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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoretis 

1. Karakter Mandiri 

a.  Pengertian Karakter Mandiri 

Karakter mandiri (independent) merupakan kemampuan memenuhi 

kebutuhan sendiri dengan upaya sendiri dan tidak bergantung orang 

lain.
8
Karakter mandiri memacu dan mendorong seseorang untuk 

memecahkan sendiri persoalan hidup dan kehidupannya, sehingga 

termotivasi untuk berinisiatif, berkreasi, berinovasi, proaktif dan bekerja 

keras.
9
Karakter mandiri adalah sesuatu yang difungsikan untuk 

mengarahkan, mengendalikan dan menentukan sikap yang tidak 

menggantungkan keputusan kepada orang lain.
10

 Berdasarkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa karakter mandiri adalah sikap atau tingkah laku 

seseorang yang tidak tergantung pada orang lain. 

Karakter mandiri siswa terlihat ketika siswa menunjukan sikap dan 

perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. Karakter tersebut tercermin dari tindakan dan 

hidup secara mandiri saat menjalankan tugas pribadi, membiasakan diri 

untuk mengendalikan dan mengatur diri, serta siap mendapatkan tugas 

                                                             
8
 Muchlas Samawi dan Hariyanto, Pendidikan Karakter (Bandung: Remaja Rosdakarya. 

2012), hlm. 131. 
9
Suparman Sumahamijaya dkk, Pendidikan Karakter Mandiri dan Kewiraswastaan 

(Bandung: Angkasa. 2003), hlm. 31.  
10

Hudiyono, Membangun Karakter Siswa melalui Profesionalisme dan Gerakan Pramuka, 

(Erlangga,2014)hlm.76 
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untuk keberhasilan masa depan.
11

Siswa yang mandiri adalah anak yang 

aktif, kreatif, kompeten, dan spontan.
12

 

Karakter mandiri merupakan salah satu aspek kepribadian yang 

sangat penting bagi siswa.Seseorang yang telah menjalani kehidupan ini 

tidak lepas dari cobaan dan tantangan. Individu yang memiliki nilai 

karakter mandiri tinggi relatif  mampu menghadapi segala permasalahan 

karena individu yang mandiri tidak tergantung pada orang lain, selalu 

berusaha menghadapi dan memecahkan masalah yang ada. Sebagaimana 

firman Allah di bawah ini dalam suratAl- Mudasir ayat 38 menyebutkan: 

 

Artinya:“Tiap-tiap diri bertangung jawab atas apa yang 

diperbuatnya”.(Al- Mudasir ayat 38)
13

. 

Selanjutnya firman Allah dalam surat Al mu’minun ayat 62 disebutkan: 

 

Artinya: “Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut 

kesanggupannya, dan pada sisi kami ada kitab yang berbicara 

benar, dan mereka telah di aniaya”(Al mu’minun ayat 62)
14

 

 

                                                             
11

Hudiyono, Membangun Karakter Siswa Melalui Profesionalisme dan Gerakan Pramuka 

(Bandung: Erlangga. 2014), hlm.76. 
12

Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 2014), hlm. 77. 
13

 Departemen Agama RI, 2010, Al-Quran dan Terjemahannya Mushaf Quantum Tauhiid, 

Bandung, Al-Muddassir ayat 38, hal.576 
14

Ibid, Al-Mu’minun ayat 62, hal 346 



10 
 

Berdasarkan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa individu tidak 

akan mendapatkan suatu beban diatas kemampuanya sendiri tetapi Allah 

maha tau dengan tidak memberi beban individu melebihi batas 

kemampuan individu itu sendiri, maka individu di tuntut untuk mandiri 

dan bertangung jawab dalam menyelesaikan persoalan dan pekerjaanya 

tampa banyak tergantung pada orang lain: 

b. Indikator Karakter Mandiri 

Menurut teori Hermawan Aksan, ciri-ciri siswa yang memiliki nilai 

karakter mandiri yaitu: 

1. Berinisiatif dalam segala hal. 

2. Mampu mengerjakan tugas rutin yang dipertanggung 

jawabkan kepadanya tanpa mencari pertolongan orang lain. 

3. Memperoleh kepuasan dari pekerjanya. 

4. Mampu mengatasi rintangan yang di hadapi dalam mencapai 

kesuksesan. 

5. Mampu berpikir kritis, kreatif dan inovatif terhadap tugas 

yang diberikan. 

6. Tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda pandangan 

dengan orang lain dan berani mengemukakan pendapat di 

hadapan orang banyak.
15

 

 

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan siswa yang 

memilih nilai karakter mandiri akan terlihat dari perilakunya sebagai 

seorang pelajar, dimana iya akan mengerjakan tugas yang dipertangung 

jawabkan kepadanya dengan kemampuan sendiri, penuh inisiatif, serta 

penuh keyakinan dalam berpikir dan bertindak tanpa ragu. 

                                                             
15

 Hermwan Aksan, Pendidikan Karakter, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014), hlm. 120 
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Pemerintah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan karakter 

yang diamanatkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi 

permasalah kebangsaan saat ini, maka pemerintah menjadikan 

pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas 

pembangunan Nasional, hal ini ditegaskan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015 dimana pendidikan 

karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi 

pembangunan Nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat berahklakmulia, 

bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah 

Pancasila”.
16

 

2. Pemahaman Materi Pembelajaran Masalah Ekonomi  

a. Pengertian Pemahaman 

Pemahaman  (Comprehension)adalah menguasai 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. Hal ini sangat penting 

bagi siswa yang belajar.Memahami maksudnya, menangkap maknanya 

adalah tujuan akhir dari setiap belajar.
17

Sedangkan menurut Yusuf Anas, 

yang dimaksud dengan pemahaman adalah kemampuan untuk 

                                                             
16 Ibid, hlm. 41 
17

 Sardiman, A.M, Interaksidan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2009), hlm. 42-43 
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menggunakan pengetahuan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan 

maksud penggunaannya.
18

 

Beberapa pengertian tentang pemahaman telah di ungkapkan oleh 

para ahli. 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.
19

  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.
20

Pemahaman menurut Benyamin S. Bloom 

adalah kemampuan untuk mengulang informasi dengan menggunakan 

bahasa sendiri.
21

 

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut penulis menyimpulkan 

bahwapemahaman merupakan kemampuan untuk memahami, mengingat 

pengetahuan yang telah diajarkan. 

