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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Nilai Karakter Cinta Tanah Air

a. Pengertian Nilai Karakter Cinta Tanah Air

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.11 Indikasi bahwa siswa memiliki nilai karakter cinta tanah air

adalah diantaranya: menghargai jasa para tokoh/pahlawan nasional,

bersedia menggunakan produk dalam negeri, menghargai keindahan

alam dan budaya Indonesia, hafal lagu-lagu kebangsaan, memilih

berwisata di dalam negeri, dan lain-lain.12

“Menurut Daryanto, nilai karakter cinta tanah air memiliki dua
indikator. Pertama adalah indikator untuk sekolah dan kelas. Kedua
adalah indikator untuk mata pelajaran. Indikator sekolah dan kelas
adalah penanda yang digunakan oleh kepala sekolah, guru dan
personalia sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan
mengevaluasi sekolah sebagai lembaga pelaksana pendidikan
budaya dan karakter bangsa. Indikator mata pelajaran
menggambarkan perilaku afektif seorang peserta didik berkenaan
dengan mata pelajaran tertentu. Indikator dirumuskan dalam bentuk
perilaku siswa di kelas dan sekolah yang dapat diamati melalui
pengamatan guru ketika seorang siswa melakukan suatu tindakan di
sekolah, tanya jawab dengan siswa, jawaban yang diberikan siswa
terhadap tugas dan pertanyaan guru, serta tulisan siswa dalam
laporan dan pekerjaan rumah. Indikator berfungsi bagi guru sebagai
kriteria untuk memberikan pertimbangan apakah perilaku untuk
nilai karakter tersebut telah menjadi perilaku yang dimiliki oleh
siswa.”13

11Ibid.
12Mohammad Mustari. Loc. Cit.
13Daryanto dan Suryatri Darmiatun. Op. Cit. hal. 131.
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b. Indikator-Indikator Nilai Karakter Cinta Tanah Air

Indikator cinta tanah air bisa dilihat melalui indikator sekolah dan

kelas ketika seorang siswa melakukan tindakan di sekolah maupun di

kelas saat proses belajar mengajar berlangsung.

“Indikator-indikator nilai karakter cinta tanah air siswa, yaitu
sebagai berikut:
Indikator sekolah:
1) Menggunakan produk buatan dalam negeri.
2) Menyediakan informasi (dari sumber cetak, elektronik) tentang

kekayaan alam dan budaya Indonesia.
3) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Indikator kelas:
1) Memajangkan: foto presiden dan wakil presiden, bendera

negara, lambang negara, peta Indonesia, gambar kehidupan
masyarakat Indonesia.

2) Menggunakan produk buatan dalam negeri.”14

Nilai karakter cinta tanah air yang dikembangkan dalam indikator

pendidikan budaya dan karakter bangsa bersifat progresif. Artinya, nilai

karakter tersebut berkembang semakin kompleks antara satu jenjang

kelas dengan jenjang kelas di atasnya (1-3; 4-6; 7-9; 10-12) dan bahkan

dalam jenjang kelas yang sama.

“Indikator nilai karakter cinta tanah air untuk kelas 10-12 (SMA)
pada mata pelajaran ekonomi, terdiri dari:
1) Mengemukakan sikap mengenai kondisi geografis Indonesia.
2) Mengemukakan sikap dan kepedulian terhadap keberagaman

budaya dan seni di Indonesia.
3) Mengemukakan sikap dan kepedulian terhadap kekayaan

budaya bangsa Indonesia.
4) Rasa bangga dan peduli terhadap berbagai unggulan produk

Indonesia dalam pertanian, perikanan, flora, dan fauna.
5) Rasa bangga atas berbagai produk unggulan bangsa Indonesia di

bidang industri dan teknologi.”15

14Ibid. hal. 139.
15Ibid. hal. 154.
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2. Pemahaman Materi Perilaku Konsumen

a. Pengertian pemahaman

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari

kata “paham” yang artinya mengerti benar tentang sesuatu hal.

