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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan merupakan salah satu proses untuk menciptakan sumber daya

manusia. Pendidikan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas atau mutu seorang

individu. Semakin maju pendidikan di suatu bangsa maka akan semakin berkualitas

seorang individu yang dilahirkan. Dengan terjadi kemajuan di bidang pendidikan

diharapkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas dan memiliki nilai karakter

tanggung jawab, sehingga tidak menjadi korban perkembangan zaman.

Nilai karakter tanggung jawab merupakan nilai yang harus ada pada setiap

orang. Karena setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Semakin

tinggi usia seseorang maka semakin besar pula tuntutan untuk bertanggungjawab.

Apapun yang dilakukan seseorang sangat memerlukan pertanggungjawaban.

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang atas suatu tugas. Namun, tanggung

jawab itu tidak hanya melakukan tugas atau kewajiban semata tetapi dalam

bertanggung jawab harus berdasarkan pada nilai-nilai yang berlaku agar tidak terjadi

penyimpangan dalam melakukan suatu tindakan. Tanggung jawab tidak hanya pada

diri sendiri, tetapi juga tanggung jawab kepada Allah SWT., keluarga, masyarakat,

lingkungan dan negara. Tanggung jawab merupakan kewajiban seseorang atas suatu

tugas. Tanggung jawab ialah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas
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dan kewajibannya, yang seharusnya ia lakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat,

lingkungan (alam, sosial) negara, dan Tuhan Yang Maha Esa1.

Nilai karakter tanggung jawab adalah nilai yang berlaku disuatu tempat yang

dijadikan acuan atau patokan dalam melaksanakan tugas atau kewajiban sehingga

orang yang melakukannya dapat dikatakan bertanggung jawab. Nilai karakter

tanggung jawab siswa merupakan kewajiban siswa untuk melaksanakan tugasnya

sebagai pelajaran berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Namun nilai karakter

tanggung jawab siswa itu mulai berkurang, seperti yang terjadi dimana siswa tidak

mengerjakan tugas, siswa terlambat mengumpulkan tugas, siswa membuang sampah

di sembarang tempat, siswa terlambat masuk kelas, siswa tidak piket kelas, siswa

tidak menjaga perlengkapan yang dimiliki, siswa mencontek ketika latihan atau

ulangan, dan siswa tidak menjaga kebersihan kelas. Untuk itu nilai karakter tanggung

jawab pada setiap orang harus lebih ditingkatkan. Terutama pada siswa yang masih

dalam masa belajar karena menanamkan suatu nilai akan lebih mudah pada orang

yang masih muda dibanding orang yang sudah dewasa.

Nilai karakter tanggung jawab siswa diharapkan dapat berkembang melalui

pembelajaran ekonomi. Di sini penulis menegaskan bahwa yang difokuskan dalam

penelitian ini adalah pembelajaran ekonomi pada materi ajar kebutuhan. Karena pada

materi kebutuhan sudah dicantumkan nilai karakter tanggung jawab sebagai nilai

karakter yang diharapkan. Dengan mempelajari materi ajar kebutuhan siswa dapat

1 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral &Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan. (Jakarta:Bumi
Aksara, 2011), h.198
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mengerti dan memahami apa itu kebutuhan, sehingga siswa bisa menerapkan materi

yang diperoleh di sekolah dalam kehidupan sehari-hari sehingga perubahan pada

siswa tidak hanya berbentuk kognitif tetapi juga dalam bentuk afektif dan

psikomotor. Materi ajar kebutuhan merupakan materi yang membahas tantang

keperluan hidup manusia mulai dari yang sangat penting sampai ke yang tidak

penting atau bisa ditunda untuk pemenuhannya. Kebutuhan adalah hal yang harus

dipenuhi demi berlangsungnya suatu kehidupan. Kebutuhan diartikan sebagai hal

yang sangat dibutuhkan dan tanpanya aktifitas hidup kita akan terganggu bahkan

mungkin takkan bisa hidup2.

