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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Nilai Karakter Tanggung Jawab

a. Pengertian Nilai  Karakter Tanggung Jawab

Nilai adalah prinsip-prinsip sosial, tujuan-tujuan, standar-standar

yang dipakai atau diterima oleh individu, kelas, masyarakat, dan lain-lain.

Nilai erat kaitannya dengan keyakinan seseorang, baik secara personal

maupun secara sosial. Nilai dalam pandangan Noorsyam tidak terbatas ruang

lingkupnya. Nilai tersebut sangat erat dengan pengertian-pengertian dan

aktivitas manusia yang komplek sehingga sulit ditentukan batasannya. Nilai

dirasakan dalam diri masing-masing individu sebagai pendorong atau

prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam hidup1. Pada umumnya nilai

erat kaitannya dengan kepercayaan, sikap atau perasaan yang dibanggakan

individu, dipegang teguh dan dipilih karena dilakukan terus-menerus tanpa

adanya paksaan dan menjadi acuan dalam kehidupan setiap individu.

Misalnya acuan dalam membuat keputusan, melakukan tindakan kepada

orang lain dan berbagai aktifitas lain yang semuanya menunjukan identitas

diri seseorang2.

1Agus Zaenul Fitri, Op.Cit, h.89
2ibid., h.90
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Karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang

bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah watak yang

ada pada diri seseorang. Karakter adalah watak, tabiat, atau kepribadian

seserang yang terbentuk dari internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini

dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan

bertindak. Karakter merupakan nilai-nilai prilaku manusia yang

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia,

lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perkataan

dan perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, tata krama, budaya dan

adat istiadat3.  Karakter adalah tabiat atau kebiasaan untuk melakukan hal

yang baik. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah

akhlak ataupun watak yang berpusat pada diri seseorang sebagai landasan

dalam berpikir, bertindak dan bersikap.

Ciri-ciri karakter adalah:

1) Karakter adalah “siapahkan dan apakah kamu pada saat orang
lain melihat kamu”

2) Karakter merupakan hasil nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan
3) Karakter adalah sebuah kebiasaan yang menjadi sifat alamiah

kedua
4) Karakter bukanlah rekapitulasi atau apa yang dipikirkan oleh

orang lain terhadapmu
5) Karakter bukanlah seberapa baik kamu dari pada orang lain
6) Karakter tidak relatif4.

3Ibid, h.20
4fatchul Mu’in. Pendidikan Karakter Kontruksi Teori & Praktik, (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media,

2013), h.161-162
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Nilai karakter merupakan pedoman yang mendorong seseorang

melakukan suatu tindakan yang nantinya tindakan tersebut dapat mencirikan

baik buruknya kerakter seseorang. Nilai karakter yang dimaksud dalam

penelitian ini yaitu, nilai karakter tanggung jawab.

Tanggung jawab merupakan nilai moral penting dalam kehidupan

bermasyarakat. Tanggung jawab ialah kesadaran manusia akan tingkah laku

atau perbuatan manusia. Tanggung jawab sudah menjadi kodrat manusia,

artinya sudah menjadi bagian hidup manusia. Seperti yang dijelaskan dalam

hadist berikut:

, قَاَل:ُكلُُّكْم َراٍع فََمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ, فَاألَِمْیُر الَِّذْي َعلَى النَّاِس ,أَنَّ َرُسُل هللاِ َعْبِد هللاِ ْبُن ُعَمرُ 
ُجُل راٍع َعلَى أَھِْل بَْیتِِھ, َوھَُو  َمْسئُوٌل َعْنھُْم, َواْلَمْرأَةُ َراِعیْةٌ َراٍع َو ھَُو َمْسئُوٌل َعْنھُْم, َوالرَّ

ھُ ,أَالَ َعلَى بَْیِت بَْعلِھَا َو َولَِدِه َوِھَي َمْسئُولَةٌ َعْنھُْم, َواْلَعْبُد َراٍع َعلَى َماِل َسیِِّدِه َوھَُو َمْسئُوٌل َعنْ 
فَُكلُُّكْم َراٍع َو ُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِھِ 

Artinya: Abdullah bin Umar ,dia berkata: Rasulullahbersabda “Kalian semua
adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang
dipimpinnya. Seorang raja memimpin rakyatnya dan akan ditanya tentang
kepemimpinannya itu. Seorang suami memimpin keluarganya,dan akan
ditanya kepemimpinannya itu. Seorang ibu memimpin rumah suaminyadan
anak-anaknya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang
budak mengelola harta majikannya dan akan ditanya tentang
pengelolaanya. Ingatlah bahwa kalian semua memimpin dan akan ditanya
pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya itu.”

Hadist di atas menjelaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin

dan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin atau apa yang

dilakukan. Tanggung jawab adalah sikap dan prilaku seseorang untuk

melakukan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap
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dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara

dan Tuhan Yang Maha Esa5.

