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ABSTRACT

Sri Basuki. S811108036. An Analysis of the Relation between the Instructional
Materials of Social Science and the Content of Character Education at State
Junior Secondary School I of Ngadirojo, Wonogiri Regency in Academic Year
2012/2013. Principal Advisor: Prof. Dr. Sri Yutmini, M.Pd., Co-advisor: Prof. Dr.
Sri Anitah Wiryawan, M.Pd. Thesis: The Graduate Program in Educational
Technology, Sebelas Maret University, Surakarta 2012.
The objectives of this research are to analyze: (1) the relation of the instructional
materials of Social Science and the character education content to the results of
researches in the character-based Social Science learning; (2) the constraints
encountered and the solutions to the constraints in the implementation of character
education in relation to the instructional materials of Social Science at State Junior
Secondary School I of Ngadirojo, Wonogiri regency; and (3) the results of the
implementation of character education in relation to the instructional materials of
Social Science at State Junior Secondary School I of Ngadirojo, Wonogiri
regency.
This research used the qualitative research method. It was conducted at
State Junior Secondary School I of Ngadirojo, Wonogiri regency. The samples of
the research were taken by using the purposive sampling technique. The data of
the research were obtained from events, informants, and documents. The data
were gathered through observation, in-depth interview, content analysis, and
questionnaire and were validated through regular observation and data
triangulation. They were then analyzed by using the interactive technique of
analysis comprising data reduction, data display, and conclusion drawing or
verification.
Based on the results of the analysis, conclusions are drawn as follows: 1)
The relation between the instructional materials of Social Science which contain
the character education internalized to the students have not appeared deep as
reflected by the instructional materials presented. 2) The constraints encountered
in the instructional materials of Social Science are that the students have low
learning motivation, and low ability; the teachers meet difficulties in preparing the
instructional materials of Social Science which contain the character values, the
facilities and infrastructures to support the learning process are limited, and the
school is lack of guideline book which contains the character values. To deal with
the constraints, the school has established relations with the related stakeholders,
has conducted supervision toward the student’s behavior in collaboration with the
student’s parents and community. The teachers have motivated the students and
exemplified how the students should develop their character values. 3) The results
of the use of the instructional materials of Social Science which contain the
character values at State Junior Secondary School I of Ngadirojo, Wonogiri
regency are not good enough. commit
The results
to userof the implementation have not
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appeared clearly and have not been well-measured at State Junior Secondary
School I of Ngadirojo.
Keywords: instructional materials and character values.
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ABSTRAK

Sri Basuki, S811108036. 2012.Analisis Keterkaitan Bahan Ajar IPS
dengan Muatan Pendidikan Karakter di SMP Negeri I Ngadirojo Kabupaten
Wonogiri Tahun Pelajaran 2012/2013. TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. Sri
Yutmini, M.Pd Pembimbing II: Prof. Dr. Sr Anitah Wiryawan, M.Pd. Tesis
Program Studi Teknologi Pendidikan, Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan menganalisis: 1) Keterkaitan bahan ajar
pembelajaran IPS dengan muatan karakter yang ada dengan hasil-hasil penelitian
bidang pembelajaran IPS berbasis karakter. 2) Kendala–kendala yang dihadapi
serta cara mengatasinya dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang terkait
dengan bahan ajar pembelajaran IPS. 3) Hasil pelaksanaan pendidikan karakter
yang terkait dengan bahan ajar IPS di SMP Negeri I Ngadirojo.
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri I Ngadirojo Kabupaten
Wonogiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk
diskriptif. Sumber data diperoleh dari tiga sumber, yaitu (1) peristiwa, (2)
informan, (3) dokumen atau sumber tertulis. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan: (1) pengamatan/observasi. (2) wawancara (3) mengkaji dokumen (content
analysis), (4) kuesioner. Pengambilan sample dengan menggunakan purpusive
sampling dan teknik cuplikan. Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan
keajegan pengamatan dan trianggulasi data. Hasil penelitian dianalisis dengan
menggunakan teknis analisis interaktif (1) reduksi data, (2) sajian data, (3)
penarikan simpulan/verifikasi.
Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan: 1) Keterkaitan
dalam bahan ajar IPS dengan nilai-nilai karakter yang ditanamkan pada siswa
belum tampak mendalam tercermin pada materi yang disajikan. 2) Kendala yang
ditemui dalam bahan ajar IPS tentang penanaman nilai-nilai karakter adalah (a)
Sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran nilai-nilai karakter dalam
bahan ajar IPS belum dimanfaatkan secara maksimal. (b) Masih kurangnya
kompetensi guru dalam penyusunan bahan ajar IPS dengan muatan nilai-nilai
karakter yang harus ditanamkan pada siswa.(c) sistem penilaian mengenai nilainilai karakter pada mata pelajaran IPS belum dilaksanakan secara komprehensif
(menyeluruh), baru sebatas hasil belajar atau nilai kognitif dalam mata pelajaran
IPS. 3) Belum semua indikator dari nilai-nilai karakter termuat dalam bahan ajar
IPS yang digunakan di SMP Negeri I Ngadirojo.

Kata kunci : bahan ajar, nilai-nilai karakter.
commit to user

xv

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah

Landasan yuridis formal pelaksanaan pendidikan bagi warga Negara
Indonesia secara lebih spesifik dijabarkan dalam undang-undang Republik
Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
sebagai perubahan dari undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang sisten
pendididkan Nasional Implementasi atas landasan yuridis tersebut
dilaksanakan pemerintah dengan menyelenggarakan sistem pendidikan
nasional,Pada pasal 1 undang – undang nomor 20/2003 tentang sistem
pendididkan Nasional dinyatakan bahwa sistem pendidikan Nasional adalah
keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk
mencapai tujuan pendidikan Nasional.Tujuan nasional ditetapkan pada pasal
3 yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang

beriman

dan

bertaqwa

kepada

Tuhan

Yang

Maha

Esa,

mulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri,dan menjadi warga Negara yang
demokratis serta bertanggungjawab.
Komponen dari pendidikan nasional setidaknya dapat dipilah menjadi
dua komponen yaitu,yang pertama berupa manusia atau sumber daya
manusia serta komponen yang berupa materi pengajaran,sumber dana dan
lain sebagainya yang tidak temasuk dalam komponen yang pertama.Pada
undang-unddang nomor 20 tahun 2003,komponen sistem pendidikan
commit to user
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nasional yang dapat dikategorikan menjadi komponen sumber daya manusia
terdiri dari peserta didik, pendidik, orang tua, masyarakat, serta pemerintah
baik pusat maupun daerah.Komponen sistem pendidikan yang tidak
termasuk dalam kategori komponen sumber daya manusia antara lain adalah
regulasi

atau

payung

hukum,kurikulum,standar

nasional,metode

pembelajaran,sumber pendanaan, serta sarana prasarana pembelajaran.
Penyelenggaraan

pendidikan

nasional

dalam

cakupan

sistem

pendidikan nasional secara logis mensyaratkan hubungan yang saling terkait
secara

terpadu

sehingga

tujuan

pendidikan

nasional

dapat

tercapai.Hubungan antara komponen dari sistem pendidikan nasional harus
bersinergi sehingga tujuan pendidikan nasional lebih dimungkinkan
tercapai. Pada tataran penyelenggaraan pembelajaran menurut satuan
pendidikan maka hubungan yang sinergis antar komponen dalam satuan
pendidikan akan mempengaruhi tercapainya tujuan dari penyelenggaraan
pembelajaran yang telah ditetapkan.
Pendidikan harus mampu membekali peserta didik dengan kecakapan
hidup (life skill) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan
peserta didik. Pendidikan harus diarahkan pada usah sadar untuk
menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan
pembelajaran.Kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik bila peserta didik
mau membekali dirinya untuk belajar. Belajar adalah kegiatan alamiah
manusia (Haris Mudjiman, 2009:1).Karena belajar merupakan kegiatan
commit to user
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yang sudah ada sejak kita masih kecil untuk memperoleh pengetahuan yang
berguna bagi diri sendiri maupun masyarakat.
Pendidikan memiliki permasalahan yang berintikan pada proses
pembelajaran.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU No.20
tahun 2003 tentang Sisdiknas ).Proses belajar merupakan implementasi dari
serangkain perencanaan yang telah dilakukan oleh guru dalam bentuk
interaksi dengan siswa di dalam maupun di luar kelas untuk mencapai
tujuan.Dalam kondisi ini terdapat serangkaian perbuatan guru dan siswa atas
dasar hubungan timbal balik atau terpadu yang berlangsung dalam situasi
edukatif.Artinya, dalam proses belajar mengajar ini tidak sekedar guru
menyampaikan pesan berupa materi pelajaran,melainkan penanaman sikap
dan nilai serta keterampilan pada diri siswa yang sedang belajar.
Proses belajar mengajar dapat dikatakan sebagai proses “pengaturan”
lingkungan dan sumber daya yang ada agar terjadi kegiatan belajar
(perubahan tingkah laku) pada siswa. Proses belajar mengajar bisa
berlangsung secara optimal jika seluruh komponennya melaksanakan tugas
dengan sebaik-baiknya.Komponen proses belajar mengajar tersebut
adalahtujuan, manusia, bahan, kegiatan belajar mengajar, metode, alat,
sumber belajar, evaluasi.
Dalam beberapa literatur disebutkan,pendidikan karakter adalah
sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi
komponen pengetahuan,kesadaran atau kemauan,dan tindakan untuk
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melaksanakan nilai-nilai seperti bertanggungjawab adil, dan memeiliki etika
serta moral. Karakter sendiri merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang
berhubungan dengan Tuhan, diri sendidri, sesama manusia,lingkungan dan
kebangsaan,yang