Pembelajaran materi ajar kebutuhan adalah usaha yang dilakukan dengan

sengaja agar terjadi proses belajar mengajar antara siswa dan guru dalam membahas

suatu konsep, yaitu tentang kebutuhan manusia dalam kehidupan. Setelah

melaksanakan pembelajaran materi ajar kebutuhan siswa diharapkan dapat

bertanggung jawab dalam menentukan kebutuhan mana yang lebih dahulu dipenuhi

dalam kehidupan, bertanggung jawab bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi

dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dan bertanggung jawab atas semua

kewajiban lainnya.

Mardiyatmo mengatakan dalam bukunya “Dalam memenuhi kebutuhan, kamu

harus melakukan pilihan yang rasional sehingga pilihan tersebut tidak membuatmu

boros dan bisa memenuhi kebutuhan lainnya. Identifikasikanlah kebutuhanmu sehari-

hari mulai dari yang kamu anggap paling penting, penting sehingga kurang penting.

2Tim Abdi Guru, Ekonomi Kelas X, (Jakarta:Erlangga), h. 3
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Jika hal ini sudah kamu lakukan maka kamu sudah bertanggung jawab3”. Untuk dapat

mengetahui dan mengelompokan kebutuhan-kebutuhan dalam hidup maka siswa

harus mempelajari terebih dahulu materi ajar kebutuhan tersebut.

Hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis di Pondok Pesantren

Madrasah Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru, pembelajaran materi ajar kebutuhan telah

dilaksanakan dan dipelajari dengan baik oleh siswa, dalam artian siswa mengikuti

pelaksanaan pembelajaran hingga selesai, dan materi yang disampaikan dapat

dipahami oleh siswa hal tersebut ditandai dengan siswa bisa mengulangi materi yang

disampaikan dengan bahasa sendiri, bisa menjawab pertanyaan langsung yang

diberikan oleh guru, serta telah dicantumkan nilai karakter tanggung jawab baik di

RPP maupun di buku paket siswa.

Penulis juga mengamati proses pembelajaran tersebut, terlihat bahwa nilai

karakter tanggung jawab yang diharapkan tersebut disampaikan kepada siswa oleh

guru dan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai karakter tanggung

jawab yang harus dilaksanakan oleh siswa.  Untuk penerapakan nilai karakter

tanggung jawab tersebut, dalam proses pembelajaran ekonomi pada materi ajar

kebutuhan guru mengajarkan siswa bertanggung jawab bagaimana memenuhi

kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas yaitu dengan cara mengidentifikasikan

kabutuhan tersebut, sebelum memberikan tugas kepada siswa guru mengajarkan

siswa untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Namun

penulis masih menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

3 Mardiyatmo,Ekonomi SMA X, (Jakarta: Yudhistira, 2010), h.9
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1. Masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas

2. Masih ada siswa yang terlambat mengumpulkan tugas

3. Masih ada siswa yang tidak melakukan tugas piket kelas

4. Masih ada siswa yang tidak mengembalikan barang yang dipinjam pada teman

5. Masih ada siswa yang tidak menghadap ketika dipanggil untuk menyelesaikan

masalah yang diperbuat

6. Masih ada siswa yang tidak mengidentifikasikan jenis kebutuhannya.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk membuat tugas

akhir dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Ekonomi terhadap Nilai Karakter

Tanggung Jawab Siswa di Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Darel Hikmah

Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul pengaruh pembelajaran ekonomi terhadap nilai

karakter tanggung jawab siswa di Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Darel Hikmah

Pekanbaru, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan diantaranya:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu (orang/benda) yang

ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang4. Pengaruh yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu daya yang timbul dari pembelajaran

materi ajar kebutuhan terhadap nilai karakter tanggung jawab.