Pemahaman siswa adalah proses, perbuatan, cara memahami sesuatu.16

Sedangkan menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah

kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah

sesuatu itu diketahui dan diingat. Seorang siswa dikatakan memahami

sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberikan

uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan bahasa

sendiri.17 Memahami maksudnya, dapat menangkap maknanya untuk

memperoleh tujuan akhir dari setiap belajar.

“Pemahaman merupakan tingkat kemampuan yang mengharapkan
siswa mampu untuk mengerti/memahami tentang arti/konsep,
situasi, serta fakta yang diketahuinya. Siswa tidak hanya hafal
secara verbalitas saja, tetapi memahami konsep dari masalah atau
fakta yang ditanyakan. Bahan pelajaran adalah bahan, yang baginya
harus dimengerti kemudian diintensifkan dengan perbuatan.
Kebanyakan orang mengira bahwa belajar adalah menghafal.”18

“Pemahaman umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar
mengajar. Siswa dituntut untuk memahami atau mengerti apa yang
dikerjakan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan
dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya
dengan hal-hal lain. Bentuk soal yang sering digunakan untuk
mengukur kemampuan ini adalah pilihan ganda dan uraian.
Pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu:
1) Menterjemahkan

Pengertian menterjemahkan di sini bukan saja pengalihan dari
bahasa yang satu ke bahasa yang lain, tetapi dapat juga dari

16Pusat Bahasa. Op. Cit. hal. 811.
17Anas Sudijono. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers. cet. 13. 2013. hal.

50.
18Daryanto. Loc. Cit.
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konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk
mempermudah orang mempelajarinya.

2) Menginterpretasi/menafsirkan
Menginterpretasi ini lebih luas dari pada menterjemahkan.
Menginterpretasi adalah kemampuan untuk mengenal dan
memahami ide utama suatu komunikasi.

3) Mengekstrapolasi
Sedikit berbeda dengan menterjemahkan dan menafsirkan, ia
menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan
ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat di balik yang
tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat
memperluas persepsi masalahnya.”19

“Menurut Wowo kemampuan seorang siswa untuk memahami dan
menyerap materi pelajaran sudah pasti berbeda tingkatnya. Ada
yang cepat, sedang dan ada pula yang sangat lambat. Oleh karena
itu, siswa seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisa
memahami sebuah informasi atau materi pelajaran yang sama.
Adapun indikator-indikator keberhasilan sebagai tolak ukur dalam
mengetahui pemahaman siswa adalah sebagai berikut:
1) Siswa mampu mendefinisikan dan menerangkan kembali secara

verbal dan tulisan mengenai apa yang telah dipelajari dengan
kata-kata sendiri.

2) Siswa mampu memberikan contoh yang benar dari suatu materi
dan dapat mengerti yang mana contoh yang tidak benar.

3) Siswa mampu mempresentasikan/memaparkan suatu materi
secara berurutan.

4) Siswa mampu memberikan gagasan yang lebih sederhana atau
meringkas tema-tema umum yang disajikan.

5) Siswa mampu menggambarkan kesimpulan logis dari informasi
yang disajikan.

6) Siswa mampu mencari hubungan antara dua ide, objek dan
semacamnya.

7) Siswa mampu menciptakan model sebab akibat dari suatu
sistem.”20

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman

tidak sekedar tahu, tetapi juga menghendaki agar siswa dapat

memanfaatkan dan bersifat kreatif dalam memahami materi pelajaran

yang telah disampaikan oleh guru. Pemahaman materi perilaku

19Daryanto. Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rineaka Cipta. 2008. hal. 107.
20Wowo Sunaryo Kuswana. Taksonomi Kognitif. Bandung: Rosdakarya. 2012. hal. 124.