terwujud

dalampikiran,sikap,peraaan,perkataan

dan

perbuatan,berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan
adat istiadat. Perkembangan dunia pendidikan selama setahun di tahun 2011
tidak henti-hentinya untuk digelorakan semangat pendidikan karakter.
Bahkan pendididkan karakter digelorakan melalui berbagai kegiatan dengan
penguatan dan digelorakannya kembali melalui gerakan pramuka dan
kegiatan kesiswaan lainnya.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan mutu pendidikan
karakter,Kementerian Pendidikan Nasional pun mengembangkan grand
design pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang dan jenis satuan
pendidikan.Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologi
dan sosial kultural yang dikelompokkan dalam olah hati,olah pikir, olah
raga dan kinestetik dan olah rasa dan karsa.Namun semua itu tidak tertumpu
pada pelayanan pendididkan di sekolah. Sebagaimana UU No.20 Tahun
2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional pada pasal 13 ayat 1
menyebutkan,

bahwa

jalur

pendidikan

terdiri

atas

pendidikan

formal,nonformal,dan informal yang dapat saling melengkapi dan
memperkaya.Pendidikan informal jalur pendidikan keluarga dan lingkungan
sesungguhnya memiliki peran dan konstribusi yang sangat besar dalam
keberhasilan pendidikan.
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Harus diingat bahwa peserta didik mengikuti pendidikan hanya sekitar
tujuh jam dalam setiap harinya atau kurang dari 30 persen.Selebihnya,70
persen,peserta didik berada dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya.Jika
dilihat dari aspek kuantitas waktu,pendidikan di sekolah konstribusi hanya
30 persen rehadap pendidikan peserta didik.Sayangnya pendidikan informal
terutama dalam linngkungan keluaga belum memberikan konstribusi berarti
dalam mendukung pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter
peserta didik.Tidak heran jika kualitas yang diharapkan dalam dunia
pendidikan belum diimbangi dengan kepribadian siswa yang baik.
Pendidikan karakter sendiri dapat diintegrasikan dalam pembelajaran
pada setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai
yang dikembangkan,dieksplisitkan,dikaitkan dengan konteks kehidupan
sehari-hari.salah satunya adalah mata pelajaran IPS.Dengan demikian
pembelajaran nilai-nilai karakter hanya pada tataran kognitif,tapi menyentuh
pada internal dan pengamanan nyata di kehidupan sehari-haripeserta didik.
Mata pelajaran IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu –
ilmu sosial seperti: sosiologi sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan
budaya.Jika dilihat secara analitik, praktis pendidikan IPS dalam kehidupan
masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang sedang dalam proses
pertumbuhan secara krisis yang dialaminya, menunjukkan suatu bidang
permasalahan yang bersifat utuh,menyeluruh,dan multidimensional.Di sini
ada konstribusi pengalaman sejarah, kondisi objektif alam, sosial ekonomi,
politik, budaya, dan pengaruh dunia luar sebagai dampak dari kehidupan
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yang semakin mendunia. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam
pengkajian pendidikan IPS Indonesia

adalah pendekatan holistik yang

menuntut kearipan intuisi dan bersifat ekologis.
Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di
dalam masyarakat,memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala
ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang
terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang
menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala programprogram pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan dengan baik.
Pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membimbing perilaku
manusia untuk menuju standar-standar tertentu atau aturan-aturan yang
disepakati.Upaya ini juga memberi jalan untuk menghargai persepsi dan
nilai-nilai pribadi yang ditampilkan di sekolah.Fokus pendidikan karakter
adalah pada tujuan-tujuan etika dan prakteknya meliputi penguatan
kecakapan-kecakapan yang penting yang mencakup perkembangan sosial
siswa.
Agar nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tapi
menyentuh pada internal dan pengamanan nyata di kehidupan sehari-hari,
peserta didik perlu didukung dengan perangkat pembelajaran yang
memadai.Namun, sebagaimana diuraikan di depan,perangkat pembelajaran
yang ada belum mendukung terintegrasinya pendidikan karakter kedalam
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mata pelajaran.Salah satu perangkatnya adalah produk bahan ajar yang
menyertakan nilai-nilai karakter di dalamnya.
Oleh karena itu pendidikan karakter bangsa dipercaya akan sangat
menentukan

kelanggengannya.

Apabilasuatu

negara

kehilangan

karakter,boleh jadi bangsa tersebut akan kehilangan segala-galanya.
Bertitik tolak dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mencoba
membahas : Analisis Keterkaitan Bahan Ajar IPS dengan Muatan
Pendidikan Karakter di SMP Negeri I Ngadirojo Kabupaten Wonogiri
Tahun Pelajaran 2012 / 2013.
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas,maka selanjutnya
dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:
1.

Bagaimanakah analisis keterkaitan bahan ajar IPS dengan muatan
pendidikan karakter di SMP Negeri I Ngadirojo, Wonogiri ?

2.

Apa kendala yang dihadapi pada bahan ajar IPS dengan muatan nilainilai karakter dan bagaimana cara mengatasinya ?

3.

Bagaimana penggunaan bahan ajar IPS dengan muatan nilainilaikarakter di SMP Negeri I Ngadirojo ?

C.

Tujuan Penelitian
a.

Tujuan Umum
Secara umum penelitian ini bertujuan menghasilkan suatu Model
Muatan Nilai-Nilai Karakter dalam Bahan Ajar IPS SMP Berbasis
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Kontektual agar dapat meningkatkan Pemahaman Nilai dan Kepekaan
Sosial Siswa.
b.

Tujuan Khusus
Secara khusus tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini
adalah menganalisis:
1.

Keterkaitan bahan ajar pembelajaran IPS dengan muatan karakter
yang ada dengan hasil-hasil penelitian bidang pembelajaran IPS
berbasis karakter.

2.

Kendala – kendala yang dihadapi serta cara mengatasinya dalam
pelaksanaan pendidikan karakter yang terkait dengan bahan ajar
IPS di SMP Negeri I Ngadirojo.

3.

Penggunaan bahan ajar IPS dengan muatan pendidikan karakter di
SMP Negeri I Ngadirojo.

D.

Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dapat diraih melalui penelitian ini terbagi
dalam tataran teoritis maupun tataran praktis.
1.

Manfaat Teoritis
Manfaat yang didapatkan dalam tataran teoritis melalui penelitian ini
adalah:
a.

Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai keterkaiatan
bahan ajar IPS dengan muatan pendidikan karakter bangsa.

b.

Sebagai sumbangan untuk mendukung keberadaan bahan ajar
IPS SMP dengan muatan pendidikan karakter .
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2.

Manfaat Praktis
a.

Manfaat yang didapatkan oleh peneliti melalui penelitian ini
adalah menambah kemampuan peneliti untuk menyusun karya
ilmiah.

b.

Manfaat yang didapat oleh pembaca atau khalayak umum yang
mengakses

penelitian

ini

adalah

menambah

wawasan

penyusunan karya ilmiah sehingga berguna sebagai bahan acuan
dalam penyusunan karya ilmiah selanjutnya.
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BAB II
KAJIAN TEORI,PENELITIAN YANG RELEVAN
DAN KERANGKA BERPIKIR
A.

Kajian Teori
1.

Pengertian Bahan Ajar
Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials)
adalah pengetahuan,ketrampilan,dan sikap yang harus dipelajari siswa
dalam

rangka

mencapai

standar

kompetensi

yang

telah

ditentukan.Secara terperinci,jenis-jenis materi pembelajaran terdiri
dari pengetahuan ( fakta,konsep,prinsip,prosedur) dan sikap,atau nilai.
2.

Prinsip-prinsip dalam Penyusunan Bahan Ajar
Penyiapan buku ajar perlu menerapkan prinsip-prinsip belajar
dan pembelajaran (Gagne &Driscoll, 1989:35), yaknipenerapan teoriteori belajar dan pembelajaran (Gagne & Driscoll, 1989:16)
penyusunan buku ajar harus mendasarkan diri padai analisiskebutuhan
peserta didik. Penyusunan buku ajar harus memasukkan aspek
motivasionalkarena

ketiadaan

motivasi

belajar

dapat

mengakibatkanburuknya penampilan hasil belajar. model motivasional
untuk

pembelajaran

dari

Keller

&Kopp:attention

relevance,

confidence, satisfaction(memunculkan hal ini dalam teks bahan ajar).
Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi
(1) prinsip relevansi, (b) konsistensi dan

(c) kecukupan. Prinsip

relevansi artinya materi pembelajaran hendaknya relevan memilki
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keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi
dasar.Prinsip konsistensi artinya adanya keajegan antara bahan ajar
dengan kompetensi

dasar

yang harus dikuasai

siswa.Prinsip

kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai
dan membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan.
3.