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 

                                                             
18

 Yusuf Anas, Managemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 

2009), hlm.151 
19

  Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2014), hlm. 24 
20

Anas, Sudijono.Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo  

Persada.2007) hlm. 50 
21

Djaali, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara,2011, h. 77. 
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hafalan. Pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang 

mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep situasi serta 

tentu yang dipahaminya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafalan secara  

verbalis tetapi memahami konsep masalah atau fakta yang dinyatakan.
22

 

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa seorang 

siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan 

penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia 

pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Lebih baik lagi apabila 

siswa dapat memberikan contoh atau mempraktekkan apa yang dia pelajari 

dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. 

b. Pengukuran Pemahaman 

 Pemahaman termasuk dalam ranah kognitif berkenaan dengan hasil 

belajar, misalnya siswa dapat menjelaskan dan memaknai dengan 

bahasanya sendiri atas apa yang di pelajarinya.
23

Salah satu tujuan 

penilaian adalah untuk mengukur tingkat pemahaman atas materi yang 

baru saja di berikan.
24

Penilaian yang di laksanakan di sekolah di lakukan 

dalam bentuk ujian harian.
25

 

Hasil ujian dapat di nilai yang di nyatakan dalam bentuk simbol-

simbol tertentu. Angka-angka hasil penilaian itu selanjutnya diubah 

menjadi nilai-nilai melalui proses tertentu. Penggunaan simbol untuk 

                                                             
22

 Ngalim Purwanto. Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran (Bandung: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2009) hlm.44 
23

Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT. Remaja 

RosdaKarya, 2009, h. 22. 
24

Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran, Jakarta: Kencana. 2009, h. 

69. 
25

Mulyadi ,Evaluasi Pendidikan, Malang: Uin-Maliki press, 2010, h. 152. 
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menyatakan nilai-nilai hasil tes itu ada yang tertuang dalam bentuk angka 

dengan rentangan antara 0 sampai dengan 10, antara 0 sampai dengan 

100, dan ada pula yang menggunakan simbol huruf, yaitu A, B, C, D dan 

F (F= Fail= gagal)”.
26

 

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut penulis menyimpulkan 

bahwa untuk mengetahui pemahaman siswa dapat di lihat dari hasil 

belajar siswa dalam bentuk ujian harian seperti latihan, ulangan, ujian 

semester, dan lain-lain. 

c. Indikator Pemahaman 

Menurut Teori Annurrahman, Jenis-jenis pemahaman dapat dibagi 

tiga, yaitu  

1. Menerjemahkan 

Pengertian menerjemahkan disini bukan hanya pengalihan bahasa 

satu kebahasa lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu 

model simbolik untuk mempermudah orang untuk mempelajarinya. 

2. Menginterpretasikan 

Menginterpretasikan lebih dari pada menerjemahkan, 

Menginterpretasikan adalah kemampuan untuk mengenal dan 

memahami ide utama suatu komunikasi. 

 

 

 

                                                             
26

Anas Sudijono, Op. Cit.  h. 301. 
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3. Mengekstrapolasi 

Sedikit berbeda dengan menerjemahkan dan menginterpretasikan, 

tetapi lebih tinggi sifatnya ia menuntut kemampuan intelektual yang 

lebih tinggi.
27

 

Sedangkan, Menurut Agoes Soejanto, Pemahamanmemiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 

a) Mampu menerjemah  

b) Mampu menafsirkan dan mendeskripsikan secara verbal 

c) Pemahaman ekstrapolasi 

d) Mampu membuat estimilasi, pemahaman ini umumnya mendapat 

penekanan dari proses belajar mengajar. Siswa dituntut untuk 

memahami atau mengertiapa yang dikerjakan, mengetahui apa 

yang sedang di komunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya 

serta menghubungkannya dengan hal lain.
28

 

 

Menurut Wina Sanjaya mengatakan pemahaman memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a) Pemahaman lebih tinggi tingkatnya dari pengetahuan. 

b) Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, akan tetapi 

berkenaan dengan menjelaskan makna atau suatu konsep. 

c) Dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan. 

d) Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel. 

e) Pemahaman eksplorasi, mampu membuat estimasi.
29

 

 

Menurut teori Wowo Sunaryo Kuswana, terdapat tiga jenis 

perilaku pemahaman, yaitu 

1. Terjemahan, suatu pengertian yang berarti bahwa seseorang dapat 

mengomunikasikan ke dalam bahasa lain, istilah lain atau menjadi 

bentuk lain. 

                                                             
27

Annurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfbeta, 2012), hlm.107 
28

Agoes Soejanto, Bimbingan  Kearah Kita Belajar Yang Sukses, Jakarta: Rineka Cipta, 

2005, h. 29  
29

Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP, 

Jakarta: Kencana, 2008, h. 45 
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2. Interpretasi, yang melibatkan komunikasi sebagai konfigurasi 

pemahaman ide yang memungkinkan memerlukan penataan kembali 

ide-ide kedalam konfigurasi baru dalam pikiran individu 

3. Ekstrapolasi, mencakup pemikiran atau prediksi yang dilandasi oleh 

pemahaman kecendrungan atau kondisi yang dijelaskan dalam 

komunikasi.
30

 

Sedangkan menurut Daryanto, indikator pemahaman dapat dibagi 

menjadi  tiga, yaitu: 

a) Meterjemahkan. 

Pengertian menterjemahkan disini bukan saja pengalihan bahasa satu 

kebahasa lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu 

model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. 

 

b) Menginterpretasikan / menafsirkan 

Menginterpretasi ini lebih luas dari pada menterjemahkan. 

Menginterprestasikan adalah kemampuan untuk mengenal dan 

memahami ide-ide utama suatu komunikasi. 

c) Mengekstrapolasi 

Sedikit berbeda dengan menerjemahkan dan menafsirkan,ia 

menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan 

ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang 

tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat 

memperluas persepsi masalahnya.
31

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk 

mengetahui tingkat pemahaman siswa dapat dilakukan tes menurut 

Daryanto yang meminta siswa untuk menterjemahkan,menafsirkan, dan 

mengekstrapolasikan pada materi masalah ekonomi. 

 

 

                                                             
30

Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif( Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya) hlm. 

