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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nilai karakter cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, berbuat yang

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.1 Kita

mesti menanamkan kepada generasi muda akan arti menjadi warga negara

yang baik, yaitu mereka yang menunjukkan kebanggaan dan kecintaan

terhadap tanah air.

Nilai karakter cinta tanah air merupakan salah satu dari nilai-nilai dalam

pendidikan budaya dan  karakter bangsa yang perlu ditanamkan dan

dikembangkan kepada siswa di sekolah. Pembentukan karakter siswa dapat

diupayakan melalui proses pembelajaran. Melalui proses pembelajaran yang

baik, maka akan menghasilkan tingkat pemahaman yang mendalam bagi

siswa mengenai materi yang disampaikan guru dalam proses belajar

mengajar. Jadi, peran guru yaitu mengarahkan siswa memiliki kemampuan

dalam memahami materi yang telah disampaikan agar mampu

mengaplikasikan ke dalam perbuatan.2

Al-qur’an juga menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk dengan

berbagai karakter. Dalam kerangka besar manusia mempunyai dua karakter

yang berlawanan, yaitu karakter baik dan buruk.

1Daryanto dan Suryati Darmiatun. Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah.
Yogyakarta: Gava Media. cet. 1. 2013. hal. 139.

2Daryanto. Panduan Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif. Jakarta: Av Publisher. 2009.
hal 35.
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Artinya: “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kejahatan dan
ketakwaannya [8]. Sesungguhnya beruntunglah orang yang
mensucikan jiwa itu [9]. Dan sesungguhnya merugilah orang yang
mengotorinya [10].” (Q.S. As –Syam: 8–10).3

Salah satu yang mempengaruhi nilai karakter cinta tanah air adalah

pemahaman terhadap materi-materi yang diajarkan di sekolah, salah satunya

seperti pemahaman materi perilaku konsumen. Pemahaman (comprehention)

adalah tingkat kemampuan yang menuntut siswa mampu memahami arti atau

konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini siswa tidak hanya

menghafal secara verbalitis, tetapi mengerti atau paham terhadap konsep atau

fakta yang ditanyakan.4

Materi perilaku konsumen merupakan studi yang mengkaji bagaimana

individu membuat keputusan membelanjakan sumberdaya yang tersedia dan

dimiliki (waktu, uang dan usaha) untuk mendapatkan barang atau jasa yang

nantinya akan dikonsumsi.5

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, penulis melihat

bahwa materi perilaku konsumen telah dilakukan dengan baik yang ditandai

oleh strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru ekonomi Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak dengan menggunakan

RPP yang disesuaikan dan telah mencantumkan nilai karakter cinta tanah air.

3Al-Hafizh ‘Imaduddin Abu Al Fida’ Ismail Ibnu Katsir. Tafsir Juz ‘Amma. Jakarta: Pustaka
Azzam. 2007. hal. 216.

4Ngalim Purwanto. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung: Rosdakarya. 1986. hal.
45.

5Leon G. Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk. Perilaku Konsumen. Jakarta: Indeks. cet. 2.
2007. hal. 6.
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Dengan adanya materi perilaku konsumen, siswa memperoleh pengetahuan

seputar perilaku konsumen dan diharapkan mampu memaknai dan

mengaplikasikan nilai karakter yang terkandung pada materi tersebut, yaitu

nilai karakter cinta tanah air. Namun penulis masih banyak menemukan siswa

yang belum mencerminkan nilai karakter cinta tanah air, penulis masih

menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang tidak merasa bangga menggunakan produk buatan

dalam negeri.

2. Masih ada siswa yang tidak serius mengikuti upacara bendera.

3. Masih ada siswa yang tidak menghargai dan mencintai budaya daerah.

4. Masih ada siswa yang tidak menghargai teman yang berbeda suku bangsa.

5. Masih ada siswa yang tidak menghargai teman yang berbeda bahasa

daerah.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis ingin melihat, mengetahui dan

membuktikan melalui penelitian ini, apakah benar nilai karakter cinta tanah

air siswa dipengaruhi oleh pemahaman materi perilaku konsumen. Maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh

Pemahaman Materi Perilaku Konsumen terhadap Nilai Karakter Cinta

Tanah Air Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Apit

Kabupaten Siak”.

B. Penegasan Istilah

Penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang dipakai didalam

judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami

istilah tersebut, yaitu:
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1. Pengaruh pemahaman materi perilaku konsumen

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan

seseorang.6 Pemahaman adalah kemampuan memahami arti suatu bahan

pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas suatu

pengertian.7 Materi adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam

rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.8 Perilaku

konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang

dilakukan konsumen secara fisik dalam pengevaluasian, perolehan

penggunaan atau mendapatkan barang dan jasa.9 Jadi, pengaruh

pemahaman materi perilaku konsumen adalah daya yang timbul dari

kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan,

menjelaskan atau meringkas suatu pengertian materi perilaku konsumen

yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap

yang harus dikuasai siswa.

2. Nilai karakter cinta tanah air

Nilai karakter cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, berbuat

yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi

6Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. ed. 3. 2005. hal. 849.
7Muhammad Ali. Guru dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensido.

2008. hal. 42.
8Mardia Hayati. Desain Pembelajaran Berbasis Karakter. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.

2012. hal. 61.
9Tatik Suryani. Perilaku Konsumen Implikasi pada Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Graha

Ilmu. ed. 1. cet. 1. 2008. hal. 7.
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terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik

bangsa.10

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka

identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut:

a. Nilai karakter cinta tanah air pada siswa belum maksimal.

b. Pemahaman siswa pada materi perilaku konsumen sudah maksimal,

tetapi nilai karakter cinta tanah air pada siswa belum maksimal.

2. Batasan masalah

Peneliti membatasi masalah ini dan memfokuskan pada pengaruh

pemahaman siswa pada materi perilaku konsumen dan nilai karakter cinta

tanah air pada siswa kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai

Apit Kabupaten Siak.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahannya adalah apakah ada pengaruh yang signifikan antara

pemahaman materi perilaku konsumen terhadap nilai karakter cinta tanah

air siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten

Siak?

10Daryanto dan Suryati Darmiatun. Loc. Cit.
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berhubungan dengan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman materi perilaku konsumen

terhadap nilai karakter cinta tanah air siswa di Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak.

2. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Siswa diharapkan dapat mengetahui manfaat dari pemahaman materi

perilaku konsumen yang didalamnya mengandung penerapan nilai

karakter cinta tanah air.

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah guru

mengambil tindakan perbaikan dalam meningkatkan kualitas

pembelajarannya tentang materi perilaku konsumen yang berkaitan

dengan nilai karakter cinta tanah air.

c. Untuk menjadi bahan masukan bagi sekolah dalam upaya meningkatkan

penanaman nilai karakter cinta tanah air.

d. Bagi penulis, penilitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan

dan keterampilan dalam menyusun karya ilmiah, dan sebagai salah satu

syarat menyelesaikan studi di Jurusan Pendidikan IPS Program Studi

Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