Langkah Langkah dalam Memilih Bahan Ajar
Materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru dan
harus dipelajari siswa hendaknya berisikan materi atau bahan ajar
yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan
kometensi dasar.Secara garis besar langkah-langkah pemilihan bahan
ajar meliputi: (a) mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam
standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau
rujukan pemilihan bahan ajar.(b) mengidentifikasi jenis-jenis materi
bahan ajar,(c) memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan
standar kompetemsi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi
tadi dan (d) memilih sumber bahan ajar.Secara lengkap,langkahlangkah pemilihan bahan ajar dapat dijelaskan sebagai berikut:
mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi
dan kompetensi dasar.
Sebelum menemukan materi pembelajaran terlebih dahulu perlu
diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar
yang harus dipelajari atau dikuasai siswa.Aspek tersebut perlu
ditentukan,karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi
commit to user

12
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-bedadalam kegiatan
pembelajaran.Sejalan

dengan

berbagai

jenis

aspek

standar

kompetensi,materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis
materi aspek kognitif,afektif,dan psikomotorik.Materi pembelajaran
aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menadi empat jenis,yaitu:
fakta,konsep,prinsip dan prosedur (Reilguth.1987 ).
Materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama objek,nama
tempat, nama orang,lambang,peristiwa sejarah,nama bagian atau
komponen suatu benda, dan lain sebagainya. Materi konsep berupa
pengertian, definisi, hakekat, inti isi. Materi jenis prinsp berupa dalil
rumus, postulat, adagium, paradigma, teorema.Materi jenis prosedur
berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut, misalnya
langkah-langkah menelepon, cara-cara pembuatan telur asin, atau
pembuatan bel listrik. Materi pembelajaran aspek afektif meliputi:
pemberian respon, penerimaan (apresiasi), internalisasi, dan penilaian.
Materi pembelajaran aspek motorik terdiri dari gerakan awal,semi
rutin, dan rutin.
Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi
dan kompeteni dasar. Materi yang akan diajarkan perlu diidenifikasi
apakah termasuk jenis fakta,konsep,prinsip,prosedur afektif,atau
gabungan lebih daripada satu jenis materi.Dengan mengidentifikasi
jenis-jenis materi yang akan diajarkan,maka guru akan mendapatkan
kemudahan dalam cara mengajarkannya.
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Setelah

jenis

materi

pembelajaran

teridentifikasi,langkah

berkutnya adalah memilih jenis materi tersebut yang sesuai dengan
standar

kompetensi

atau

kompetensi

dasar

harus

dikuasai

siswa.Identifikasi jenis materi pembelajaran juga penting untuk
keperluan mengajarkannya.Sebab setiap jenis materi pembelajaran
memerlukan strategi pembelajaran atau metode,media,dan sistem
evaluasi/penilaian yang berbeda-beda.
Memilih sumber bahan ajar.Setelah jenis materi ditentukan
langkah berikutnya adalah menentukan sumber bahan ajar.Materi
pembelajaran atau bahan ajar dapat ditemukan dari berbagai sumber
seperti buku pelajaran,majalah,jurnal,koran,internet,media audiovisual
dan sebagainya.
4.

Menentukan cakupan dan urutan bahan ajar
Menentukan cakupan bahan ajar atau ruang lingkup materi
pembelajaran harus diperhatikan apakah jenis materinya berupa aspek
cognitif, (fakta, konsep, prinsip, prosedur) aspek afektif, atau aspek
psikomotorik. Perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip yang perlu
digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang
menyangkut keluasan dan kedalaman materi. Keluasan cakupan
materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang
dimasukkan

ke

dalam

suatu

materi

pembelajaran,sedangkan

kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang
terkandung di dalamnya harus dipelajarai/dikuasai oleh siswa.
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Kecukupan materi (adecuasy) atau memadainya cakupan materi
juga perlu diperhatikan dalam pengertian.Cukup tidaknya aspek
materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu
tercapainya

penguasaan

kompetensi

dasar

yang

telah

ditentukan.Cakupan atau ruang lingkup marei perlu ditentukan untuk
mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh murid terlalu
sedikit atau lebih sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang
ingin dicapai.
5.

Menentukan urutan bahan ajar.
Urutan penyajian (sequencing) bahan ajar sangat penting untuk
menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Tanpa urutan
yang tepat,jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai
hubungan yang bersifat prasyarat (prerequisite) akan menyulitkan
siswa dalam mempelajarinya. Misalnya materi operasi bilangan
penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Siswa akan
mengalami kesulitan mempelajari perkalian jika materi pengurangan
belum dipelajari. Siswa akan mengalami keslulitan membagi jika
materi pengurangan belum di pelajari. Materi pembelajaran yang
sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamanya dapat diurutkan
melalui dua pendekatan pokok,yaitu : pendekatan prosedural,dan
hierarkis. Pendekatan prosedural yaitu urutan materi pembelajaran
secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai
dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya
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langkah-langkah menelpon, langkah-langkah mengoprasikan peralatan
operasi

kamera

video.

Sedangkan

pendekatan

hierarkis

menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas
atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu
sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya.
Sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat
di peroleh. Dalam mencari sumber bahan ajar, siswa dapat dilibatkan
untuk mencarinya, sesuai dengan prinsip pembelajaran siswa aktif
(CBSA). Berbagai sumber dapat digunakan untuk mendapatkan materi
pembelajaran dari setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar.
Sumber-sumber dimaksud dapat disebutkan di bawah ini: (a) buku
teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit. Gunakan sebanyak
mungkin buku teks agar dapat diperoleh wawasan yang luas, (b)
laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau
oleh peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar
yang aktual atau mutakhir, (c) jurnal penerbitan hasil penelitian dan
pemikiran ilmiah.Jurnal-jurnal tersebut berisikan berbagai hasil
penelitan dan pendapat dari para ahli di bidangnya masing-masing
yang telah dikaji kebenarannya,(d) Pakar atau para ahli bidang studi
penting digunakan sebagai sumber bahan ajar yang dapat dimintai
konsultasi mengenai kebenaran materi atau bahan ajar,ruang
lingkup,kedalaman,urutan,dan sebagainya.(e)Profesional yaitu orangorang yang bekerja pada bidang tertentu.(f) Buku kurikulum penting
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untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar.Karena berdasar
kurikulum itulah standar kompetensi,kompetensi dasar dan materi
bahan dapat ditemukan.Hanya saja materi yang tercantum dalam
kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi,(g) Penerbitan berkala
seperti harian,mingguan,dan bulanan yang banyak berisikan informasi
yang berkenaan dengan bahan ajar suatu matapelajaran,(h) Internet
yang banyak ditemui segala macam sumber bahan ajar.Bahkan satuan
pelajaran harian untuk berbagai matapelajaran dapat kita peroleh
melalui internet.(i) Berbagai jenis media audiovisual berisikan pula
bahan ajar untuk berbagai jenis matapelajaran.(j) Lingkungan (alam,
sosial, seni budaya, teknis, industri, ekonomi).
B.

Hakikat Pendidikan dan Pendidikan Karakter
a.

Hakikat Pendidikan
Pendidikan menurut John Dewey adalah proses pembentukan
kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam
dan sesama manusia.Tujuan pendidikan dalam hal ini agar generasi
muda sebagai penerus generasi tua dapat menghayati, memahami,
mengamalkan nilai-nilai atau norma–norma tersebut dengan cara
mewariskan segala pengalaman, pengetahuan, kemampuan, dan
ketrampilan yang melatarbelakangi nilai-nilai dan norma – norma
hidup dan kehidupan.
Pendidikan

karakter,

alih-alih

disebut

pendidikan

budi

pekerti,sebagai pendidikan moralitas manusia yang disadari dan
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dilakukan dalam tindakan nyata. Di sini ada unsur proses
pembentukan nilai tersebut dan sikap yang didasari pada pengetahuan
mengapa nilai itu dilakukan.Dan,semua nilai moralitas yang disadari
dan dilakukan itu bertujuan untuk membantu manusia menjadi
manusia yang utuh.Nilai itu adalah nilai yang membantu orang lebih
baik hidup bersama dengan orang laindan dunianya (learning life
together ) untuk menuju kesempurnaan. Nilai itu menyangkut
berbagai bidang kehidupan seperti hubungan sesama (orang lain,
keluarga), diri sendiri (learning to be), hidup bernegara, alam dunia,
dan Tuhan.Dalam penanaman nilai moralitas tersebut unsur kognitif
(pikiran, pengetahuan, kesadaran), dan unsur afektif (perasaan) juga
unsur psikomotorik (perilaku).
Dengan kata lain,pendidikan adalah proses internalisasi budaya
ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan
masyarakat jadi beradab.Pendidikan bukan merupakan sarana transfer
ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai sarana
pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturisasi dan sosialisasi).
Anak harus mendapat pendidikan yang menyentuh dimensi dasar
kemanusiaan.Dimensi kemanisiaan itu mencakup tiga hal paling
mendasar,

yaitu

(1)

afektif

keimanan,ketaqwaan,akhlak

yang

mulia

tercermin

termasuk

budi

pada

kualitas

luhur

serta

keribadian unggul, dan kompetensi estetis, (2) kognitif yang tercermin
pada kapasitas pikir dan daya intelektual untuk menggali dan
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mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,dan
(3) Psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan
ketrampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis.
Dengan demikian,pendidikan yang progresif adalah pendidikan
yang

menyerukan

penataan

kembali

masyarakat

dan

bangsa.Pembangunan sektor pendidikan harus menghasilkan sistem
nilai yang mampu mendorong terjadinya perubahan- perubahan positif
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Dengan begitu pendidikan
hendaknya dapat menjadi sarana pembangunan manusia Indonesia
yang seutuhnya sebagai subjek yang bermutu dan berdaya saing
tinggi.
b.