11

konsumen merupakan proses untuk memfasilitasi siswa agar memiliki

kompetensi berupa pengetahuan tentang materi perilaku konsumen,

memaknai sikap yang terdapat pada materi perilaku konsumen dan

mengaplikasikan materi perilaku konsumen yang telah dipelajari dalam

kehidupan sehari-hari.

b. Materi perilaku konsumen

Menurut Supriyanto, perilaku konsumen pada dasarnya tindakan

seseorang dalam mengalokasikan penghasilannya yang terbatas

jumlahnya untuk mendapatkan barang dan jasa agar memberikan

kepuasan yang maksimum.21 Menurut Imamul, perilaku konsumen pada

dasarnya menjelaskan bagaimana konsumen mendayagunakan sumber

daya yang ada (uang) dalam memuaskan keinginan atau kebutuhan dari

suatu atau beberapa produk.22 Sedangkan menurut Ujang, perilaku

konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis

yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika

membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah

melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi.23 Jadi, perilaku

konsumen adalah semua tindakan serta proses psikologis seorang

konsumen dalam mengalokasikan dan mendayagunakan

penghasilannya yang terbatas untuk memuaskan kebutuhan sehingga

memberikan kepuasan yang maksimal.

21Supriyanto dan Ali Muhson. Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional. 2009. hal. 22.

22Imamul Arifin. Membuka Cakrawala Ekonomi untuk Kelas X Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 2009. hal. 24.

23Ujang Sumarwan. Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran. Bogor:
Ghalia Indonesia. 2002. hal. 26.
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1) Pengertian dan tujuan konsumsi

Konsumsi merupakan kegiatan manusia mengurangi atau

menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi

kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis.24

Sedangkan konsumen adalah orang atau pihak yang melakukan

kegiatan konsumsi, yaitu memakai atau memanfaatkan barang dan

jasa untuk memenuhi berbagai kebutuhan.25 Tujuan konsumsi pada

dasarnya dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup

atau untuk memperoleh kepuasan setingggi-tingginya sehingga

tercapai tingkat kemakmuran.26

2) Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi

“Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, yaitu
sebagai berikut:
(a)Tingkat pendapatan

Semakin tinggi pendapatan konsumen, konsumsi cenderung
semakin besar pula. Sebaliknya, konsumen yang
berpendapatan rendah biasanya tidak akan banyak melakukan
kegiatan konsumsi karena daya belinya juga rendah.

(b)Tingkat harga
Jika harga barang naik, maka konsumen akan memperkecil
konsumsinya, sebaliknya jika harga barang turun, konsumen
akan memperbesar konsumsinya.

(c)Sikap dan gaya hidup
Sikap dan gaya hidup seseorang sangat mempengaruhi
perilaku konsumsinya. Orang yang hemat hanya akan
membeli barang-barang yang telah direncanakan. Sebaliknya,
jika sikap dan gaya hidupnya boros, ia cenderung berperilaku
konsumtif.27

24Sri Nur Mulyani et al. Ekonomi 1 untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Kelas X.
Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 2009. hal. 48.

25Herlan Firmansyah et al. Advanced Learning Economics 1 for Grade X Senior High School
Social Sciences Programme. Bandung: Grafindo Media Pratama. 2013. hal. 45.

26Sri Nur Mulyani et al. Loc. Cit.
27Herlan Firmansyah et al. Op. Cit. hal. 46.
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Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Furqan ayat 67

yaitu:







Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta),
mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan
adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang
demikian.” (Q.S. Al-Furqan: 67).

(d)Adat istiadat
Adat istiadat juga dapat mempengaruhi konsumsi, juga dapat
menyebabkan seseorang berperilaku konsumtif. Misalnya,
untuk upacara tradisional diperlukan barang-barang tertentu.

(e)Model barang
Model barang yang sedang tren dapat mempengaruhi perilaku
masyarakat dalam konsumsi. Contohnya ponsel yang
perkembangannya sangat pesat dari hari ke hari.

(f) Kegiatan berkompetisi dengan konsumen lain
Barang substitusi jika seorang konsumen memiliki hasrat atau
keinginan berkompetisi dengan konsumen lainnya. Biasanya
tingkat konsumsinya akan besar. Artinya, konsumsi yang
dilakukan bukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan,
melainkan menurut konsumen lain.