44-45 

 
31

 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 107 
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d. Materi Pembelajaran Masalah Ekonomi 

Materi pembelajaran adalah bahan yang dipikirkan, dibicarakan, 

dibahas, dan diujikan dalam kegiatan belajar siswa.
32

 Menurut An Nahlawi 

mengatakan bahwa materi pembelajaran adalah berupa pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa dalam 

memenuhi kompetensi yang telah ditetapkan.
33

 

Materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi: pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap.
34

Materi pembelajaran adalah bahan yang 

diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

harus dikuasai siswa dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang 

telah ditetapkan.
35

Materi pembelajaran masalah ekonomi merupakan salah 

satu pokok bahasan  pada mata pelajaran ekonomi pada kelas X di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

materi masalah ekonomi adalah suatu proses yang direncanakan dengan 

tujuan untuk memfasilitasi siswa melalui komponen-komponen 

pembelajaran agar memiliki kompetensi yang telah ditetapkan baik berupa 

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotor) yang 

terkandung pada materi masalah ekonomi tersebut dan mampu 

melaksnakan dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                             
32

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

2013), hlm. 123 
33

Ibid, hlm. 124 
34

Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran,(Jakarta: Kencana, 2008), 

hlm. 142 
35

Mardia Hayati, Op. Cit., hlm. 61 
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Robert B. Ekelund Jr dan Robert D Tallison 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 memenuhi 

keinginan mereka.
36

Memang benar bahwa kebutuhan manusia tidak 

terbatas tetapi sarana yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut 

terbatas.Tidaklah mungkin bagi perekonomian untuk memproduksi setiap 

jenis barang bagi setiap warga Negara karena tidak ada ekonomi yang 

memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Oleh karena itu, setiap 

perekonomian harus membuat pilihan tentang bagaimana memfaatkan 

secara optimal sumber daya yang tersedia seperti tanah, tenaga kerja dan 

modal. 

Ada tiga sebab utama dibalik masalah ekonomi, ketiga alasan itu 

adalah sebagai berikut: 

1) Kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi dengan mengonsumsi barang 

dan jasa tidak terbatas. 

2) Kelangkaan sumber daya yang dapat memenuhi keinginan kita. 

3) Sumber daya memiliki kegunaan alternatif. 

Perekonomian tidak dapat menghasilakan semua barang dan jasa 

yang dibutuhkan.Oleh karena itu, perekonomian menghadapi masalah 

dasar yang terkait dengan pilihan karena   kelangkaan yang disebut 

masalah utama ekonomi.   Menurut Samuelson, ada tiga masalah utama 

                                                             
36

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

2013), hlm. 25 
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ekonomi, ketiga masalah itu adalah apa yang akan diproduksi dan berapa 

banyak, bagaimana memproduksi dan untuk siapa barang 

diproduksi.
37

Ketiga masalah ini merupakan masalah ekonomi mikro. 

Ada dua masalah ekonomi yang masih terkait, yaitu 

pengangguran dan pertumbuhan ekonomi.Masalah ekonomi ini 

merupakan masalah ekonomi makro. 

Penulis akan menguraikan tentang pembelajaran materi masalah 

ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru yang terdiri 

atas beberapa sub pokok bahasan diantaranya adalah: 

1. Kebutuhan yang tidak terbatas 

Setiap individu memiliki kebutuhan yang hampir tidak 

terbatas.Coba tulis pada secarik kertas daftar kebutuhan anda.Pastilah 

dalam catatan itu tercatat lebih banyak barang dan jasa yang anda 

butuhkan daripada yang anda miliki sekarang. Kebutuhan itu akan sangat 

banyak bahkan hampir tidak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas 

pada dasarnyatidak masalah, namun akan menjadi masalah ketika 

kebutuhan yang tak terbatas itu bertemu dengan sarana pemenuhan 

kebutuhan yang terbatas. 

Kebutuhan memang merupakan bagian tak terpisahkan dari 

kehidupan manusia.Sebagai bagian dari kehidupan manusia, kebutuhan 

dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk 

                                                             
37
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mencapai kemakmuran. Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan 

berdasarkan jenis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

a) Jenis-Jenis Kebutuhan 

Jenis kebutuhan dapat dibedakan berdasarkan tingkat 

intensitasnya, subjek yang membutuhkan, waktu pemenuhan 

kebutuhan dan sifat pemenuhan kebutuhan. 

(1) Jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya 

(a) Kebutuhan Primer 

Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang harus 

dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya.contoh: manusia perlu 

makan, manusia perlu berpakaian, manusia butuh tempat tinggal 

(b) Kebutuhan Sekunder 

Kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap adalah 

kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contoh: 

manusia perlu melengkapi diri seperti tas, sepatu dan peralatan 

untuk bekerja. 

(c) Kebutuhan Tersier 

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat 

mewah.Kebutuhan mewah dipenuhi setelah kebutuhan primer 

dan sekunder telah terpenuhi. Contoh: Penggunaan mobil 

mewah untuk menunjukkan status social, penggunaan perhiasan 

mewah dan mahal, tinggal di apartement. 
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(2) Jenis kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan 

(a) Kebutuhan individu 

Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan 

dengan berbagai individu yang berbeda. Contoh: seorang guru 

membutuhkan buku referensi, modul pembelajaran, alat peraga 

dan perangkat mengajar lainnya 

(b) Kebutuhan Umum 

Kebutuhan umum adalah kebutuhan yang berhubungan 

dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan social. Contoh: 

kebutuhan umum adalah jalan raya, jembatan penyebrangan, 

taman kota, air bersih, jaringan listrik dan fasilitas umum 

lainnya. 

(3) Jenis kebutuhan berdasarkan waktu 

(a) Kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan 

yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan dilakukan saat ini. 

Contoh: orang yang lapar harus segera makan, orang yang sakit 

segera berobat 

(b) Kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan masa depan adalah 

kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di 

masa depan. Contoh: orang tua menabung atau mengikuti 

asuransi pendidikan untuk mempersiapkan biaya kuliah 

anaknya. 
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(4) Jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan 

(a) Kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik adalah kebutuhan 

yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contoh: makanan, 

minuman dan obat-obatan. 