Sikap tanggung jawab menunjukan apakah orang itu mempunyai

karakter baik atau tidak. Orang yang lari dari tanggung jawab berarti tidak

memiliki tanggung jawab begitu juga dengan orang yang suka bermain-main

adalah orang yang tidak bertanggung jawab, jadi unsur tanggung jawab itu

adalah keseriusan. Fatchul Mu’in mengemukakan beberapa istilah yang

berkaitan dengan tanggung jawab, yaitu:

1) Duty (tugas): artinya apa yang telah diberikan pada kita sebagai tugas
kita harus melaksanakannya.

2) Laws (hukum dan undang-undang): kesepatan tertulis yang harus kita
ikuti dan apabila kita melanggarnya berarti kita harus bertanggung
jawab untuk menerima konsekuensinya.

3) Contracts (kontrak): kesepakatan yang harus diikuti dan melanggarnya
juga tidak bertanggung jawab.

4) Promises (janji): sebuah kesepakatan yang diucapkan yang harus
ditepati sesuai dengan apa yang telah dibuat. Melanggar janji juga
berarti tidak bertanggung jawab, tidak ada sanksi tegas tetapi akan
menimbulkan kekecewaan. Orang yang ingkar janji adalah orang yang
jelek karakternya.

5) Job descriptions (pembagian kerja): melanggarnya berarti bukan hanya
tidak bertanggung jawab, tetapi juga akan mengganggu kinerja seluruh
rencana yang telah dibuat.

6) Relationship obligations (kewajiban dalam hubungan): apa yang harus
dilaksanakan ketika orang menjalin hubungan. Melanggarnya bisa-bisa
akan membuat hubungan berjalan buruk karena tanggung jawab
sangatlah penting dalam sebuah hubungan.

7) Universal ethical principles (prinsip etis universal): prinsip-prinsip
bersama yang merupakan titik temu dari orang-orang atau kelompok

5Anas Salahudin, Pendidikan Karakter Berbasis Agama & Budaya Bangsa, (Bandung: Pustaka
setia, 2013), h.112
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yang berbeda latar belakang. Misalnya, hak asasi manusia (HAM),
bahwa tiap orang berhak hidup, hak akan kehidupan material,
pendidikan, dan kesehatan, adalah titik temu nilai-nilai yang disepakati
oleh manusia seluruh dunia. Melanggar hal ini berarti tidak bertanggung
jawab. Menghilangkan nyawa orang lain, membuat rakyat miskin,
merupakan tindakan pimpinan negara yang tak bertanggung jawab.

8) Religius convictions (ketetapan agama): nilai-nilai yang dianut oleh
agama yang biasanya dianggap ajaran dari tuhan. Bagi penganut yang
melanggarnya, akan berhadapan dengan aturan agama tersebut.

9) Accountability: keadaan yang bisa dimintai tanggung jawab dan bisa
dipertanggung jawabkan. Misalnya dalam dunia politik kita sering
mendengar istilah akuntabilitas publik atau bublic accountability yang
berarti bahwa sebuah jabatan publik harus dipertanggungjawabkan para
rakyat. Misalnya, waktu rakyat yang tak pernah membawa aspirasi
rakyat, tetapi malah melakukan penyimpangan berarti melanggar
akuntabilitas publik.

10) Diligence (ketekunan, sifat rajin): orang yang rajin dan tekun itu
biasanya adalah orang yang bertanggung jawab. Tidak rajin dan tidak
tekun dalam menjalankan sesuatu sama dengan orang yang tidak
bertanggung jawab. Ketika mengerjakan sesuatu secara malas-malsan
pada saat tujuan untuk mencapai sesuatu sudah ditetapkan dan standar
kerja untuk mencapainya bisa diukur, ia adalah oarang yang tidak
bertanggung jawab.

11) Reaching goals (tujuan-tujuana yang ingin diraih): tujuan yang ingin
dicapai bersama. Ini adalah tanggung jawab bagi orang yang telah
menetapkan tujuan dan harus bertanggung jawab untuk melakukan
sesuatu agar tujuan itu bisa dicapai. Karena sekali tujuan ditetapkan,
dibutuhkan kerja untuk membuktikan bahwa orang itu harus serius
mencapainya.

12) Possitive outlook (pandangan pisitif kedepan), yaitu suatu pandangan
tentang masa depan yang positif yang harus dicapai untuk mewujudkan
tujuan-tujuan berdasarkan visi misa yang ditetapkan.

13) Prudent (bijaksana): orang yang melakukan sesuatu secara tidak
bijaksana dapat dikatakan secara tidak bertanggung jawab.