Hakikat Karakter
Menurut Simon Philips dalam buku Relfeksi Karakter Bangsa
,(2008:235) karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada
suatu sistem,yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilakuyang
ditampilkan.Sementara itu, Koesoemo A (2007:80) menyatakan
bahwa karakter sama dengan kepribadian.Kepribadian dianggap
sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari seseorang
yang

bersumber

dari

bentukan-bentukan

yang

dierima

dari

lingkungan,misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan
seseorang sejak lahir. Prof. Suyanto Ph.D menyatakan bahwa karakter
adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap
individu untuk hidup dan bekerja sama, dalam lingkungan
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keluarga,masyarakat,bangsa dan negara. Individu yang berkarakter
baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan bisa
mempertanggungjawabkan

tiap

akibat

dari

keputusan

yang

dibuat.Imam Ghozali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan
akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau perbuatan
yang telah menyatu dalam diri manusia dalam bersikap,atau perbuatan
yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak
perlu dipikrkan lagi. Dengan demikian, karakter bangsa sebagai
kondisi watak yang merupakan identitas bangsa.
Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
karakter

itu

berkaitan

dengan

kekuatan

moral,berkonotasi

„positif‟,bukan netral. Jadi „orang berkarakter‟adalah orang yang
mempunyai

kualitas

moral

(

tertentu

)

positif.

Dengan

demikian,pendidikan adalah membangun karakter,yang secara implisit
mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari
atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik,
bukan yang negatif atau yang buruk.
c.

Pendidikan Karakter
Untuk dapat memahami pendidikan karakter itu sendiri,perlu
memahami struktur antropologi yang ada dalam diri manusia
(Koesoemo A 2007:80).Sruktur antropologi yang ada dalam diri
manusia terdiri atas jasad,ruh,dan akal.Hal ini selaras dengan pendapat
Lickona (1992) yang menekankan tiga komponen karakter yang baik,
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yaitu moral knowing(pengetahuan tentang moral), moral feeling
(perasaan tentang moral), dan moral action (perbuatan moral),yang
diperlukan

agar

anak

mampu

memahami,

merasakan,

dan

mengerjakan nilai-nilai kebajikan.
Dalam mewujudkan pendidikan karakter,tidak dapat dilakukan
tanpa penanaman nilai-nilai (Azra, 2002:175).Terdapat sembilan pilar
karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal,yaitu: pertama,
karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya kedua, kemandirian
dan

tanggungjawab;

ketiga,

kejujuran/amanah,

diplomasi,

keempat,hormat dan santun; kelima,dermawan/suka menolong dan
gotong-royong/kerja sama;keenam,percaya diri dan pekerja keras;
ketujuh; kepemimpinan dan keadilan; kedelapan, baik dan rendah
hati,dan kesembilan,karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan.
d.

Pentingnya Pendidikan Karakter
Pentingnya pendidikan karakter sebagai pengembangan karakter
pribadi sebagai basis untuk mencapai sukses. Indonesia saat ini sedang
meghadapi dua tantangan besar, yaitu desentralisasi atau otonomi
daerah yang saat ini sudah dimulai, dan era globalisasi total yang akan
terjadi pada tahun 2020.Kedua tantangan tersebut merupakan ujian
berat yang harus dilalui dan dipersiapkan oleh seluruh bangsa
Indonesia. Kunci sukses dalam menghadapi tantangan berat itu
terletak pada kualitas sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang
handal dan berbudaya.
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Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM
karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu
bangsa.Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak dini.
Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter
seseorang.Menurut Freud kegagalan penanaman kepribadian yang
baik pada usia dini akan membentuk pribadi bermasalah di masa
dewasanya kelak. Kesuksesan orang tua membimbing anaknya dalam
mengatasi konflik kepribadaian di ussia dini sangat menentukan
kesuksesan anak dalam kehidupan sosial di masa dewasanya kelak
(Erikson,1968) dalam Masnur Muslich (2011:35).
Thomas Lickona, seorang profesor pendidikan dari Cortland
University,mengungkapkan bahwa ada sepuluh tanda-tanda zaman
yang harus diwaspadai karena jika tanda –tanda ini sudah ada,berarti
sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran.Tanda-tanda yang
dimaksud adalah (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2)
penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, (3)penaruh peer
group yang kuat dalam tindak kekerasan, (4) meningkatnya perilaku
merusak diri,seperti penggunaan narkoba, alkohol dan sek bebas, (5)
semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk (6) menurunnya
etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan
guru,(8) rendahnya rasa tanggungjawab individu dan warga negara,
(9) membudayakan ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa saling curiga
dan kebencian di antara sesama.
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Thomas Lickona (1991) mendefinisikan orang yang berkarakter
sebagai sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara
bermoral,yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah
laku yang baik,jujur, bertanggungjawab, menghormati orang lain dan
karakter mulia lainnya.Pengertian ini mirip dengan apa yang
diungkapkan oleh Aristoteles bahwa karakter itu erat kaitannya
dengan habit atau kebiasaan yang terus –menerus dilakukan.
Menurut Berkowitz (1998), dalam Masnur Muslich (2011: 36)
kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa yang telah
terbiasa tersebut secara sadar (cognitif) menghargai pentingnya nilainilai karakter (valuing). Misalnya, seseorang yang berkata jujur karena
takut mendapat hukuman maka bisa saja ia tidak mengerti akan
tingginya nilai moral dari kejujuran itu sendiri. Oleh karena itu
pendidikan karakter memerlukan juga aspek emosi. Menurut Lickona
(1991), komponen ini disebut “desiring the good” atau keinginan
untuk berbuat baik.
Dengan demikian, tujuan pendidikan karakter adalah untuk
meningkatkan mutu penyeleggaraan dan hasil pendidikan yang
mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia
pesrta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. Melalui pendidikan
karakter

diharapkan

peserta

didik

mampu

secara

mandiri

meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan
menginternalisasi, serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan
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akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.Pada
tingkat institusi pendidikan karakter mengara pada pembentukan
budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku,tradisi,
kebiasaan kesehrian, dan simbol-simbol yang dpiraktekkan oleh
semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya
sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah
tersebut di mata masyarakat luas.
e.

Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa
Nilai-nilai yang yang dikembangkan dalam pendidikan budaya
dan karakte bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut:
1.Agama:masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama.Oleh
karena itu, kehidupan individu, masyarakat,dan bangsa selalu
didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara plistis
kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal
dari agama.Atas dasar pertimbangan itu,

maka nilai-nilai

pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada
nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
2.Pancasila:negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas
prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut
Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan
dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD
1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi
nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi,
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kemasyarakatan, budaya,dan seni. Pendidikan budaya dan karakter
bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga
negara yang baik, yaitu warga negara yang memilki kemampuan,
kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sebagai warga negara.
3.Budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang
hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya
yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar
dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam
komunikasi antar anggota masyarakat itu.Posisi budaya yang
demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan
budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan
karakter bangsa.
4.Tujuan Pendidikan Nasional:sebagai rumusan kualitas yang harus
dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh
berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan
pendidikan memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki
warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan
nasional

adalah

sumber

yang

paling

parasinal

dalam

pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.
Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah
nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut:
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Religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan
ajaran agama yang dianutnya,toleran terhadap pelaksanaan ibadah
agama lain,dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Jujur,
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirnya sebagai
orang

selalu

dapat

dipercaya

dalam

perkataan,tindakan,dan

pekerjaan.Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan
agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan, orang lain yang
berbeda dari dirinya.Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku
tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kerja
keras,perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam
mengatasi berbagai hambatan belajar,dan tugas,serta menyelesaikan
tugas dengan sebaik-baiknya. Kreatif ,berpikir dan melakukan sesuatu
untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang dimiliki.
Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang
lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Demokratis, cara berpikir,
bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya
dan orang lain.
Rasa ingin tahu,sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk
mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari,
dilihat, dan didengar. Semangat kebangsaan, cara berpikir, bertindak,
dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara
di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Cinta tanah air,cara
berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan,
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kepedulian, dan penghargaan tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik,
sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Menghargai prestasi,
sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan
sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta
menghormati keberhasilan orang lain.
Bersahabat/komunikatif, tindakan yang memeperlihatkan rasa
senang berbicara,bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Cinta
damai, sikap , perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain
merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Gemar membaca,
kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang
memberikan kebajikan bagi dirinya.Peduli lingkungan, sikap dan
tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan
alam

di

sekitarnya,dan

mengembangkan

upaya-upaya

untuk

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Peduli sosial, sikap
dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan
masyarakat yang membutuhkan. Tanggung-jawab,sikap dan perilaku
seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang
seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan,
(alam, sosial dan budaya ), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
f.