(b) Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan 

kejiwaan seseorang. Contoh: agar dapat bekerja lebih baik 

karyawan perlu mendapat nasihat, arahan dan latihan yang 

berhubungan dengan pengembangan kepribadian ,aupun 

keahlian kerja. 

b) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kebutuhan 

a. Lingkungan 

 Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab yang 

memengaruhi kebutuhan manusia. Manusia yang hidup dilingkungan 

berbeda akan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Contoh: orang 

yang tinggal di daerah beriklim dingin cenderung menggunakan 

pakaian tebal sebaliknya orang yang tinggal di daerah beriklim panas 

cenderung menggunakan pakaian tipis. 

b.  Agama 

Agama juga merupakan salah satu faktor pembeda kebutuhan 

individu. Contoh: orang beragama Islam membutuhkan sajadah, Al-

Quran dan tasbih untuk beribadah serta orang beragama Hindu 

menggunakan janur, bunga dan perlengkapan lainnya untuk 

melaksanakan ritual keagamaannya. 
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c.  Adat istiadat 

Adat istiadat suatu daerah juga memengaruhi kebutuhan 

individu dan pola hidup seseorang. Contoh: masyarakat suku tapanuli 

memiliki tradisi menggunakan ulos dalam acara adat sementara itu 

suku jawa mampunyai tradisi memakai kebaya dalam acara tertentu. 

d.  Peradaban 

Kemajuan peradaban yang berbeda-beda di tiap wilayah juga 

menyebabkan perbedaan kebutuhan. Contoh: nenek moyang kita 

dahulu cukup menggunakan pakaian yang sederhana dan makan 

umbi-umbian, setelah peradaban semakin maju, jenis pakaian dan 

makanan yang dikonsumsi masyarakat semakin beragam. 

2. Barang dan Jasa 

 Untuk memenuhi kebutuhan manusia diperlukan barang dan 

jasa.Barang adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia yang mempunyai 

bentuk fisik.Jasa adalah alat pemenuhan kebutuhan yang tidak berbentuk 

tetapi bisa dirasakan manfaatnya. 

a) Jenis-Jenis Barang  

Barang dapat dibedakan berdasarkan cara memperolehnya, 

kepentingan barang dalam kehidupsn manusia, cara penggunaan, serta 

cara pengerjaan menurut bentuk dan sebab. 
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(a) Berdasarkan cara memperoleh 

(1) Barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan cara 

mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contoh: baju, 

computer, sepatu 

(2) Barang non ekonomi atau barang bebas adalah barang yang 

bisa didapatkan tanpa butuh pengorbanan atau biaya. Contoh: 

oksigen, sinar matahari, pasir 

(b) Berdasarkan Kepentingan 

(1) Barang inferior adalah barang yang pemakaiannya dikurangi 

jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contoh: sandal 

jepit, barang bekas dan barang tiruan 

(2) Barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan 

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contoh: beras, gula, 

minyak goring dan bensin 

(3) Barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah 

saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contoh: baju, 

buku dan computer 

(4) Barang mewah adalah barang yang berharga mahal dan dapat 

menaikkan status social penggunanya. Contoh: Perhiasan 

berlian, mobil mewah dan kapal pesiar. 
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(c) Berdasarkan cara penggunaannya 

(1) Barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan 

oleh individu atau perorangan. Contoh: rumah, tabungan dan 

mobil 

(2) Barang public adalah barang yang digunakan untuk 

kepentingan banyak orang atau masyarakat umum. Contoh: 

taman, jalan raya dan jembatan penyebrangan 

(d) Berdasarkan hubungan pemakaian 

(1) Barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan 

barang lain. Contoh: Jika beras mahal, maka seseorang 

mengonsumsi jagung atau singkong sebagai penggantinya 

(2) Barang Komplementer adalah barang yang kegunaannya 

semakin bertambah jika digunakan bersama dengan barang 

lain. Contoh: Baju kemeja dan dasi, sepatu dan kaus kaki 

(e) Berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahannya 

(1) Barang mentah adalah barang yang belum mengalami 

pengolahan. Contoh: kelapa dan ubi kayu 

(2) Barang setengah jadi adalah barang yang sudah diproses pada 

tahap tertentu, tetapi belum menjadi barang siap pakai. 

Contoh: benang 

(3) Barang jadi adalah barang yang telah dproses hingga siap 

untuk digunakan. Contoh: Sepatu, baju 
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(f) Berdasarkan bentuk dan sifat 

(1) Barang tetap adalah barang yang bersifat tetap dan tahan 

lama. Contoh: gedung dan tanah 

(2) Barang bergerak adalah barang yang bersifat tidak tetap dan 

tidak tahan lama. Contoh: buah dan sayur 

b) Kegunaan Suatu Barang 

 Setiap hari manusia membutuhkan berbagai barang untuk 

memenuhi kebutuhannya.Kegunaan suatu barang bagi manusia 

menurut AJ Meyers dapat dibedakan menjadi kegunaan bentuk, 

kegunaan waktu, kegunaan tempat dan kegunaan milik. 

a) Kegunaan bentuk (Form Utility) 

b) Kegunaan tempat (Place Utility) 

c) Kegunaan Waktu (Time Utility) 

d) Kegunaan Milik (Ownership Utility) 

3. Kelangkaan 

a) Pengertian Kelangkaan 

 Kelangkaan (Scarcity) adalah kondisi dimana manusia 

memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi 

kebutuhan yang tidak terbatas.Terdapat dua hal yang perlu 

diperhatikan disini.Pertama adalah Sumber daya ekonomi bersifat 

terbatas dan yang kedua adalah Pemenuhan kebutuhan memerlukan 

sumber daya ekonomi yang tidak terbatas. 
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b) Penyebab Kelangkaan 

1. Keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam 

 Keberadaan sumber daya alam sangat penting bagi 

kelangsungan hidup manusia.Hal ini dikarenakan sebagian besar 

SDA digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.Namun, 

tidak semua SDA dapat segera diperbarui sehingga jumlahnya pun 

terbatas. Contoh: minyak bumi dan mineral tambang yang 

memerlukan waktu hingga jutaan tahun untuk terbentuk kembali 

2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia 

 Manusia sebagai pengguna SDA harus bertanggung jawab 

menjaga kelestarian SDA.Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak 

SDA yang rusak karena ulah manusia. Contoh: banyak hutan yang 

gundul akibat illegal logging  

3. Keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya 

ekonomi yang ada 

Manusia mempunyai keterbatasan untuk mengolah sumber 

daya ekonomi.Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya 

penguasaan teknologi dan kekurangan modal. 

4. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan 

penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan 

 Seiring berjalannya waktu, tingkat peradaban dan jumlah 

manusia semakin meningkat.Kondisi ini menyebabkan jenis dan 

jumlah kebutuhan juga semakin meningkat berkembang dan 
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beragam. Di lain pihak, produksi atau penambahan alat pemenuhan 

kebutuhan belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada sehingga 

terjadi kelangkaan. 

4. Masalah Ekonomi Mikro 

a. Apa dan berapa yang diproduksi? 

 Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan 

diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber 

daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Karena 

sumber daya terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan 

barang apa yang akan diproduksi. Setelah ditentukan apa yang akan 

diproduksi, masalah berikutnya adalah berapa jumlah barang yang 

harus diproduksi. Mengenai barang apa dan berapa jumlah yang akan 

diproduksi tergantung pada kondisi ekonomi dan system ekonomi 

negara yang bersangkutan. 

b. Bagaimana Memproduksinya? 

 Masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi 

apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang: berapa jumlah 

tenaga kerja, jenis mesin apa, serta bahan mentah apa yang akan 

digunakan. Hal yang berkaitan dengan masalah metode produksi ini 

adalah bagaimana melakukan proses produksi tersebut seefisien 

mungkin sehingga produksi dapat berjalan dengan baik dan 

menghasilkan keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. 
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c. Untuk Siapa Diproduksi? 

 Permasalahan disini adalah siapa yang memerlukan barang 

tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. 

5. Masalah Ekonomi Makro 

a) Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan kapasitas barang dan jasa yang di 

produksi dalam masyarakat meningkat.Pertumbuhan ekonomi 

diperkirakan tidak hanya sebagai peningkatan kapasitas produksi, 

tetapi juga sebagai perbaikan kualitas hidup masyarakat. 

b) Masalah Ketidakstabilan Kegiatan Ekonomi 

 Dalam system ekonomi bebas atau system ekonomi pasar, 

kegiatan ekonomi sering mengalami pasang surut.Kadang kala 

pertumbuhan ekonomi maju pesat dan kadang kala berjalan lambat, 

bahkan kadang-kadang merosot.Pergerakan naik turunnya kegiatan 

perusahaan-perusahaan demi mencapai kemajuan ekonomi dalam 

jangka panjang di sebut konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan. 

c) Masalah Pengangguran 

 Pengangguran adalah suatu kondisi ketika seseorang yang 

dikategorikan dalam golongan angkatan kerja yang ingin memperoleh 

pekerjaan tetapi belum memperolehnya. 
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d) Masalah Inflasi 

Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga naik secara umum dan 

terus menerus. Keadaan inflasi akan berbeda dari waktu ke waktu dan 

dari suatu negara ke negara lainnya. 

e) Masalah Neraca Perdangangan dan Neraca Pembayaran 

 Neraca Perdagangan atau balance of trade adalah iktisar yang 

menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor suatu 

negara dalam jangka waktu tertentu. 

 Neraca Pembayaran adalah suatu iktisar yang menunjukkan 

aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain kedalam 

negeri dan dari dalam negeri ke negara lain dalam satu tahun tertentu. 

6. Cara Mengatasi Masalah Ekonomi 

a) Menentukan Pilihan yang Tepat 

 Pilihan ekonomi adalah keputusan sadar untuk menggunakan 

sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Pilihan dapat dibuat 

dalam lingkup pribadi maupun dalam lingkup masyarakat.Setiap orang 

menghadapi masalah kelangkaan dalam lingkup pribadi. 

Dalam menentukan pilihan, ada beberapa hal yang perlu kita 

lakukan. Di antaranya adalah sebagai berikut:  

(1) Analisis biaya peluang 

(2) Analisis biaya manfaat 

(3) Mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi 

(4) Menyadari trade off 
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(5) Berpegang pada prinsip ekonomi 

 Dalam kegiatan konsumsi, ada beberapa prinsip yang mendasari 

pilihan konsumen. Prinsip itu antara lain sebagai berikut: 

a) Pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan 

b) Konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan 

alternative. 

c) Sebuah barang dapat digantikan yang lain 

d) Konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi sempurna, 

tapi pengetahuan dan pengalaman akan membantu. 

e) Terjadinya hukum nilai guna marjinal 

b) Memanfaatkan Biaya Peluang 

1) Pengertian Biaya Peluang 

 Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk 

mendapat sesuatu. Biaya peluang juga dapat menjadi dasar pilihan 

jika mengerjakan alternatif yang tidak jadi dipilih.Hasilnya adalah 

sesuatu yang tidak didapat dibandingkan dengan sesuatu yang 

didapat setelah memilih alternatif tindakan. 

Contoh: 

Seorang siswa yang baru lulus SMA ingin melanjutkan kuliah untuk 

mendapatkan gelar sarjana. Biaya yang harus dibayar untuk kuliah 

di perguruan tinggi adalah 

Biaya tetap    Rp  5.000.000 

Uang SPP 8 x Rp 3.000.000  Rp 24.000.000 
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Pembelian Buku   Rp 10.000.000 

Uang kos 48 bulan   Rp 48.000.000 + 

Biaya Eksplisit   Rp 87.000.000 

Sebenarnya, calon mahasiswa tersebut jika tidak kuliah dapat 

bekerja dengan gaji Rp 3.000.000 sebulan. Jika dia bekerja selama 4 

tahun, dia akan memperoleh gaji sebesar Rp 144.000.000 (biaya 

implisit). Hal ini tidak diperolehnya karena dia kuliah. 

Pertanyaannya, berapa biaya peluang siswa tersebut untuk kuliah 

S1? 

Jawab: 

Rp 231.000.000 (Rp 87.000.000 + Rp 144.000.000).Ini adalah biaya 

ekplisit + biaya implisit.Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-

benar dikeluarkan.Biaya implisit adalah biaya peluang. 

2) Perbedaan Biaya Peluang dan Biaya Sehari-hari 

  Biaya adalah pengorbanan untuk mendapatkan suatu 

tujuan. Disuatu perusahaan biaya merupakan pengorbanan 

ekonomis untuk memproduksi suatu barang, memasarkan suatu 

barang atau kegiatan lainnya. 