14) Rational (hal yang masuk akal): orang bertanggung jawab adalah yang
mengatakan sesuatu secara hal yang masuk akal, tidak mengumbar
kebohongan dan irasionalitas.
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15) Time management (pengaturan waktu): orang yang bertanggung jawab
itu biasanya adalah orang yang bisa mengatur waktu dan konsekuen
dengan jadwal yang telah ditetapkan.

16) Resource management (pengaturan sumber daya): orang itu bisa
melakukan yang baik sebagimana kemampuan yang ia miliki. Tanggung
jawab bisa diukur berdasarkan pembagian tanggung jawab seseorang
berdasarkan kemampuannya, prinsip orang yang tepat sesuai tempat
yang tepat (the right man on the right place). Orang yang dibebani tugas
yang tidak sesuai dengan kemampuannya biasanya akan tidak
bertanggung jawab melakukan sesuatu. Karena itulah, manajemen
sumber daya sangatlah penting untuk mencapai tujuan.

17) Teamwork (time kerja): orang yang menyimpang dari kesepakatan tim
dan ingin mengambil keuntungan untuk dirinya dari kegitan bersama
tim adalah orang yang tidak bertanggung jawab.

18) Financial independence (kemadirian keungan): orang yang bertanggung
jawab untuk memenuhi kebutuhannya dari uang yang ia dapatkan secara
benar. Orang yang bertanggung jawab pada dirinya dengan memenuhi
kebutuhan-kebutuhannya karena kemandirian dalam memperoleh uang
adalah bentuk tanggung jawab yang penting.

19) Self-motivated (motivasi diri): orang yang bertanggung jawab itu
memiliki kemampuan motivasi diri dan tingkat harapan yang kuat dalam
dirinya. Tanggung jawab berakar dari rasa percaya diri dan kesadaran
akan potensi diri yang bisa diaktualisasikan secara baik dalam
keseharian6.

Tanggung jawab juga dikatakan dalam al-qur’an, yaitu

Artinya: setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah

dilakukannya.(QS.Al-Muddassir:38).

Ayat di atas menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan seseorang

pasti memerlukan pertanggungjawaban. Dengan demikian apapun keputusan

6Fatchul Mu’in. Op.Cit., h. 216-219
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yang dibuat harus memiliki pertimbangan yang mendalam karena

kedapannya akan dipertanggung jawabkan. Berdasarkan penjelasan di atas

dapat disimpulkan bahwa nilai karakter tanggung jawab adalah sikap atau

perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan

pada nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai karakter tanggung jawab yang

dimaksud penulis adalah yang ada pada siswa, yaitu sikap atau perilaku

siswa untuk melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan pada ketentuan

yang berlaku di sekolah.

b. Indikator nilai karakter tanggung jawab

Indikator nilai karater tanggung jawab menurut Nurul Zuriah dalam

bukunya ada 3, yaitu:

1) Menyerahkan tugas tepat waktu.

2) Mengerjakan sesuai petunjuk

3) Mengerjakan tugas berdasarkan hasil karya sendiri.7

Agus Zaenal Fitri dalam bukunya juga mengemukakan beberapa

indikator nilai karakter tanggung jawab, yaitu:

1) Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik

2) Bertanggung jawab atas setiap perbuatan

3) Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

4) Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama8.

7 Nurul Zuriah,Op.Cit., h.232
8 Agus Zaenal Fitri.Op.Cit., h.43
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Berdasarkan indikator-indikator di atas dapat disimpulkan bahwa

tanggung jawab dapat ditunjukan dalam setiap perbuatan di mana saja dan

kapan saja.

2. Pembelajaran Ekonomi

Pembelajaran pada hakekatnya suatu proses yang kompleks yang tersusun

dari unsur-unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang

saling mempengaruhi pencapai tujuan pembelajaran9. Pengertian pembelajaran

menurut para ahli, yaitu:

Gegne mendefinisikan istilah pembelajaran adalah serangkaian aktifitas
yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya
proses belajar.
Patricia L. Smith dan Tillman J. Ragan (1993) mengemukakan
pembelajaran adalah pengembangan dan penyampaian informasi dan
kegiatan yang diciptakan untuk memfasilitasi pencapaian tujuan yang
spesifik.
Yusufhadi Miarso (2005) memakai istilah pembelajaran sebagai aktifitas
dan kegiatan yang berfokus pada kondisi dan kepentingan pembelajaran.
Misrso menyatakan bahwa pengajaran merupakan istilah yang diartikan
sebagai penyajian bahan ajar yang dilakukan oleh pengajar.10

Pembelajaran adalah inti dari proses pendidikan secara keseluruhan

dengan guru sebagai pemegang peran utama. Pembelajaran merupakan suatu

proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai

tujuan tertentu. Dalam proses pembelajaran baik guru maupun siswa bersama-

9Kusnadi, dkk. Strategi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), (Pekanbaru: Yayasan
Pustaka Riau.2008), H.18

10Benny A. Pribadi. Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h.9
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sama menjadi pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran11. Tujuan pembelajaran

biasanya di arahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benyamin S.