Kaitan Mata Pelajaran IPS dengan Pendidikan Karakter
Telah diuraikan di depan bahwa mata pelajaran IPS sangat erat
hubungannya dengan pendidikan karakter. Berikut adalah gambaran
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keterkaitan antara mata pelajaran IPS dengan nilai yang dapat
dikembangkan untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa.

MATA
JENJANG KELAS
PELAJARAN
1-3
IPS

4-6

7-9



Religius



Religius



Religius



Toleransi



Toleransi



Jujur



Kerja keras



Disiplin



Toleransi



Keratif



Kreatif



Disiplin



Bersahabat/



Demokratis



Kerja keras

komunikatif



rasa



Kreatif

tahu



Mandiri

Semangat



Rasa ingin



Kasih sayang



Rukun(persat



uan)

ingin

kebangsaan



Tahu diri





Penghargaan



Kebahagiaan



Bersahabat



Kerendahan



Senang

Menghargai

tahu


prestasi

hati


air


Menghargai
prestasi

membaca



Bersahabat

Peduli



Senang

lingkungan
commit to user

Cinta tanah

membaca

28
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id



Peduli
sosial



Peduli
lingkungan

B.

Penelitian yang Relevan
Belakangan ini pendidikan karakter

sedang gencar-gencarnya

dilaksanakan dalam program pendidikan nasional.Pembengunan karakter
(character building) melalui pendidikan character education dipercaya
sebagai keniscayaan apabila Indonesia ingin bermetamorfosa menjadi
bangsa mampu berkompetisi dengan bangsa lain di dunia.
Garin Nugroho,( 2010 ) dalam Masnur Muslich ( 2011:1-2) ketika
memberikan orasi budaya bertema “Pendidikan Karakter Kunci Kemajuan
Bangsa” di Jakarta, mengatakan bahwa sampai saat ini dunia pendidikan di
Indonesia dinilai belum mendorong pembangunan karakter bangsa.Hal ini
disebabkan oleh ukuran-ukuran dalam pendidikan tidak dikembalikan pada
karakter peserta didik, tapi dikembalikan pada pasar. “Pendidikan Nasional
belum mampu mencerahkan bangsa ini. Pendidikan kita kehilangan nilainilai luhur kemanusiaan, padahal pendidikan seharusnya memberikan
pencerahan nilai-nilai luhur itu”.
Selanjutnya Sardiman (2010), menguraikan gagasannya tentang kaitan
pendidikan karakter dengan pembelajaran IPS. Sardiman berpendapat
bersifat

intelektualistik

telah to
mengabaikan
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pengembangan karakter peserta didik. Pendidikan IPS mempunyai peran
dalam pembentukan karakter bangsa karena pembelajaran IPS memiliki
kesamaan dengan pendidikan nilai atau karakter yang bertujuan menjadikan
peserta didik sebagai warga negara yang baik, peduli terhaadap masalah
sosial dan lingkungannya,serta memilki rasa kebangsaan yang tinggi.
Sayangnya pembelajaran IPS sejak tahun 1975 sampai sekarang belum
dapat memenuhi maksud dan tujuan yang sesungguhnya.Para pendidik mata
pelajaran IPS merasa kebingungan dan kadang kurang bersemangat karena
IPS di pandang sebagai mata pelajaran yang kurang penting. Peserta didik
juga merasa kurang tertarik dengan mata pelajaran IPS.
Dengan demikian dapat dipastikan bahwa mata pelajaran IPS menjadi
tidak optimal, sehingga tujuan pembelajaran yang sesungguhnya sebagai
bagian dari proses pembentukan karakter tidak dapat tecapai.Oleh karena itu
perlu dilakukan revitalisasi dengan melakukan berbagai upaya. Misalnya,
telaah kurikulum yang semula pengembangannya berbasis materi,berubah
menjadi

berbasis

kompetensi

dan

karakter,mengembangkan

proses

pembelajaran aktif, partisipatif dan kontektual.
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan karakter adalah
sebuah upaya untuk membimbing perilaku manisia menuju standar-standar
tertentu atau aturan–aturan yang disepakati. Upaya ini juga memberikan
jalan untuk menghargai persepsi dan nilai-nilai priadi yang ditampilkan di
sekolah. Fokus pendidikan karakter adalah pada tujuan –tujuan etika, tetapi
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prakteknya meliputi penguatan kecakapan–kecakapan yang penting yang
mencakup perkembangan sosial siswa.
C.

Kerangka Berpikir
Berdasarkan latar belakang sampai dengan landasan teori yang
diuraikan di depan, maka secara singkat dapat disampaikan kerangka
berpikir sebagai berikut: Pendidikan karakter dipercaya akan sangat
menentukan kelanggengan hidup bangsa.Apabila suatu negara kehilangan
karakter,boleh

jadi

bangsa

tersebut

akan

kehilangan

segala-

galanya.Pendidikan karakter memang menjadi isu utama pendidikan di
Indonesia di era globalisasi,karena pendidikan menjadi bagian dari proses
pembentukan akhlak dan kepribadian anak bangsa yang diharapkan dapat
menjadi pondasi yang kuat dalam pembangunan bangsa.
Perlunya pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam bahan ajar
IPSyang relevan dan penerapan dalam kehidupan sehari–hari.Penerapan
pendidikan

karakter

dilakukan

dengan

berbagai

strategi

pengintegrasian.Strategi yang dapat dilakukan adalah (1) pengintegrasian
dalam kehidupan sehari – hari, (2) pengintegrasian dalam kegiatan
terprogram.
Pelaksanaan pembelajaran IPS dengan nilai-nilai karakter di SMP
dapat dilakukan oleh guru secara sistematik dan sistemik mengintegrasikan
nilai –nilai budi pekerti/karakter dalam materi pembelajaran sesuai dengan
mata pelajaran yang diampunya. Dalam hal ini materi pelajaran IPS harus
mencerminkankan adanya keterkaitan dengan pendidikan karakter.Untuk
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menumbuhkan nilai –nilai budi pekerti/karakter dalam diri siswa
penyampaiannya harus dalam suasana kondusif,dan dalam kehidupan
sehari-hari di sekolah. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukakan dengan
penyusunan: Rencana Pembelajaran, Bahan Ajar, Pengelolaan Pembelajaran
dan Sistem Evaluasi.
Dengan demikian harus adanya keterkaitan antarabahan ajar IPS di
SMP dengan muatan nilai-nilai karakter yang dikembangkan. Oleh karena
itu, peran gurudalam penyusunan bahan ajar IPS dengan muatan nilai-nilai
karakter

sangat

memerlukan

kompetensi

dalam

pengembangannya.

Kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai
berikut:

commit to user

32
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Bagan Kerangka Berfikir

Pelaksanaan Pembelajaran
IPS di SMP:
Bahan
Ajar IPS

1.Perencanaan
2.Bahan ajar IPS
3.Pelaksanaan Pembelajaran
4.Evaluasi Pembelajaran

KENDALA YANG
DIHADAPI/MUNCUL
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A.

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
1.

Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri I Ngadirojo,
Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Alasan pemilihan lokasi
penelitian di SMP Negeri I Ngadirojo adalah karena keberadaan SMP
tersebut mempunyai kelebihan di bidang:
1.

Tenaga pendidik/Guru–guru di SMP Negeri I Ngadirojo
memiliki kompetensi mengajar yang memadai sebagai bekal
mewujudkan pendidikan karakter

dan penanaman konsep-

konsep pembelajaran di sekolah.
2.

Adanya kepengurusan Komite Sekolah di SMP Negeri I
Ngadirojo yang berperan aktif menjalin hubungan kerja dengan
sekolah yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat dengan
sekolah.

2.

Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan berturut–turut
selama semester I tahun pelajaran 2012/2013 dimulai pada bulan Juli
2012 sampai dengan Oktober 2012. Adapun jadwal penelitian sebagai
berikut berikut ini:
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No

KEGIATAN

Juli

Agustus

Septmb.

Oktober

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1.

Pengajuan
judul,penyusunan
Proposal

2.

Seminar
proposal,revisi,pen
gesahan proposal

3.

Penyusunan
Instrumen,ijin
penelitian,pengesah
an proposal

4.

Pengolahan data

5.

Penyusunan
Laporan
Penelitian

B.

4

x x x

x x x

x x x

x x x
x x

x

Hasil

Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah deskritif kualitatif karena penelitian ini
didasarkan pada data-data yang diperoleh di lapangan dan permasalahannya,
kemudian data-data tersebut dianalisis. Hal ini sesuai dengan pendapat
(Sutopo, 2002:35) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah
penelitian yang menekankan pada catatan yang menggambarkan situasi
sebenarnya untuk mendukung penyajian data dan berusaha menganalilsis
data dengan semua kekayaan wataknya yang penuh nuansa, selekat
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mungkin dengan bentuk aslinya seperti pada waktu dicatat. Alasan
digunakan penelitian ini adalah:
1.

Mendapatkan data yang mendalam, data yang mengandung makna.

2.

Pengumpulan data dipandu fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

3.