  Biaya peluang dan biaya sehari-hari berbeda. Biaya sehari-

hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan 

suatu kegiatan, tanpa memperhitungkan kerugian karena 

dikorbankanya kegiatan lain. Singkatnya, biaya sehari-hari muncul 
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dari kegiatan yang dilakukan sedangkan biaya peluang muncul dari 

kegiatan lain yang tidak bisa dilakukan.  

c) Skala Prioritas dan Pengelolaan Keuangan 

1) Skala Prioritas 

 Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan 

pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Secara umum, 

kebutuhan akan pangan, sandang dan papan harus didahulukan 

pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan lain. Jika tidak 

didahulukan, maka kelangsungan hidup kita akan terancam, itu lah 

yang di maksud dengan skala prioritas dalam cara mengatasi 

masalah ekonomi. 

2) Pengelolaan Keuangan 

  Langkah awal yang dapat kita lakukan dalam mengelola 

keuangan adalah dengan membuat pembukuan keuangan.Kita 

dapat membuat pembukuan mengenai besar jumlah pemasukan 

dan pengeluaran.dengan melakukan hal ini kita akan benar 

memahami dan mengetahui apa saja kebutuhan yang harus 

diutamakan dan dikesampingkan, sehingga besar pengeluaran 

kita akan terkontrol dengan baik. 

  Langkah selanjutnya dalam mengelola keuangan adalah 

dengan memonitor dan mengevaluasi secara berkala.Hal ini 

diperlukan agar jika dalam keuangan kita terjadi masalah, kita 
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dapat segera mendeteksi penyebabnya dan melakukan tindakan 

penyegahannya. 

  Langkah berikutnya adalah membiasakan diri menabung 

sejak dini. Hal ini akan sangat membantu kita ketika harus 

menghadapi pengeluaran-pengeluaran tak terduga. 

d) Mengatasi Masalah Ekonomi Mikro 

1. Arah Ekonomi Mikro 

  Masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang 

terbatas, kata lain dari keterbatasan adalah kelangkaan. Kelangkaan 

membuat individu atau masyarakat harus membuat pilihan untuk 

mendapat alternatif yang terbaik.Pilihan alternatif yang terbaik 

dilihat dari segi konsumen adalah bagaimana mereka mendapat 

kepuasan maksimum dari penggunaan sejumlah barang dan 

jasa.Pilihan terbaik dilihat dari segi produsen adalah bagaimana 

menggunakan sumber daya yang ada sehingga produksi berjalan 

dengan efisien dan mendapatkan laba maksimum. 

2. Kebijakan Ekonomi Mikro 

  Kebijakan yang dibahas dalam ekonomi mikro adalah 

sebagai berikut: 

a) Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah 

kelangkaan 

b) Bersinergi antara sesama pelaku pasar dan industri untuk 

menentukan satuan yang lebih besar 
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c) Membentuk kesepakatan dikalangan produsen dan konsumen 

d) Menggunakan teknik analisis ekonomi mikro 

e) Pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka 

menentukan pilihan 

3. Asumsi-asumsi Ekonomi Mikro 

  Ada beberapa asumsi dalam ekonomi mikro yang dapat 

digunakan sebagai landasan membuat kebijakan menyangkut 

keterlibatan dalam pasar. Asumsi-asumsi itu antara lain: 

a. Berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai 

b. Melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan 

c. Konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi secara 

rasional (rational behavior)  

e) Mengatasi Masalah Ekonomi Makro 

1) Pengertian Ekonomi Makro 

  Menurut J.M Keynes ekonomi makro adalah bagian dari 

ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana mekanisme 

perekonomian secara keseluruhan bekerja.Ekonomi mskro 

mempelajari kekuatan dan kekuatan dan kecenderungan-

kecenderungan yang memengaruhi perekonomian secara 

keseluruhan. 

2) Indikator Prestasi Kegiatan Ekonomi Makro 

(a) Neraca Perdagangan dan neraca pembayaran 
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(b) Pendapatan nasional, Pertumbuhan ekonomi, dan 

pendapatan perkapita 

(c) Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran 

(d) Keadaan perubahan harga-harga atau inflasi 

(e) Kestabilan kurs mata uang dalam negeri 

3) Kebijakan Ekonomi Makro 

(1) Tujuan Kebijakan Ekonomi Makro 

(a) Menstabilkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing 

(b) Mengusahakan pertumbuhan ekonomi 

(c) Mencapai penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi 

(d) Menghindari masalah inflasi 

(e) Menstabilkan kegiatan ekonomi 

(2) Kristalisasi Kebijakan Ekonomi Makro 

(a) Kebijakan moneter 

(b) Kebijakan fiscal 

(c) Kebijakan dengan arah harga barang murah dan 

bermutu 

 

f) Sistem Ekonomi sebagai Solusi Masalah Ekonomi 

1) Sistem Ekonomi Tradisional 

  Sistem ekonomi tradisional Merupakan sistem ekonomi 

yang diterapkan oleh masyarakat tradisional.Sesuai dengan 

keadaannya yang tradisional, corak perekonomian pun bersifat 
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tradisional.Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Ciri-

ciri system ekonomi tradisional adalah sebagai berikut: 

(a)  Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat 

sederhana 

(b) Hanya sedikit menggunakan modal 

(c)  Pertukaran dilakukan dengan system barter 

(d) Belum mengenal pembagian kerja 

(e) Masih teringat dengan tradisi. 

(f) Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber 

kemakmuran 

2) Sistem Ekonomi Komando 

  Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi pusat 

dimana seluruh kegiatan ekonomi diselenggarakan oleh 

pemerintah pusat, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta 

sangat kecil. 

Ciri-ciri Sistem ekonomi komando adalah sebagai berikut: 

a) Semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasi 

oleh negara sehingga hak milik perorangan hampir tidak 

ada. 

b) Pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja 

ditentukan oleh pemerintah 

c) Kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Pemerintah 

membuat rencana pembangunan nasionalnya. Segala 
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keputusan dalam perekonomian berada di tangan 

pemerintah.  

3) Sistem Ekonomi Pasar 

 Sistem ekonomi pasar merupakan kegiatan ekonomi yaitu 

produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh pihak 

swasta.Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan 

ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. 