Bloom dan D. Krathwohl (1964) memilah taksonomi pembelajaran dalam tiga

kawasan, yakni kawasan (1). Kognitif (2). Efektif, dan (3). Psikomotor12.

Pembelajaran dalam kata lain adalah proses untuk membantu siswa agar belajar

dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Siswa dapat

belajar karena ada guru yang mengajar dan ada materi yang diajarkan kepada

siswa.

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 masyarakat13. Pembelajaran ekonomi adalah proses

pendidikan yang dilaksanakan dengan sengaja tentang perilaku manusia sebagai

pelaku ekonomi. Pada penelitian ini memfokuskan pada materi ajar kebutuhan.

Materi ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu

guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi yang

dimaksud bisa berupa materi tertulis, maupun materi tidak tertulis. Materi ajar

11Asep Jihad dan Abdul haris, Evaluasi Pembelajaran. (Yogyakarta:Multi Pressindo, 2010),
h.12

12Hamzah B. Uno,Perencanaan Pembelajaran,(Jakarta:Bumi Aksara.2008), h.35
13Siti Nur Fatoni, Loc.Cit
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memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam

bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi14.

Bahan ajar atau materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan,

dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditentukan. Kebutuhan adalah keinginan akan barang dan jasa untuk dipenuhi

dalam kehidupan manusia15. Kebutuhan adalah perasaan kekurangan yang ingin

dipenuhi dan berasal dari dalam diri manusia terhadap barang atau jasa yang

dapat memenuhi rasa kekurangan tersebut16. Berdasarkan teori-teori di atas

pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang melibatkan guru, siswa,

fasilitas, dan lingkungan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pembelajaran ini dilakukan di kelas X jurusan IPS semester I pada mata

pelajaran Ekonomi pokok bahasan materi kebutuhan sebanyak dua kali

pertemuan atau 4 x 45 menit. Dengan indikator-indikator yaitu: mendeskripsikan

pengertian kebutuhan, mengidentifikasikan macam-macam kebutuhan dan

mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Oleh karena itu

dengan adanya pembelajaran ekonomi pada materi ajar kebutuhan diharapkan

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ada di RPP.  Materi yang disampaikan

dalam pembelajaran ekonomi pada materi ajar kebutuhan di Pondok Pesantren

Madrasah Aliyah Darel Hikmah sebagai berikut:

14 Rusman. Loc. Cit.
15 Khairul Anwar, Ekonomi SMA X, (Bandung: CV Yrama Widya. 2011), h. 3
16 Mardiyatmo, Op. Cit. h. 3
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a. Pengertian kebutuhan

Kebutuhan diartikan sebagai hal yang sangat dibutuhkan dan

tanpanya, aktivitas hidup kita akan tertanggu bahkan mungkin kita takkan

bisa hidup. Contoh dari kebutuhan adalah, pakaian, dan tempat tinggal. Kita

tidak bisa hidup tanpa makanan. Kehidupan kita juga akan terganggu jika

tidak memiliki tempat tinggal. Kebutuhan berbeda dengan keinginan,

meskipun kedangkala orang mencampur adukkan keduanya. Jadi kebutuhan

adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan

hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Bila

kebutuhan merupakan suatu yang harus dipenuhi, keinginan belum tentu

demikian. Keinginan tidak harus dimiliki. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa keinginan merupakan suatu hal yang kita ingin miliki, namun bila kita

tidak berhasil mendapatkannnya, kelangsungan hidup kita sebagai manusia

tidak akan terancam. Dengan kata lain, kita tidak akan meninggal bila tidak

akan memiliki barang tersebut. Kita mungkin ingin memiliki mobil mewah,

berhiasan mewah, berlibur kebali, dan lain sebagainya. Namun, bila kita tidak

mendapatkannya, hal tersebut tidak akan menjadi masalah besar.

b. Macam-macam kebutuhan

Kebutuhan manusia yang sangat banyak tersebut pada dasarnya dapat

digolongkan ke dalam empat kelompok, yaiut:

1) Kabutuhan menurut intensitasnya kegunaan (penting atau tidak

pentingnya)
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a) Kebutuhan mutlak

Makan, minum dan udara adalah kebutuhan mutlak, yaitu

kebutuhan yang mau tidak mau harus dipenuhi oleh setiap manusia

dan tidak mungkin ditinggalkan.

b) Kebutuhan primer

Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia yang

menginginkan hidup layak. Kata primer berasal dari bahasa latin

primus, yang berarti pertama. Jadi kebutuhan primer adalah

kebutuhan pertama atau utama. Tingkatnya setelah kebutuhan

mutlak dan sebelum kebutuhan sekunder. Yang termasuk kebutuhan

primer adalah makanan, minuman, pakaian, rumah, kesehatan, dan

pendidikan.