(g)Selera konsumen
Masing-masing individu mempunyai selera yang berbeda-
beda dalam memilih berbagai jenis barang atau jasa. Ini juga
berpengaruh terhadap pola konsumsi.”28

“Perilaku konsumen dalam mengonsumsi suatu barang
dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
(a)Perilaku konsumen rasional, yaitu perilaku konsumen yang

didasari atas pertimbangan rasional (nalar) dalam
mengonsumsi suatu produk. Suatu konsumsi dapat dikatakan
rasional jika memperhatikan hal-hal berikut:
(1)Produk tersebut mampu memberikan kegunaan optimal

(optimum utility) bagi konsumen.
(2)Produk tersebut benar-benar dibutuhkan konsumen.
(3)Mutu produk terjamin.
(4)Harga terjangkau dan sesuai dengan kemampuan

konsumen yang membeli.

28Ibid.
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(b)Perilaku konsumen tidak rasional (irrasional), yaitu perilaku
konsumen yang memutuskan membeli barang tanpa
pertimbangan yang baik atau tanpa memikirkan kegunaannya
terlebih dahulu. Perilaku konsumen yang tidak rasional yaitu:
(1)Membeli barang hanya karena tertarik dengan promosi

atau iklan baik di media cetak maupun elektronik.
(2)Membeli barang hanya karena mereknya yang terkenal.
(3)Membeli barang hanya karena bursa obral atau untuk

memperoleh bonus-bonus dan banjir diskon.
(4)Konsumsi hanya untuk pamer (prestise) atau gengsi bukan

karena kebutuhan akan barang tersebut.”29

3) Manfaat dan nilai guna barang

Manfaat atau guna barang adalah kemampuan barang untuk

memenuhi kebutuhan manusia.30

“Kegunaan suatu barang dapat digolongkan sebagai berikut:
(a)Kegunaan unsur (element utility) adalah suatu benda

memiliki kegunaan berdasarkan unsur benda tersebut.
Contohnya: mentega yang dipergunakan untuk membuat roti.

(b)Kegunaan tempat (place utility) adalah kegunaan benda
setelah dipindahkan tempatnya. Contohnya: pasir yang
dipindahkan dari sungai ke toko bangunan.

(c)Kegunaan waktu (time utility) yaitu kegunaan benda jika
dipakai sesuai waktunya. Contohnya: payung yang digunakan
pada saat hujan.

(d)Kegunaan bentuk (form utility) adalah kegunaan benda
setelah mengalami perubahan bentuk. Contohnya: tanah liat
menjadi genting.

(e)Kegunaan kepemilikan (ownership utility) artinya kegunaan
jika telah dimiliki. Contohnya: mesin jahit yang dibeli dari
toko mesin jahit.

(f) Kegunaan pelayanan (service utility) adalah pelayanan akan
berguna jika dilakukan. Contohnya: pelayanan terhadap
pelanggan dilakukan oleh pramuniaga.”31

Nilai barang adalah ukuran yang diberikan oleh konsumen pada

barang karena barang tersebut dapat dipakai untuk memenuhi

29Wahyu Adji et al. Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Erlangga. 2007. hal. 94.
30Syafril. Ekonomi 1 untuk SMA Kelas 1. Jakarta: Bumi Aksara. 2004. hal. 90.
31Herlan Firmansyah et al. Op. Cit. hal. 47
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kebutuhan manusia atau dapat ditukarkan dengan barang lain.32 Dari

pengertian tersebut, diketahui ada dua macam nilai, yaitu nilai pakai

dan nilai tukar.

“Nilai pakai adalah nilai yang diberikan kepada suatu benda
karena benda tersebut dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan
manusia. Nilai pakai terbagi menjadi dua, yaitu:
(a)Nilai pakai objektif, yaitu kemampuan suatu barang karena

barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia secara
umum.