 Ciri-ciri system ekonomi pasar adalah sebagai berikut: 

a) Semua sumber produksi menjadi milik masyarakat 

b) Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam 

kegiatan ekonomi 

c) Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan pemberi 

kerja atau pemilik sumber daya produksidan golongan 

penerima kerja (buruh) 

d) Timbul persaingan dalam masyarakat 

e) Setiap  kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian 

keuntungan 

f) Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar 

4) Sistem Ekonomi Campuran 

 Dalam system ekonomi campuran, pemerintah dan dan swasta 

(masyarakat) saling berinteraksi dalam memecahkan masalah 

ekonomi.Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada 

kekuatan pasar. 
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B. Pengaruh Pemahaman Materi Masalah Ekonomi Terhadap Karakter 

Mandiri Siswa 

Pembelajaran tentunya memiliki tujuan yang ingin diberikan dan 

ditanamkan pada setiap peserta didiknya. Dalam teorinya “ belajar adalah 

change is behavior ”.
38

Artinya dalam setiap pembelajaran yang dilakukan 

oleh peserta didik memberikan kontribusi dalam pembentukan dan penerapan 

nilai karakter disamping proses pentrasferan pengetahuan.  

Pembelajaran selain untuk menjadikan siswa menguasai kompetensi 

(materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk menjadikan siswa mengenal, 

menyadari, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai menjadi perilaku.Dalam 

struktur kurikulum, pada dasarnya setiap mata pelajaran memuat materi 

materi yang berkaitan dengan karakter.
39

 

Penanaman pendidikan karakter antara lain dilakukan melalui berbagai 

kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran karakter dilaksanakan melalui 

proses belajar setiap materi pelajaran. Setiap kegiatan belajar 

mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik.Untuk pengembangan nilai karakter mandiri dapat 

dilaksanakan melalui kegiatan belajar yang biasa dilakukan oleh guru.
40

 

“Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada 

setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan 

norma atau nilai-nilai pada setiap bidang studi perlu dikembangkan,  
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dieksplisitkan, dan dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-

hari.Hal ini berarti, pendidikan nilai dan pembentukan karakter tidak 

hanya dilakukan pada tataran kognitif, tetapi menyentuh internalisasi 

dan pengalaman nyata dalam kehidupan siswa sehari-hari di 

masyarakat.”
41

 

“Pemahaman merupakan bagian dari setelah melakukan proses 

pembelajaran sehingga akan membentuk sebuah pengalaman atau 

praktek yang akan dilakukan dengan sengaja dan disadari. Ini berarti 

bahwa siswa yang telah melakukan proses pembelajaran menyadari 

terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya siswa merasakan 

telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya siswa 

menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, keterampilannya 

bertambah, dan kebiasaanya bertambah. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, menyatakan bahwa pemahaman yang dimiliki oleh siswa 

mempengaruhi perilakunya dalam proses pembelajaran.
42

”  

 

Buku ekonomi kelas X berbasis kurikulum 2013 pada materi masalah 

ekonomi juga menyebutkan bahwa siswa bisa mengembangkan nilai-nilai 

karakter budaya bangsa seperti jujur, disiplin, kerja keras dan mandiri.
43

 

Berdasarkan keterangan tersebut,dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter mandiri juga terdapat pada materi masalah ekonomi yang merupakan 

salah satu materi pada mata pelajaran ekonomi yang ada pada kelas X. Materi 

masalah ekonomi merupakan salah satu materi pada mata pelajaran ekonomi 

yang bisa dijadikan salah satu wahana dan sarana mengajarkan nilai karakter 

mandiri. 

Salah satu cara mengatasi masalah ekonomi dengan cara kebijakan 

ekonomi makro yaitu mengusahakan pertumbuhan ekonomi dimana salahsatu 

komponennya adalah akumulasi modal, dengan cara mengakumulasi modal 
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akan mengajarkan untuk mandiri tidak ketergantungan dengan orang lain, 

karena memiliki modal dari diri sendiri
44

.  

Siswa dalam mempelajari materi masalah ekonomi diharapkan 

memiliki nilai karakter yang terkandung dalam materi, yaitu mandiri. Oleh 

karena itu, dapat dilihat bahwa penilaian efektifitas materi masalah ekonomi 

dalam membentuk nilai karakter tersebut melalui siswa memiliki sikap sesuai 

dengan nilai karakter yang ditanamkan pada materi masalah ekonomi, yaitu 

mandiri. 

C. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan 

guna menghindari manipulasi terhadap sebuah karya tulis ilmiah dan 

menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum 

pernah dilakukan oleh orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah 

dilakukan oleh: 

1.  “Pengaruh Pemahaman Materi Pembelajaran Pendapatan Nasional pada 

Mata Pelajaran Ekonomi terhadap Karakter mandiri Siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 11 Pekanbaru”.  

Oleh Winda Lestari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapatpengaruh yang signifikan antara pemahaman materi 

pembelajaranpendapatan nasional terhadap nilai karakter mandiri di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 11Pekanbaru. Besar persentase pengaruh 

pembelajaran pendapatan nasional terhadap karakter mandiri siswa sebesar 
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35,2 %, sedangkan sisanya sebesar 64,8 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

variabel lainyang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
45

Penelitian ini 

memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti 

tentang karakter mandiri siswa namun memiliki perbedaan yaitu tetang 

materi pembelajaran, peneliti memfokuskan pada materi masalah ekonomi. 

2.  “Pengaruh penerapan strategi Modeling THE WAY Terhadap Nilai 

Karakter Kreatif dan Mandiri Pada Pembelajaran Ekonomi di Sekolah 

Menegah Atas Negeri 10 Pekanbaru”.  

Oleh Nurmalasari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan sebesar 34,2% sedangkan sisanya sebesar 65,8% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian.
46

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis 

yaitu sama-sama meneliti tentang karakter mandiri siswa.Akan tetapi 

penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu variabel x nya berbeda, penulis 

memfokuskan pada materi pembelajaran masalah ekonomi. 

3. “pengaruh pembelajaran materi kemandirian pada ilmu Pengetahuan 

Sosial Terpadu terhadap kemandirian siswa kelas VIII di SMPN 1 

Kampar Timur”.  