c) Kebutuhan sekunder

Kata sekunder berasal dari bahasa latin, secundus, yang

artinya kedua. Kebutuhan ini timbul setelah kebutuhan primer

terpenuhi. Kebutuhan ini berbeda antara orang yang satu dengan

orang yang lain. Misalnya, mobil bagi orang yang berpenghasilan

tinggi adalah kebutuhan sekuder, tapi bagi orang yang

berpenghasilan rendah mobil merupakan barang mewah.
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d) Kebutuhan tersier

Tersier berasalah dari bahasa latin tertius, yang artinya

ketiga. Jadi, tingkat pemenuhannya adalah setelah kebutuhan primer

dan sekunder terpenuhi. Cara penafsiran kebutuhan tersier sama

dengan kebutuhan sekunder. Seseorang menganggap barang

tertentu sebagai kebutuhan tersier sementara orang lain tidak.

Kebutuhan-kebutuhan ini lebih cenderung mengarah kepada

barang-barang yang sangat mewah seperti berlian, kapal pesiar,

rumah mewah dan sebagainya. Kebutuhan tersier ini biasanya lebih

ditunjukan untuk menunjukkan status sosial atau prestise seseorang

di mata masyarakat.

2) Kebutuhan menurut waktu

a) Kebutuhan sekarang

Kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak

dapat ditunda. Misalnya, obat bagi orang sakit, makanan bagi orang

kelaparan, dan minuman bagi orang kehausan.

b) Kebutuhan masa yang akan datang

Kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan dikemudian hari

dan dapat ditunda karena tidak mendesak. Jadi pemenuhan

kebutuhan ini berupa persedian atau persiapan. Contoh, menabung,

membeli payung dimusim panas dan sebagainya.
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3) Kebutuhan menurut sifatnya

a) Kebutuhan jasmani

Kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik,

yaitu menjaga penampilan dan kesehatan. Misalnya, dengan

berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat,

istirahat yang cukup dan sebagainya.

b) Kebutuhan rohani

Kebutuhan yang bersifat rohani, berhubungan dengan

kesehatan jiwa. Antara lain: beribadah menurut agama,

bersosilisasi, rekreasi dan hiburan, menikmati dan melakukan

aktivitas seni dan sebagainya.

4) Kebutuhan menurut subjeknya

a) Kebutuhan individual

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan perseorangan atau

individu. Kebutuhan ini berbeda antara orang yang satu dengan

yang lain. Misalnya, seorang sekretaris membutuhkan alat tulis,

komputer, telefon, dan sebagainya sedangkan seorang tukang kayu

membutuhkan gergaji, paku, dan palu untuk pekerjaannya.

b) Kebutahan kolektif

Kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat, dimanfaatkan

untuk kepentingan bersama. Misalnya jalan, jembatan rumah sakit,

tempat rekreasi, dan sebagainya. Berdasarkan penggolangan
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kebutuhan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang harus bisa

memenuhi kebutuhan-kebutuhan berdasarkan apa yang dibutuhkan,

dalam artian bukan berdasarkan apa yang diinginkan.

c. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan

Kebutuhan manusia yang satu tidak sama dengan kebutuhan manusia

yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena adanya berbagai perbedaan

sifat, situasi, kondisi, maupun selera yang terdapat pada masing-masing

manusia, masyarakat atau negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi

kebutuhan adalah:

1) Kondisi alam

Perbedaan kondisi yang terdapat diberbagai daerah atau wilayah

menyebabkan kebutuhan masyarakat juga berbeda. Kebutuhan

masyarakat di daerah tropis, misalnya, berbeda dengan kebutuhan orang

yang tinggal di daerah berbagai musim. Orang yang tinggal di daerah

tropis membutuhkan pakai yang tipis dan terbuat dari katun yang

menyerap keringat. Sementara orang yang tinggal didaerah seperti eropa

dan jepang membutuhkan pakaian tebal dan berbulu untuk menghadapi

musim dingin.

2) Peradaban

Kebutuhan manusia meningkat seiring dengan meningkatnya

peradaban. Pada zaman purba, manusia tidak mengenal kebutuhan akan

komunikasi jarak jauh atau transpotasi cepat. Karena yang terpenting
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bagi mereka adalah bertahan hidup, maka kebutuhan pada masa itu

hanya terfokus pada masalah makanan, minuman, pakaian dan tempat

tinggal, dan untuk memenuhi kebutuhan, meraka mengumpulkannya

dengan cara berburuh. Sejalan dengan meningkatnya peradaban,

manusia mulai belajar bagaimana cara bercocok tanam. Karena

kebutuhan pokok relatif tersedia tiap saat, manusia mulai memikirkan

kebutuhan yang lain seperti hiburan. Ilmu pengetahuan pun mulai

berkembang, manusia semakin mampu menciptakan peralatan dan

teknologi yang semakin maju. Semua hasil ciptaan manusia itu pada

dasarnya dirancang untuk membuat kehidupan labih nyaman dan lebih

muda. Perkembangan peradaban ini tidak akan pernah berhenti dan akan

selalu membawa perkembangan pada kebutuhan hidup manusia.