Data yang ditemukan adalah data yang pasti, artinya data tersebut
sebenarnya terjadi sebagaimana mestinya. Bukan hanya sekedar yang
terlihat dan diucapkan. Tetapi data yang mengandung makna di balik
yang dilihat dan diucapakan.
Sementara Lexy J. Moleong (2007:3) menjelaskan bahwa penelitian

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata, tulisan atau lisan tentang orang–orang atau perilaku yang
diamati.
C.

Strategi dan Bentuk Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan strategi penelitian deskriptif
kualitatif dan multi metode. Penelitian deskreptif yang dimaksudkan adalah
eksplorasi dan klarifikasi mengenai sebuah fenomena atau kenyataan soaial,
dengan jalan mendesrepsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan
masalah yang diteliti (Sanapsiah Faisal, 2008:18). Penelitian kualitatif
adalah penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan
data dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya, atau dengan kata lain
penelitian yang dalam mengumpulkan data–data dan dalam memberikan
penafsiran tidak menggunakan rumus-rumus statistik (Suharsimi Arikunto,
2002:10). Data yang diperoleh
commitdengan
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diperkuat dan disempurnakan dengan penggunaan metode observasi dan
studi dokumenter.
D.

Alat Pengumpul Data
a) Dalam penelitian data tentang nilai – nilai karakter siswa dikumpulkan
melalui angket, skala sikap Likert, meliputi 5 respons, yaitu:item positif:
Sangat Setuju, skor 5. Setuju, skor 4. Ragu-ragu, skor 3. Tidak setuju, skor
2. Sangat tidak setuju, skor 1. Item negatif yaitu : Sangat setuju, skor
1.Setuju, skor 2. Ragu-ragu, skor 3. Tidak setuju, skor 4. Sangat tidak
setuju, skor
b) Wawancara untuk mengetahui secara langsung data dari nara sumber
tentang bahan ajar IPS dengan muatan karakter. Sebagai nara sumber
adalah:
1) Drs. Suparman, M.Pd Kepala SMP Negeri I Ngadirojo,
Kabupaten Wonogiri.
2) Drs. Darto Sukatno, Guru Mata Peajaran IPS SMP Negeri I
Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.
3) Bambang Sucipto, S.Pd Wakasek Kurikulum SMP Negeri I
Ngadirojo
4) Guru-guru SMP Negeri I Ngadirojo yang mengampu mata
pelajaran IPS
5) Tiga orang siswa kelas VII SMP Negeri I Ngadir
commit to user
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c) Observasi (pengamatan): untuk mengamati secara langsung kegiatan
pembelajaran IPS dengan muatan karakter di SMP Negeri I Ngadirojo,
Kabupaten Wonogiri.
d) Analisis Dokumen: Analisis dokumen dilakukan terhadap semua informasi
tertulis, baik yang tersurat maupun yang tersirat terkait dengan penelitian
e) Angket (Questionnaire): Kuesionare merupakan daftar pertanyaan bagi
pengumpulan data penelitian. Teknik pengumpulan data atau pengajuan
pertanyaan kepada informan biasa dilakukan secara lesan atau secara
tertulis. (Sutopo, 2006:81).
Kuesioner yang disajikan secara tertulis dikirim langsung kepada
setiap responden yang berasal dari informan guru mata pelajaran IPS di
kelas VII, serta 30 siswa kelas VII F yang mewakili kelas VII
A,B,C,D,E,F, G. SMP Negeri I Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.Setelah
diisi jawaban dikirim kembali kepada peneliti. Cara ini dilakukan untuk
memperoleh data yang banyak dalam waktu yang singkat serta untuk
efektifitas dan efisiensi kegiatan penelitian.
Kuesioner bersifat terbuka (open-ended questionaire) yaitu setiap
pertanyaan disediaka ruang yang cukup untuk memberikan kesempatan
kepada informan untuk menulis mengapa menjawab demikian sesuai
masalah yang diajukan(Sutopo, 2006:82). Penggambaran pengambilan dan
organisasi methode, alat pengumpulan data dan data yang dikumpulkan
dapat dilihat dari tabel berikut:
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Tabel 1
KEGIATAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN “ANALISIS
KETERKAITAN BAHAN AJAR IPS DENGAN NILAI-NILAI
KARAKTER DI SMP NEGERI I NGADIROJO WONOGIRI
TAHUN PELAJARAN 2012/2013”
NO

DATAYANG
DIBUTUHKAN

1

Analisis
keterkaitan
Observasi
bahan ajar IPS
Wawancara
dengan
nilai- Dokumen
nilai karakter:
Perangkat
pembelajaran
IPS Kelas VII.
•Silabus
•Program
semester
•Bahan ajar IPS
Kelas VII yang
memuat
nilainilai karakter
•RPP Mapel IPS
•Sistem
Penilaian IPS
Hasil belajar IPS
Observasi
dengan
nilaiwawancara
nilai karakter
Angket
•Analisis skala dokume
sikap nilai-nilai
karakter
pada
mapel IPS
•Hasilpembelaja
ran IPSdengan
nilai-nilai
karakter
Hambatan
Observasi
/Kendala yang
wawancara
dihadapi dalam
Angket
commit to user
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2.

3.

TEKNIK
PENGUMPULAN
DATA

INSTRUMEN

INFORMAN

Pedoman
observasi
Pedoman
wawancara
Pedoman
analisis
dokumen

Kepala
sekolah
Wakasek Sie
Kurikulum
Guru Mapel
IPS

Pedoman
observasi
Pedoman
wawancara
Pedoman
analisis
dokumen

Kepala
sekolah
Wakasek Sie
Kurikulum
Guru mapel
IPS
Siswa

Pedoman
observasi
Pedoman
wawancara

Kepala
sekolah
Wakasek Sie
Kurikulum
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4.

5.

nilai
karakter
pada mapel IPS.
•KBM IPS
•Hasil
belajar
IPS
Cara mengatasi
Observasi
masalah
wawancara
Pembelajaran
Angket
IPSdengan nilai- Dokume
nilai karakter:
•KBM
•Hasil belajar
Implementasi
pembelajaran
IPS
dengan
nilai-nilai
karakter

Observasi
wawancara
Angket
Dokumen

Pedoman
analisis
dokumen

Pedoman
observasi
Pedoman
wawancara
Pedoman
analisis
dokumen
Pedoman
observasi
Pedoman
wawancara
Pedoman
analisis
dokumen

Guru mapel
IPS
Siswa

Kepala
sekolah
Wakasek Sie
Kurikulum
Guru mapel
IPS
Siswa
Kepala
sekolah
Guru mapel
IPS
Siswa

E. Sumber data
1.

Nara sumber (Informan), yaitu terdiri dari guru – guru SMP Negeri
I Ngadirojo dan siswanya.

2.

Peristiwadan

pengamatan

lapangan

lokasiyaitu

peristiwa

pelaksanaan pendidikan karakter yang terkait dalam bahan ajar IPS
kelas VII di SMP Negeri I Ngadirojo.
3.

Dokumen tentang bahan ajar pelajaran IPS dengan muatan karakter
yang ada. Dalam penelitian ini dokumen tersebut adalah perangkat
Kurikulum,yang terdiri dari silabus,program tahunan,progran
semester, Rencana Pelaksanaan Kurikulum (RPP), jurnal siswa,
jurnal guru, buku pegangan guru, buku paket siswa, atau bukucommit to user
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F.

Purposive Sampling /Teknik cuplikan
Pemilihan teknik cuplikan / purpusive sampling, dalam hal ini
peneliti menggunakan berbagai pertimbangan berdasar konsep teori,
keingintahuan peneliti, dan karakteristik empiris. Peneliti cenderung
memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi
sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam.

G.

Teknis Validitas data
Validasi data dilakukan dengan teknik trianggulasi data yang
dilaksanakan dengan cara membandingkan dan mengecek balik tingkat
kepercayaan yang diperoleh dari sumber data yang berbeda-beda. Dalam
penelitian ini, peneliti berusaha untuk memperoleh data dari berbagai
sumber yang berbeda, misalnya informan, peristiwa, sumber dokumen, dan
kondisi dari lokasi.

H.

Teknik Analisis Data
Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif kualitatif mengikuti konsep Miles dan Hubermen (1992:
9-16). Model interaktif yang mengklasifikasikan analisis data kedalam tiga
langkah secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas.
Dalam analisis ini terdapat tiga komponen yaitu:

commit to user

41
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

1.

Reduksi Data

Reduksi merupakan proses pemilihan, penyusunan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul.
2.

Display Data
Data yang telah direduksi kemudian ditampilkan atau disajikan
dalam deskripsi yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian ini.

3.

Verifikasi/Penarikan Kesimpulan
Kegiatan penarikan kesimpulan dan analisis data dilakukan
dengan mencari pola, tema, hubungan, dan persamaan hal-hal yang
terjadi.
Proses Analisis Penelitian

Pengumpulan Data

PenyajianData

Reduksi Data

Penarikan
kesimpulan
(Vertifikasi)

commit to user
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I.

Keabsahan Data
Dalam penelitian ini peneliti berusaha agar data yang telah dianalisis
dapat dipertangungjawabkan kebenaran dan keabsahannya melalui cara:
1.

Member Check, yaitu menanyakan kembali.

2.