4Hoetomo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabya:Mitra Pelajar, 2005), h.379
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2. Pembelajaran Ekonomi

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang

dirancang untuk mendukung beberapa proses yang sifatnya internal.

Pembelajaran adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja, dengan

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan5.

Ekonomi merupakan studi tentang prilaku orang dan masyarakat dalam memilih

cara menggunakan sumber daya langkah serta memilih beberapa alternatif

penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditas, menyalurkannya

baik saat ini maupun masa depan kepada berbagai individu dan kelompok yang

ada dalam masyarakat6. Jadi Pembelajaran ekonomi adalah proses pendidikan

yang membahas prilaku manusia sebagai pelaku ekonomi. Namun di sini penulis

menegaskan bahwa penelitian ini memfokuskan pada pembelajaran materi ajar

kebutuhan.

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian

kompetensi7. Kebutuhan diartikan sebagai hal yang sangat kita butuhkan dan

tanpanya aktivitas hidup kita akan terganggu bahkan kita takkan bisa hidup8.

5Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Bogor: Ghalia Indonesia:
2010), h.12-13

6Siti Nur Fatoni, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung: Pustaka Setia. 2014), h 19
7Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta:Raja

Grafindo, 2011), h. 6
8 Tim Abdi Guru, Loc.Cit
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Materi ajar kebutuhan adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang kebutuhan

hidup manusia.

3. Nilai Karakter tanggung jawab

Nilai merupakan  hakekat sesuatu yang menyebabkan hal itu pantas

dikerjakan oleh manusia9. Karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk

dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dari seseorang,

suatu kelompok atau bangsa10. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan

tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja11.

Jadi nilai karakter tanggung jawab, yaitu sikap atau perilaku seseorang untuk

melaksanakan tugas atau kewajiban berdasarkan pada nilai yang ada pada materi

ajar kebutuhan sehingga seseorang tersebut dapat dikatakan bertanggung jawab.

Seperti tanggung jawab siswa untuk memenuhi kebutuhan, karena siswa selalu

diberi uang yang cukup dan siswa yang berada di sekolah ini merupakan siswa

yang perekonomian orang tuanya menengah ke atas.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat

ditemukan beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

9Agus Zaenul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Etika di Sekolah, (Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media, 2012), h.87

10.Muchlas Samani dan Hariyanto, Pendidikan Karakter, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,
2012), h.42

11Joko Tri Prasetya, dkk, Ilmu Budaya Dasar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.154
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a. Rendahnya tanggung jawab siswa

b. Rendahnya pengaruh pembelajaran ekonomi pada meteri ajar kebutuhan

terhadap nilai karakter tanggung jawab siswa.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi di atas, maka penulis membatasi masalah yang

akan diteliti, yaitu Pengaruh Pembelajaran Ekonomi pada Materi Ajar Kebutuhan

terhadap Nilai Karakter Tanggung Jawab Siswa di Pondok Pesantren Madrasah

Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah ada Pengaruh

Pembelajaran Ekonomi pada Materi ajar Kebutuhan terhadap Nilai Karakter

Tanggung Jawab Siswa di Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Darel Hikmah

Pekanbaru?”

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pembelajaran

Ekonomi pada Materi Kebutuhan terhadap Nilai Karakter Tanggung Jawab

Siswa di Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru.
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2. Kegunaan penelitian

a. Bagi guru

Masukan bagi guru untuk menjadikan pembelajaran ekonomi pada

materi kebutuhan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan nilai

karakter tanggung jawab siswa.

b. Bagi siswa

Penelitian ini dapat menembah pengetahuan siswa sehingga mampu

meningkatkan nilai karakter tanggung jawabnya.

c. Bagi madrasah

Masukan agar sekolah lebih meningkatkan penerapan nilai karakter

tanggung jawab.

d. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan

kecakapan penulis dalam membuat karya ilmiah. Serta memenuhi syarat

menyelesaikan studi di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