3) Agama dan kepercayaan

Agama dan kepercayaan yang berbeda mengakibatkan timbulnya

perbedaan kebutuhan. sebagai contoh, orang yang beragama hindu tidak

akan makan daging sapi, karena mereka menganggap sapi itu binatang

yang suci. Sementara kaum muslim tidak akan memakan babi karena

dianggap haram untuk dimakan. Adanya perayaan keagamaan juga

menimbulkan adanya kebutuhan khusus. Menjelang hari raya idul fitri,

kebutuhan akan ketupat meningkat tajam, melebihi hari-hari biasa.

Semantra saat natal semakin dekat, permintaan akan pohon natal akan

melonjak pula.
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4) Adat istiadat

Masyarakat di berbagai daerah memiliki berbagai adat istiadat

dan tradisi yang berbeda. Hal ini menimbulkan adanya pola prilaku yang

dan kebiasaan yang berbeda pula, sehingga muncul berbagai macam

kebutuhan. misalnya, kebutuhan akan upacara tertentu seperti upacara

kawinan, kesenian tradisoanal dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan yang

ada dalam kehidupan merupakan hal yang sangat mempengaruhi

kebutuhan manusia.

d. Benda pemuas kebutuhan

1) Jenis-jenis benda pemuas kebutuhan

a) Benda pemuas kebutuhan menurut cara mendapatkannya

Kita dapat membedakan beda pemuas kebutuhan menurut

besarnya pengorbanan yang kita lakukan untuk memperoleh benda

tersebut.

(1) Benda ekonomi

Benda ekonomi adalah benda pemuas kebutuhan yang untuk

mendapatkan sejumlah pengorbanan tertentu. Pengorbana itu

berupa uang. Contoh: untuk memperoleh makan harus

mengeluarkan uang.
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(2) Benda bebas

Benda bebas adalah benda pemuas kebutuhan yang tersedia

dalam jumlah banyak di alam. Contoh: udara untuk bernafas,

air, es di kutub, pasir dipadang pasir dan sebagainya.

b) Benda pemuas kebutuhan menurut kegunaannya (utility)

(1) Benda konsumsi

Benda konsumsi adalah benda yang dapat langsung dipakai

utnuk memuaskan kebutuhan. contoh: makan, minum, pakaian,

buku dan pensil.

(2) Benda produksi

Benda produksi adalah benda yang digunakan untuk

melaksanakan proses produksi guna menghasilakan benda lain.

Seperti: pabrik, mesin, komputer.

c) Benda pemuas kebutuhan menurut proses produksinya

(1) Barang mentah (bahan baku)

Bahan mentah adalah bahan dasar atau bahan pembuat benda

pemuas kebutuhan. bahan mentah disebut juga bahan baku

yang belum mengalami proses pengolahan. Contoh: bahan

tambang (minyak bumi, timah, tembaga, emas, perak, batu bara

dan sebagainya), hasil hutan (kayu, tumbuh-tumbuhan, dan

hewan), hasil pertanian (padi, jagung dan gandum), hasil kebun

( kelapa sawit, tebu, buah-buahan).
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(2) Barang setengah jadi

Bahan setengah jadi adalah hasil pengolahan bahan mentah,

tapi belum menjadi produk akhir. Contoh: bahan baku pakaian

adalah tanaman kapas. Kapas setelah melalui proses pemintalan

akan jadi barang setengah jadi yaitu benang. Selanjutnya

benang ditenun dan hasilnya barang setengah jadi berupa kain.

Kain kemudian dijahit barulah menjadi barang jadi yaitu

pakaian.

(3) Barang jadi

Barang jadi adalah produk akhir setelah melalui proses

pengolahan dari  bahan mentah dan barang setengah jadi.

d) Benda pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain.

Benda pemuas kebutuhan mempunyai kaitan dengan dengan

benda-benda lain berdasarkan fungsi dan peranannya.

(1) Benda komplementer

Benda komplementer adalah benda pemuas kebutuhan yang

akan bermanfaat atau berguna jika dipakai bersama-sama

dengan benda lain atau dapat juga dikatakan bahwa benda

tersebut akan mempunyai daya guna yang lebih tinggi jika

dipakai bersama-sama dengan benda lain. Contoh: mobil tidak

akan bisa jalan jika tidak ada bahan bakar, roti akan lebih enak

jika diolesi selai.
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(2) Benda subtitusi

Benda subtitusi adalah benda pemuas kebutuhan yang

pemakainnya dapat menggantikan benda lain atau saling

menggantikan. Misalnya: pena dapat menggantikan pensil

untuk menulis, sepeda motor dapat menggantikan mobil

sebagai sarana transportasi.