(b)Nilai pakai subjektif, yaitu nilai yang diberikan seseorang
terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat dipakai
untuk memenuhi kebutuhannya secara khusus. Nilai pakai
subjektif setiap orang terhadap satu jenis barang berbeda-
beda.

Sedangkan nilai tukar adalah nilai yang diberikan kepada suatu
benda karena benda tersebut dapat ditukar dengan benda lain.
Nilai tukar terdiri dari:
a. Nilai tukar objektif, yaitu kemampuan suatu barang untuk

dapat ditukar dengan barang yang lain yang berlaku secara
umum.

b. Nilai tukar subjektif, yaitu nilai yang diberikan seseorang
terhadap suatu barang karena bisa ditukar dengan barang
lainnya untuk memenuhi kebutuhannya.”33

4) Hukum Gossen

Hukum Gossen I berbunyi: “Jika suatu kebutuhan dipenuhi

secara terus-menerus, maka kenikmatannya makin lama makin

berkurang, sehingga akhirnya mencapai batas jenuh“. Contoh:

tingkat kepuasan ketika kita minum air saat haus-hausnya segelas air

pertama akan terasa segar, gelas kedua akan lebih menyegarkan,

gelas ketiga akan menyebabkan kekenyangan atau bahkan merasa

32Chumidatus Sa’dyah. Ekonomi 1 untuk Kelas X SMA dan MA. Jakarta: Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional. 2009. hal. 65.

33Ibid. hal. 66.
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mual. Jika meminum gelas keempat, kemungkinan kita akan muntah

dan kita tidak bersedia lagi untuk minum.

Hukum Gossen II berbunyi: “Manusia akan berusaha untuk

memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada intensitas

(tingkat kepuasan) yang sama“. Contohnya: bila kita memiliki

sejumlah uang, kita cenderung menggunakan uang tersebut untuk

membeli bermacam-macam barang dan jasa, sehingga semua

kebutuhan kita dapat terpenuhi secara seimbang.34

5) Teori perilaku konsumen

Masing-masing konsumen merupakan pribadi yang unik.

Konsumen yang satu dengan yang lainnya mempunyai kebutuhan

yang berbeda dan perilaku yang berbeda dalam memenuhi

kebutuhannya. Namun, dalam perbedaan-perbedaan yang unik itu

ada suatu persamaan, yaitu setiap konsumen berusaha untuk

memaksimalkan kepuasannya dalam mengonsumsi suatu barang.

Teori perilaku konsumen dapat menjelaskan bagaimana cara

seorang konsumen memilih suatu produk yang diyakini akan

memberikan kepuasan maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan

dan harga barang.

“Perilaku konsumen menggunakan dua pendekatan, yaitu:
(a)Pendekatan kardinal

Pendekatan kardinal menerangkan bahwa tingkat kepuasan
yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang atau jasa
dapat diukur dengan satuan tertentu, seperti rupiah, jumlah,
unit dan lain-lain. Semakin besar jumlah barang yang dapat
dikonsumsi maka semakin tinggi tingkat kepuasannya.

34Supriyanto dan Ali Muhson. Op. Cit. hal. 27.
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(b)Pendekatan ordinal
Menurut pendekatan ordinal, kepuasan manusia dalam
mengonsumsi barang dan jasa tidak bisa diukur dengan
nominal tertentu, tetapi hanya dapat dibandingkan.
Pendekatan ordinal lebih menekankan pada preferensi bahwa
barang A lebih saya sukai daripada barang B.”35

Pendekatan ordinal dapat dianalisis dengan menggunakan kurva

indeferensi (indifference curve) dan garis anggaran (budget line).