Oleh Khairil Bastian hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh 

yang signifikan antara materi kemandirian pada ilmu Pengetahuan Sosial 

                                                             
45

 Winda Lestari, Pengaruh Pemahaman Materi Pembelajaran Pendapatan Nasional 

Terhadap Nilai Karakter Mandiri Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di  Sekolah Menengah 

Atas Negeri 11 Pekanbaru, 2016 
46

 Nurmalasari, Pengaruh penerapan strategi Modeling THE WAY Terhadap Nilai Karakter 

Kreatif dan Mandiri Pada Pembelajaran Ekonomi di Sekolah Menegah Atas Negeri 10 

Pekanbaru,2012 



43 
 

Terpadu terhadap kemandirian siswa kelas VIII di SMPN 1 Kampar Timur. 

Dengan melihat pada nilai t hitung (4,597) lebih besar nilainya dari pada t 

tabel (2,02) pada taraf signifikan 5% dan nilai signifikan 0,00 lebih keci dari 

pada 0,001 ataupun 0,005. Adapun besar pengaruh materi kemandirian 

terhadap kemandirian siswa adalah sebesar 33,0%.
47

Penelitian ini memiliki 

persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang 

kemandirian siswa.Akan tetapi, perbedaan dengan penelitian penulis adalah 

materi pembelajaran. 

D. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah penjabaran dalam bentuk konkret bagi 

konsep teoretis, agar mudah dipahami dan dapat diterapkan di lapangan 

sebagai acuan dalam penelitian.Konsep operasional digunakan untuk 

mengukur variabel penelitian.Penelitian ini berkenaan dengan pengaruh 

materi masalah ekonomi terhadap karakter mandiri siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

1. Karakter Mandiri Siswa 

Konsep operasional karakter mandiri siswa dikembangkan 

melalui teori (Hermawan Aksan) ciri-ciri siswa yang memiliki karakter 

mandiri, yaitu sebagai berikut: 

a. Berinisiatif dalam segala hal 

1)Siswa mencari informasi tentang pelajaran ekonomi melalui 

berbagai sumber misalnya perpustakaan dan internet. 
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2) Siswa membaca materi pelajaran ekonomi yang akan dipelajari 

pada pertemuan berikutnya. 

3)Siswa sebelum ke sekolah  menyiapkan semua perlengkapan 

belajar ekonomi 

4) Siswa senang memberikan pendapat ketika belajar kelompok. 

b. Mampu mengerjakan tugas rutin yang dipertanggungjawabkan 

kepadanya tanpa mencari pertolongan orang lain 

1)Siswa mengerjakan tugas ekonomi masing-masing sesuai dengan 

yang telah diberikan oleh guru. 

2) Siswa tidak mencontek jawaban PR ekonomi teman 

3) Siswa tidak meniru jawaban teman saat ulangan harian ekonomi 

4) Siswa mengerjakan soal-soal latihan ekonomi sampai selesai 

dengan baik 

c. Memperoleh kepuasan dari pekerjaannya 

1)Siswa menunjukkan/ menyampaikan nilai pelajaran ekonomi 

yang diperolehnya kepada orang tua 

2) Siswa mendapatkan penghargaan dari guru karena 

mendapatkan nilai yang bagus saat belajar ekonomi 

d. Mampu mengatasi rintangan yang dihadapi dalam mencapai 

kesuksesan 

1)Siswa bertanya kepada guru tentang materimasalah  ekonomi 

yang belum dipahami 

2) Siswa berusaha untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh 

guru walaupun mengalami kesulitan 

3) Siswa mempelajari kembali bagian pelajaran ekonomi yang 

dianggapnya sulit 
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e. Mampu berpikir kritis, kreatif dan inovatif terhadap tugas yang 

diberikan 

1)Siswa mampu memberikan penjelasan dengan bahasa sendiri 

terhadap jawaban yang disampaikan 

2) Siswa bertanya kepada guru terhadap tugas yang belum 

dipahami 

3) Siswa menggunakan sumber referensi yang memiliki 

kredibilitas (terpercaya) dalam mengerjakan tugas 

4) Siswa mampu menghubungkan kejadian sehari-hari disekitar 

kehidupan dengan materi ekonomi yang dipelajari 

5) Siswa memiliki solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam 

proses diskusi 

f. Tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda pandangan 

dengan orang lain dan berani mengemukakan pendapat di hadapan 

orang banyak 

1) Siswatidak merasa malu ketika pendapat yang dikemukakan 

tidak diterima oleh guru atau siswa 

2) Siswa berani meyampaikan pendapat atau jawabannya di depan 

kelas tentang materi masalah ekonomi 

3) Siswa berani mengemukakan pendapat atau jawaban yang 

berbeda dari teman-temannya 
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2. Pemahaman Materi Pembelajaran Masalah Ekonomi 

Konsep operasional pemahaman materi pembelajaran 

masalah ekonomi dikembangkan melalui teori pemahaman menurut 

Annurahman,yaitu : 

a. Menerjemahkan 

1. Siswa mampu menjelaskan materi pembelajaran masalah 

ekonomi yang diajarkan oleh guru dengan baik. 

2. Siswa menulis poin-poin yang penting dengan bahasa sendiri 

dalam materi pembelajaran masalah ekonomi. 

b. Menginterpretasikan (Menafsikan) 

1. SiswaSiswa paham bagaimana menyampaikan ide utama 

dengan tepat terhadap materi pembelajaran masalah ekonomi. 

2. Siswa dapat mengaitkan pelajaran yang telah dipelajari 

sebelumnya dengan pelajaran yang baru dijelaskan oleh guru 

saat proses pelajaran materi masalah ekonomi  

c. Mengekstrapolasi 

1. Siswa dapat membuat kesimpulan dari penjelasan guru 

mengenai materi pembelajaran masalah ekonomi 

2. Siswa mampu memberi tanggapan saat diakhir proses 

pembelajaran masalah ekonomi. 
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E. Asumsi Dasar dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pemahaman materi pembelajaran masalah ekonomi  bisa 

mempengaruhi karakter mandiri  siswa. 

b. Karakter mandiri siswa berbeda-beda. 

c. Ada kecenderungan karakter mandiri pada siswa dipengaruhi oleh 

pemahaman materi pembelajaran masalah ekonomi. 

2. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis 

alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut: 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi 

pembelajaran  masalah ekonomi terhadap karakter mandiri siswa 

kelas X IIS di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman 

materipembelajaran masalah ekonomi terhadap karakter mandiri 

siswa kelas X IIS di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 