2) Kegunaan benda pemuas kebutuhan

Kegunaan dari benda pemuas kebutuhan secara umum dapat

digolongkan menjadi 4 macam, yaitu:

a) Kegunaan bentuk (form utility)

Peningkatan kegunaan dari suatu benda yang disebabkan

oleh perubahan bentuknya. Misalnya: nilai guna dari sebuah

lempengan besi relatif renda, namun kalau lempengan besi tersebut

ditema menjadi sebatang pipa atau sebilah pisau maka nilai gunanya

akan lebih besar.

b) Kegunaan tempat (place utility)

Pertambahan kegunaan benda karena dipindahkan dari suatu

tempat ke tempat lain. Misalnya: sebuah mantel yang tidak banyak

gunanya jika dipakai di daerah tropis atau panas, namun bila dipakai

di daerah dingin akan lebih terasa manfaatnya.
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c) Kegunaan waktu (time utility)

Kegunaan suatu benda yang bertambah jika benda itu

dipakai pada waktu-waktu yang tepat dan sesuai dengan manfaat

benda tersebut. Misalnya, payung akan lebih berguna jika dipakai

pada waktu hujan atau hari terik.

d) Kegunaan kepemilikan (ownership utility)

Kegunaan suatu benda baru terasa jika telah ada pemiliknya.

Atau dimiliki oleh konsumen yang tepat. Sebuah tanah yang kosong

tidak akan memberikan manfaat. Namun jika telah dimiliki barulah

terlihat manfaatnya. Misalnya tanah kosong jadi kebun17.

Benda pemuas kebutuhan merupakan benda yang relatif. Tidak

semua orang atau semua daerah membutuhkan semua benda

tersebut. Dan tidak semua benda itu bisa langsung digunakan atau

dimanfaatkan, tetapi membutuhkan waktu atau proses sehingga

benda tersebut memiliki nilai guna.

3. Pengaruh pembelajaran ekonomi pada materi ajar kebutuhan terhadap

nilai karakter tanggung jawab

Penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran ekonomi pada materi ajar

kebutuhan memiliki pengaruh terhadap nilai karakter tanggung jawab siswa.

Dengan mempelajari materi kebutuhan siswa diharapkan dapat bertanggung

jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam artian, siswa bisa

17 Tim Abdi Guru. Op.Cit., h.3-14
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mengidentifikasikan kebutuhan mana yang harus atau yang utama dipenuhi

dengan uang yang dimiliki. Seperti yang dikatakan oleh Mardiyatmo 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. Jika hal ini sudah kamu lakukan maka kamu sudah
bertanggung jawab..18”.

Siswa yang dapat mengidentifikasikan atau menggolongkan

kebutuhannya adalah siswa yang telah mempelajari materi ajar kebutuhan.

Dengan demikian, siswa yang telah mempelajari materi kebutuhan akan dapat

menggolongkan kebutuhannya sehingga dikatakan bertanggung jawab. Orang

yang bertanggung jawab pada dirinya dengan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya19”. Tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah hal

yang sangat penting karena kebutuhan manusia sangat beragam, agar kebutuhan

tersebut bisa terpenuhi maka harus melakukan pilihan atau menentukan tingkat

kepentingan akan kebutuhan itu. Orang yang bisa menentukan pilihan tersebut

yaitu orang yang mengerti akan jenis-jenis kebutuhan itu sendiri.

B. Penelitian relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul yang diambil oleh penulis,

yaitu:

18Mardiyatmo, Op.Cit. h. 9
19 Fatchul Mu’in, Loc.Cit.



32

1. Suci Hermayanti (2011), meneliti tentang pengaruh materi pelajaran kebutuhan

pada mata pelajaran IPS terpadu terhadap kesadaran siswa dalam mengutamakan

kebutuhan pada siswa kelas IX Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Pekanbaru.

Dengan hasil penelitian yang berdasarkan hasil analisis teknik regresi linier

dengan metode kuadrad terkecil dan product moment dan menggunakan bantuan

perangkat komputer melalui SPSS menunjukan bahwa tingkat pengaruh materi

pelajaran kebutuhan terhadap kesadaran siswa mengutamakan kebutuhan adalah

sebesar 0,411 x 100% = 41,1%.