(a)Kurva indeferensi (indifference curve) adalah kurva yang
menunjukkan kombinasi antara dua macam barang yang
memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen.
Seorang konsumen akan mencapai kepuasan maksimal
apabila titik di mana garis anggaran pengeluaran
menyinggung kurva indeferensi. Kurva indeferensi memiliki
beberapa karakteristik, yaitu:
(1)Mempunyai kemiringan (slope) negatif, artinya miring

dari kiri atas ke kanan bawah.
(2)Bila kedudukannya lebih tinggi menunjukkan tingkat

kepuasan yang semakin tinggi.
(3)Tidak pernah saling berpotongan dengan kurva indeferensi

yang lain.
(4)Cembung ke titik asal (titik 0).36

(b)Garis anggaran (budget line) adalah garis yang menunjukkan
berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda
oleh konsumen dengan pendapatan yang sama. Semakin
tinggi pendapatan, akan semakin banyak barang yang dapat
dikonsumsi dan semakin besar kepuasan yang dapat
diperoleh.37

3. Pengaruh Pemahaman Materi Perilaku Konsumen terhadap Nilai

Karakter Cinta Tanah Air

“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,
dieksplisitkan, dan dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-
hari. Dengan demikian, pendidikan nilai dan pembentukan karakter

35Endang Puspitawati dan Novita Kesiyarinni. Ekonomiuntuk SMA/MA Kelas X Semester
Gasal. Jawa Tengah: Viva Pakarindo. 2012. hal. 21.

36Ismawanto. Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional. 2009. hal. 29.

37Herlan Firmansyah et al. Op. Cit. hal. 59.
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siswa tidak hanya dilakukan pada tataran kognitif saja, tetapi
menyentuh kepada pengalaman nyata dalam kehidupan siswa sehari-
hari di lingkungan masyarakat.”38

“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 kebiasaannya bertambah. Berdasarkan penjelasan
tersebut, menyatakan bahwa pemahaman yang dimiliki oleh siswa
mempengaruhi perilakunya dalam proses pembelajaran.”39

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

pendidikan karakter juga terdapat pada materi perilaku konsumen yang

merupakan salah satu materi pada mata pelajaran ekonomi. Adapun nilai

karakter yang diharapkan dari materi perilaku konsumen adalah cinta

tanah air. Materi perilaku konsumen merupakan salah satu materi pada

mata pelajaran ekonomi yang bisa dijadikan salah satu wahana dan sarana

mengajarkan nilai karakter cinta tanah air.

Konsumen dan produsen merupakan pelaku dalam kegiatan ekonomi.

Karakter jujur, demokratis, cinta tanah air, peduli lingkungan serta peduli

sosial harus dikembangkan secara baik oleh produsen maupun konsumen

dalam membangun perekonomian masyarakat Indonesia.40

Setelah mempelajari materi perilaku konsumen, tentunya siswa akan

berpikir bahwa dengan memiliki karakter cinta tanah air akan

menimbulkan rasa patriotisme dan nasionalisme sehingga rela berkorban

38Masnur Muslich. Pendidikan Karatkter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional.
Jakarta: Bumi Aksara. 2011. hal. 86.

39Syaiful Bahri Djamarah. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. cet. 3. 2011. hal. 15.
40Herlan Firmansyah et al. Op. Cit. hal. 41.
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demi negara, yaitu salah satunya dengan bersedia menggunakan produk

dalam negeri karena kita harus menghormati karya kita sendiri. Oleh

karena itu, karakter cinta tanah air harus diasah, dikembangkan dan

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang akhirnya mencerminkan

watak siswa yang mampu membangun karakter bangsa Indonesia sesuai

dengan nilai-nilai normatif kebangsaan yang dicita-citakan.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini membahas tentang materi perilaku konsumen terhadap nilai

karakter cinta tanah air siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai

Apit Kabupaten Siak, penelitian ini pernah dilakukan oleh:

1. Helniza pada tahun 2012 dengan  judul “Pengaruh Pembelajaran Materi

Perilaku Konsumen terhadap Sikap Hemat Siswa Kelas X SMA Negeri 1

Kampar Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan sebesar 70,8%.

2. Risa Rizki pada tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Materi Pembelajaran

Pajak pada Mata Pelajaran Ekonomi terhadap Upaya Meningkatkan

Kesadaran Nasionalisme Siswa di Kelas XI SMA Negeri 2 Siak Hulu

Kabupaten Kampar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan sebesar 34,2%.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan secara khusus penelitian

tentang pengaruh pemahaman materi perilaku konsumen terhadap nilai
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karakter cinta tanah air siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungai

Apit Kabupaten Siak belum pernah diteliti oleh orang lain.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah penjabaran dalam bentuk konkret bagi konsep

teoretis, agar mudah dipahami dan dapat diterapkan di lapangan sebagai

acuan dalam penelitian. Berdasarkan kajian tersebut, maka dirumuskan

konsep operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai karakter cinta tanah air (variabel y)

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.

Indikator nilai karakter cinta tanah air yaitu sebagai berikut:

a. Siswa merasa bangga terhadap kekayaan alam yang dimiliki bangsa

Indonesia

b. Siswa menghargai keindahan alam yang dimiliki bangsa Indonesia

c. Siswa memilih berwisata di dalam negeri

d. Siswa merasa bangga terhadap keberagaman budaya di Indonesia

e. Siswa merasa bangga terhadap keberagaman seni di Indonesia

f. Siswa peduli terhadap keberagaman budaya di Indonesia

g. Siswa peduli terhadap keberagaman seni di Indonesia

h. Siswa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

i. Siswa menghargai keberagaman bahasa daerah yang dimiliki Indonesia
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j. Siswa menghargai keberagaman suku bangsa yang dimiliki Indonesia

k. Siswa peduli terhadap keberagaman bahasa daerah yang dimiliki

Indonesia

l. Siswa peduli terhadap keberagaman bahasa daerah yang dimiliki

Indonesia

m. Siswa merasa bangga terhadap berbagai hasil pertanian Indonesia

n. Siswa merasa bangga terhadap berbagai hasil perikanan Indonesia

o. Siswa merasa bangga terhadap berbagai jenis flora di Indonesia

p. Siswa merasa bangga terhadap berbagai jenis fauna di Indonesia

q. Siswa peduli terhadap berbagai hasil pertanian Indonesia

r. Siswa peduli terhadap berbagai hasil perikanan Indonesia

s. Siswa peduli terhadap berbagai jenis flora di Indonesia

t. Siswa peduli terhadap berbagai jenis fauna di Indonesia

u. Siswa menggunakan produk buatan dalam negeri

v. Siswa merasa bangga atas berbagai produk unggulan bangsa Indonesia

di bidang industri

w. Siswa merasa bangga atas berbagai produk unggulan bangsa Indonesia

di bidang teknologi

x. Siswa merasa bangga memajangkan foto presiden dan wakil presiden

Indonesia

y. Siswa merasa bangga mengibarkan bendera negara Indonesia

z. Siswa merasa bangga memajangkan foto lambang negara Indonesia

(pancasila)



22

2. Pemahaman materi perilaku konsumen (variabel x)

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau

memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau dipahami. Dalam hal

ini, siswa diharapkan bisa memahami materi perilaku konsumen.

Indikator dari pemahaman materi perilaku konsumen adalah sebagai

berikut:

a. Menterjemahkan

1) Siswa dapat mendeskripsikan pengertian dan tujuan konsumsi.

2) Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi

konsumsi.

b. Menginterpretasi/menafsirkan

1) Siswa dapat menjelaskan manfaat dan nilai guna barang.

2) Siswa mampu mengklasifikasikan teori perilaku konsumen.

c. Mengekstrapolasi

Siswa mampu membuat kesimpulan tentang hukum Gossen.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesa

1. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Pemahaman materi perilaku konsumen mempengaruhi nilai karakter

cinta tanah air pada siswa.

b. Nilai karakter cinta tanah air pada siswa berbeda-beda.

c. Ada kecenderungan nilai karakter cinta tanah air pada siswa

dipengaruhi oleh pemahaman materi perilaku konsumen.
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2. Hipotesa

Berdasarkan asumsi dasar tersebut, maka penulis merumuskan

hipotesa sebagai berikut:

Ha: Terdapat 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.

Ho: Tidak terdapat 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.