2. Himatul Maesaroh 2013. Peningkatan sikap tanggung jawab siswa kelas X A

melalui penerapan model team game tournament (TGT) pada mata pelajaran PKn

di SMA Muhammadiyah 4. Dengan penerapan model tean game tournament

dapat meningkatkan sikap tanggung jawab siswa kelas X A pada mata pelajaran

Pkn di SMA Muhammadiyah 4 Kandal. tahun 2013/2014 sebanyak 5 orang atau

23,81% dari 15 orang (71,42%) pada siklus I menjadi 20 orang (95,23%) pada

siklus II. Meskipun secara kamulatif terdapat peningkatan sikap tanggung jawab

siswa, ternyata ada 1 orang atau (4,76%) yang belum menunjukan sikap

tanggung jawab terutama dalam hal menanggapi pertanyaan.

C. Konsep operasional

Berdasarkan jenis penelitian ini, maka variabel (objek penelitian) yang perlu

dioperasionalkan ada dua, yaitu variabel X (pembelajaran ekonomi, yang mana

peneliti telah menegaskan sebelumnya bahwa penelitian ini pemfokuskan pada materi

ajar kebutuhan) yang dikembangkan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan



33

veriabel Y (nilai karakter tanggung jawab siswa) dikembangkan dari teori Agus

Zaenul Fitri.

1. Indikator pembelajaran ekonomi pada materi kebutuhan (variabel X)

Pembelajaran ekonomi pada materi ajar kebutuhan diharapkan dapat

mewujudkan indikator dan tujuan-tujuan pembelajaran ekonomi pada materi ajar

kebutuhan yang ada di RPP. Adapun indikator dikembangkan sebagai berikut:

a. Siswa mampu mendiskripsikan pengertian kebutuhan

b. Siswa mampu mengidentifikasikan macam-macam kebutuhan

c. Siswa mampu mendiskripsikan pengertian macam-macam kebutuhan

d. Siswa mampu memberikan contoh dari macam-macam kebutuhan

e. Siswa mampu mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi

kebutuhan

f. Siswa mampu mengidentifikasikan benda pemuas kebutuhan

g. Siswa mampu memberikan contoh dari benda pemuas kebutuhan

h. Siswa mampu mengidentifikasikan kegunaan benda pemuas kebutuhan.

2. Indikator karakter tanggung jawab siswa (variabel Y)

Tanggung jawab siswa bisa diukur berdasarkan teori yang telah

dijalaskan pada kerangka teoretis dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Siswa mengerjakan tugas sesuai pentujuk dari guru

b. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu

c. Siswa mengerjakan pekerjaan rumah (PR) di rumah

d. Siswa tidak mencontek dalam mengerjakan tugas



34

e. Siswa mengembalikan barang yang dipinjam di sekolah

f. Siswa mengembalikan barang yang dipinjam sama temannya

g. Siswa menjaga fasilitasr belajar dengan baik

h. Siswa menerima sanksi dengan ikhlas jika terlambat mengumpulkan tugas

i. Siswa menerima sanksi dengan ikhlas jika terlambat datang ke sekolah

j. Siswa mengklasifikasikan/menggolongkan kebutuhan

k. Siswa mengutamakan untuk membeli kebutuhan yang penting

l. Siswa tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan

m. Siswa datang lebih awal ketika dapat jadwal tugas piket

n. Siswa tidak membuang sampah sembarangan

o. Siswa menegur teman yang membuang sampah sembarangan

p. Siswa memberikan saran kepada teman sekelompok tentang tugas yang

akan dikerjakan bersama-sama

q. Siswa mendiskusikan materi yang akan dikerjakan secara kelompok

r. Siswa menyampaikan /mengingatkan kepada teman-teman sekelompok

untuk mencari bahan yang akan dikerjakan dalam kelompok tentang bahan

yang akan dikerjakan

s. Siswa mencari bahan yang akan dkerjakan dalam kelompok sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan

t. Siswa mengumpulkan bahan belajar atau materi yang telah dicari

u. Siswa mendiskusikan bahan belajar yang telah dikumpulkan seacara

bersama-sama dalam kelompok
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v. Siswa menyimpulkan materi yang telah didiskusikan

w. Siswa mempersentasikan tugas bersama-sama

x. Siswa menjawab pertanyaan dari teman-teman saat mempersentasikan

tugas kelompok

y. Siswa memperbaiki tugas yang masih terdapat kesalahan

z. Siswa mengumpulkan tugas yang telah dikerjakan bersama-sama dalam

kelompok

D. Asumsi dan hipotesa

1. Asumsi

Penelitian ini dilaksanakan didasarkan atas asumsi bahwa adanya pengaruh

pembelajaran ekonomi pada materi ajar kebutuhan terhadap nilai karakter

tanggung jawab siswa.

2. Hipotesa

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran ekonomi pada materi

ajar kebutuhan terhadap nilai karakter tanggung jawab siswa di Pondok

Pesantren Madrasah Aliyah Darel Hikmah Pekanbaru

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran ekonomi pada

materi ajar kebutuhan terhadap nilai karakter tanggung jawab siswa di Pondok

Pesantren Madrasah Aliyah Darel Hikmah pekanbaru