Peerdebriefing, yaitu membicarakan dengan orang lain yang
mempunyai pengetahuan tentang pokok-pokok yang diteliti.

3.

Audit trail, yaitu menguji keakuratan data agar data yang dianalisis
betul-betul dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4.

Penentuan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
memeriksa data yang telah diperoleh. Pelaksanaan teknis pemeriksaan
didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, antara lain derajat
kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian.

J.

Derajat Kepercayaan (credibility)
Penerapan konsep kriteria derajat kepercayaan dimaksudkan sebagai
pengganti konsep validitas internal dari penelitian kuantitatif. Untuk
mendapatkan derajat kepercayaan, langkah yang akan dilakukan antara lain :
1.

Melaksanakan masa observasi, yaitu waktu untuk penelitian
dilaksanakan sampai data dan informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian itu betul-betul terkumpul secara keseluruhan.

2.

Pengamatan, yaitu observasi yang dilakukan secara seksama, dan
teliti.
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43
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

K.

Derajat Keteralihan (transferability)
Keteralihan dilakukan untuk mencoba menggeneralisasikan data yang
diperoleh dari informan dengan cara menyamakan persepsi antara peneliti
dengan responden atau informan. Untuk melakukan peralihan tersebut,
maka peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris
dalam konteks yang sama. Dalam hal ini peneliti berusaha memberikan
deskripsi yang terinci tentang bagaimana hasil penelitian bisa dicapai.

L.

DerajatKetergantungan(Dependability) danKepastian(Confirmability)
Derajat ketergantungan dalam penelitian yang non kuantitatif adalah
sama dengan istilah reliabilitas. Kebergantungan merupakan upaya untuk
memastikan data yang diperoleh itu akurat dan benar melalui cara
pengecekan kembali data yang diperoleh dari informan.
Derajat kepastian merupakan upaya agar data yang dianalisis terlepas
dari unsur subyektifitas peneliti dengan cara penyusunan analisis data
subyektif seobyektif mungkin.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.

Deskripsi Setting Penelitian
1.

Lokasi SMP Negeri I Ngadirojo Kabupaten Wonogiri
Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri I Ngadirojo
Kabupaten Wonogiri) terletak di Desa Pondok, Kecamatan Ngadirojo,
Kabupaten Wonogiri. Letaknya berada di pinggir kampung, sehingga
suasana belajar tenang. Lalu lintas juga tidak begitu ramai.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha SMP Negeri
I Ngadrojo Marijo, SE.
a.

Letak geogafis SMP Negeri I Ngadirojo :
Sebelah Barat

: Dusun Semen, desa Pondok

Sebelah Timur

: Jalan Raya Ngadirojo-Pacitan

Sebelah utara

: Dusun Ngadirejo, Pathokan

Sebelah selatan

: tanah tegalan

Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri I Ngadirojo ) berdiri
pada tahun 1981 dan mulai beroperasi juga tahun 1981 (CL.14.K),
dengan kepemilikan tanah merupakan tanah pemerintah dengan status
tanah Hak pakai. Luas seluruh bangunan 2327 m2, yang berdiri di atas
tanah seluas 15.000 m2.
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Gambar 01.Papan nama sekolah
b. Visi dan Misi SMP Negeri I Ngadirojo

Gambar 02.Papan VisiMisi Sekolah.
Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri I
Ngadirojo, menyatakan bahwa visi SMP Negeri I Ngadirojo sesuai
dengan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa
Tengah, sedangkan Visi khusus dari SMP Negeri I Ngadirojo adalah:
“Disiplin dalam bersikap, luhur dalam berperilaku, unggul dalam
berprestasi”.
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Dalam visi tersebut, SMP Negeri I Ngadirojo telah banyak
melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan usaha untuk
peningkatan mutu sekolah, antara lain: Secara bertahap melakukan
peningkatan mutu pelaksanaan delapan standar pendidikan nasional
yaitu : Adanya program Penyempurnaan standar isi Kurikulum,
Kegiatan untuk peningkatan mutu lulusan (SKL), Peningkatan Standar
Proses dan Pengelolaan (MBS).
Adapun Misi dari SMP Negeri I Ngadirojo Kabupaten Wonogiri
adalah:
1.

Menumbuhkan sikap disiplin dan berbudi pekerti luhur.

2.

Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif,
kreatif, inovatif dan produktif.

3.

Memberdayakan seluruh komponen sekolah dalam menerapkan
manajemen partisipatif dan MBS untuk mendapat keberhasilan
proses pendidikan.

4.

Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, bersih,tertib,
rindang,dan indah.
Dengan misi tersebut, SMP Negeri I Ngadirojo sanagat

memfokuskan kegiatan yang dapat mencapai apa yang sudah
dicanangkaan dalam misi yaitu mutu prestasi siswa terutama melalui
peningkatan standar proses pembelajaran dengan mengadakan
commit to user
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tambahan pelajaran di sore hari dan pelajaran-pelajaran ekstra lainnya
yang dapat meningkatkan mutu lulusan di SMP Negeri I Ngadirojo.
c.

Kurikulum yang diimplementasikan di SMP Negeri I
Ngadirojo
Berdasarkan pengisian Angket oleh wakil Kepala Sekolah

bagian kurikulum, Bambang Sucipto, S.Pd dalam catatan lapangan
(CL.14.K) Lampiran 13. Kurikulum yang diterapkan di SMP Negeri I
Ngadirojo yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMP
Negeri I Ngadirojo.KTSP tersebut mengadopsi kurikulum yang
dikrekomendasikan oleh BNSP sebagaimana yang digunakan di SMP,
dengan penambahan mata pelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi
SMP Negeri I Ngadirojo.
d. Sarana dan Prasarana
SMP Negeri I Ngadirojo berdiri diatas tanah seluas kurang lebih
15.000 m2 yang terdiri dari 20 ruang kelas, 1 ruang multimedia, 1
laboratorium komputer dan internet, 1 laboratorium IPA, 1
laboratorium ketrampilan, 1 perpustakaan, 1 ruang UKS,1 mushola, 1
gudang, 1 dapur,1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang TU,1
ruang BK,1 ruang koperasi, 5 kamar kecil siswa, 2 kamar kecil guru, 1
lapangan olah raga, 2 kantin,

1 tempat parkir siswa dan 1 tempat

parkir guru dan karyawan.
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Sedangkan koleksi buku yang dimilki adalah sebagai berikut :
berdasarkan judul buku fiksi berjumlah 516, non fiksi 57 judul, dan
buku paket 30 judul. Berdasarkan jumlah buku,fiksi 1206 eksemplar,
non fiksi 168 eksemplardan buku paket 7422 eksemplar.
Selain sarana prasarana di atas SMP Negeri I Ngadirojo juga
memiliki mebelair berupa meja, kursi, almari, white board, brankas,
dan alat-alat olah raga, perlengkapan audio visual, perlengkapan
ketrampilan, dan perlengkapan gamelan yang cukup memadai yang
dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Informasi ini
diperoleh dari hasil wawancara dengan Teguh, S.Pd selaku Wakasek
Kurikulum Bidang SARPRAS. Terdapat dalam catatan lapangan
(CL.03.W).
e.

Kondisi Guru dan Karyawan
Sebagai gambaran umum tentang keadaan guru yang mengajar

di SMP Negeri I Ngadirojo akan penulis kemukakan jumlah
guru,status mengajar dan latar belakang pendidikannya. Jumlah
keseluruhan staf pengajar atau tenaga edukatif sejumlah 43
orang,terdiri dari 41 guru tetap dan 2 orang guru tidak tetap.
Adapun jumlah karyawan di SMP Negeri I Ngadirojo berjumlah
9 orang, terdri dari Kepala Staf Tata Usaha yang dijabat oleh Marijo,
S.E, Staf TU Suwardi, Martatik, Yatimin, Dwi Agustin, Lies
to user
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Sudarno, Kontak Tri W, Ratno,

49
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Suroto,

Rubiyanto, dan Sutanto. Petugas Perpustakaan: Kepala

Perpustakaan : Dra. Siti Rohayati, dibantu pustakawan : Agustina
Pujiastuti, A. Ma.
f.

Keadaan Siswa dan Orang Tua Siswa
Pada tahun pelajaran 2012/2013 SMP Negeri I Ngadirojo

mempunyai siswa sejumlah 623, yang dibagi menjadi 21 kelas, yaitu
kelas VII: sejumlah 210 siswa yang terdiri dari 95 siswa laki-laki dan
115 siswa perempuan, Kelas VIII sejumlah: 210 siswa yang terdiri
dari 100 siswa laki-laki dan 110 siswa perempuan, dan kelas IX
sejumlah 203 yang terdiri

dari 98 siswa laki-laki dan 112 siswa

perempuan.
Adapun dilihat dari aspek sosial ekonomi, kondisi orang tua
wali murid SMP Negeri I Ngadirojo berada di tengah masyarakat yang
berbasis pendidikan rendah, dan mata pencaharian sebagian besar
adalah sebagai buruh tani dan pedagang kecil dan peternak. Maka
dukungan terhadap kemajuan pendidikan anaknya kurang maksimal,
dikarenakan pula kedua orang tua merantau sehingga siswa kurang
mendapat perhatian dan motivasi belajar ketika berada di lingkungan
keluarga.
B.

Temuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, disampaikan
commit to user
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pendidikan karakter di SMP Negeri I Ngadirojo, kendala-kendala yang
dihadapi dalam penyampaian pendidikan karakter yang berkaitan dengan
pembelajaran IPS dan cara mengatasinya, serta hasil pelaksanaan
pendidikan karakter di SMP Negeri I Ngadirojo.
Temuan yang diperoleh adalah melalui hasil observasi kelas pada
siswa kelas VII tahun pelajaran 2012/2013 selama kurang lebih 3 bulan,
mulai bulan Juli, Agustus, September 2012, juga melalui wawancara kepada
Kepala Sekolah, Wakasek Bidang Kurikulum, 2 orang guru mata pelajaran
IPS yang mengampu kelas VII, dan 30 siswa kelas VII F, yang terlibat
langsung dalam kegiatan penelitian tentang analisis keterkaitan bahan ajar
IPS dengan muatan pendidikan karakter di SMP Negeri I Ngadirojo.
Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut:
Pendekatan Kontekstual mulai digalakkan penerapannya dalam
pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pembelajaran
IPS di SMP Negeri I Ngadirojo menggunakan pendekatan Kontekstual,
dengan menerapakan 7 pilar dasar pembelajaran Kontekstual yaitu
mengkontruksi, bertanya, menemukan (inquiry), masyarakat belajar
(learning comunity), pemodelan (modelling), refleksi, penilaian (authentik
assesment). (CL.01.W).
Dalam pelaksanaan pembelajaran IPS dengan muatan pendidikan
karakter di SMP Negeri I Ngadirojo, menerapkan berbagai methode
pembelajaran antara lain methode ceramah, tanya jawab, diskusi,
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demonstrasi, penugasan, karya wisata/out bond, dan lain-lain. Pengetahuan
mengenai pendekatan dan methode pembelajaran diperoleh melalui dari
bangku kuliah, workshop, diklat, dan kegiatan MGMP, serta Browsing
melalui internet.
Adapun media yang digunakan dalam KBM, para guru memanfaatkan
IT berupa pembelajaran berbasis komputer, VCD, Radio, Tape Recorder,
dan benda-benda di sekitar sekolah, seperti alat-alat sekolah, ruang kelas,
ruang perpustakaan, ruang kantor, kantin, kebun/lingkungan sekolah.
Materi pembelajaran atau bahan ajar IPS dengan muatan pendidikan
karakter di Kelas VII SMP Negeri I Ngadirojo menggunakan berbagai
sumber, antara lain Buku-buku paket yang merupakan dropping dari
pemerintah, Buku terbitan dari Erlangga, BSE, Diktat karangan guru, LKE,
dan buku –buku dari perpustakaan yang menunjang pembelajaran, serta
bahan ajar dari ENCARTA. (CL.08.09.10.11.K)
Berdasarkan catatan lapangan (CL.03.OB dan CL.O5.D) Pelaksanaan
pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk KBM yang dipersiapkan
oleh guru mata pelajaran IPS dengan membuat persiapan mengajar berupa
penyusunan program tahunan dan program semester berdasarkan pada
kalender pendidikan yang telah disosialisasikan kepada sekolah dari Dinas
Pendidikan. Guru mata pelajaran IPS juga membuat Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran ( RPP ) dengan muatan pendidikan karakter pada setiap awal
tahun pelajaran, jurnal mengajar, yang akan digunakan sebagai acuan dalam
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melaksanakan KBM. Adapun deskripsi temuan penelitian berdasarkan
rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1.

Keterkaitan bahan ajar IPS dengan pendidikan karakter .
Berdasarkan observasi dan analisis dokumen berupa Silabus,
RPP, dan bahan ajar IPS yang digunakan di SMP Negeri I Ngadirojo
sebagai perangkat pembelajaran telah menunjukkan bahwa ada
keterkaitan antara bahan ajar IPS dengan muatan pendidikan karakter,
hal ini dibuktikan pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
serta rumusan indikator pada Silabus mata pelajaran IPS Kelas
VII.(CL.03.D).
a.

Silabus Perangkat Pembelajaran
Melalui

studi

dokumen

yang

berupa

perangkat

pembelajaran,telah menunjukkan pemetaan standar kompetensi
dan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa dalam dua
semester di kelas VII. Hal ini menunjukkan bahwa setiap
Kompetensi dasar yang dirumuskan telah mencerminkan adanya
nilai–nilai karakter yang diharapkan dapat ditanamkan kepada
siswa. Pemetaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Pemetaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata pelajaran IPS
Kelas VII.
1.

(Semester I)

NO

Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

1.

Memahami lingkungan kehidupan
manusia.

1.1. Mendeskripsikan

keragaman bentuk muka
bumi,
proses
pembentukan,
dan
dampaknya
terhadap
kehidupan

Karakter siswa yang diharapkan
(Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
.

2.

1.2.

Karakter siswa yang diharapkan :
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Memahami kehidupan sosial manusia.

Mendeskripsikan
kehidupan pada masa
pra-aksara di Indonesia.

2.1. endeskripsikan interaksi
sebagai proses sosial

Karakter siswa yang diharapkan
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
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Karakter siswa yang diharapkan :
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
2.3Mengidentifikasi bentukbentuk interaksi sosial

Karakter siswa yang diharapkan :
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
2.4Mengurai-kan proses
interaksi sosial

3.

Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
Memahami usaha manusia memenuhi
kebutuhan.

3.1 Mendes-krepsikan
manusia sebagai makhluk
sosial dan ekonomi yang
bermoral dalam memenui
kebutuh-an

Karakter siswa yang diharapkan :
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
3.2Mengidentifikasi
tindakan ekonomi
berdasarkan motif dan
prinsip ekonomi dalam
berbagai kegiatan seharihari
commit to user
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Karakter siswa yang diharapkan :
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)

2.
4.

Semester 2

Memahami usaha manusia untuk
mengenali perkembangan
lingkungannya.

4.1.Menggunakan peta,
atlas,dan globe, untuk
mendapat-kan informasi
keruangan

Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
4.2. Membuat sketsa dan
peta wilayah yang menggam
barkan obyek geografi

Karakter siswa yang diharapkan :
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
4.3.Mendeskripsikan
kondisi
geografis
penduduk
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
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Ketelitian ( carefulness)
4.4 Mendeskripsikan gejalagejala yang terjadi di
atmosfer dan hidrosfer serta
dampaknya
terhadap
kehidupan.
Karakter siswa yang diharapkan :
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness))
5

Memahaami perkembangan masyarakat 5.1Mendeskripsikan
sejak masa Hindu-Buddha sampai masa perkem-bangan
masyarakat,
kebudaya-an,
dan
Kolonial Eropa.
pemerintahan pada masa
Hindu-Buddha
serta
peninggalan-peninggalannya.
Karakter siswa yang diharapkan :
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggungjawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
5.2.
Mendeskripsikan
perkem-bangan
masyarakat,
kebudaya-an,
dan
pemerintahan pada masa
Islam di Indonesia, serta
pening-galan-peninggalannya
Karakter siswa yang diharapkan :
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
5.3Mendeskripsikan
perkem-bangan
masyarakat,
kebudaya-an,
dan
commit to user pemerintahan pada masa
Kolonial Eropa
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6.1. Mendeskripsikan pola
kegiatan ekonomi
penduduk, penggunaan
lahan, dan pola permukiman
berdasarkan kondisi fisik
permukaan bumi.

Karakter siswa yang diharapkan :
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
6.2. Mendeskripsikan
kegiatan pokok ekonomi,
yang meliputi kegiataan
konsumsi, produksi, dan
distribusi barang /jasa

Karakter siswa yang diharapkan :
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
6.3. Mendes-kripsikan peran
badan usaha, termasuk
koperasi, sebagai tempat
berlangsungnya proses
produksi dalam
kaitannya dengan pelaku
ekonomi

Karakter siswa yang diharapkan :
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)
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6.4 Menggu-nakan
gagasan kreatif dalam
tindakan ekonomi untuk
mencapai kemandirian dan
kesejahteraan
Karakter siswa yang diharapkan :
Disiplin ( Discipline )
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )
Ketelitian ( carefulness)

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP )
Dalam pelaksanaan pembelajaran guru juga sudah membuat
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan muatan pendidikan
karakter (RPP Berkarakter) dengan langkah–langkah yang
direncanakan sebelumnya. Pada RPP tersebut guru juga
menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dan indikator
pembelajaran serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
Kemudian melanjutkan langkah-langkah pembelajaran dalam
KBM, sebagai berikut:
1.

Kegiatan awal:
Pada tahap awal ini Guru memberi salam awal
pembelajaran dan mengajak berdoa bersama, hal ini
merupakan perwujudan dari pembiasaan penanaman nilai–
nilai karakter dalam pembelajaran (Religius). Guru juga
commit to user
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dengan cara (eksplorasi) menggali pengetahuan siswa untuk
mengingat kembali materi pembelajaran sebelumnya dan
kemudian menghubungkan dengan materi pembelajaran yang
akan dibahas, pada saat itu. Guru juga memberikan motivasi
kepada

siswa

untuk

memahami

dan

memanfaatkan

pemahaman mereka tentang materi tersebut dalam perilaku
sehari –hari,cermin dari nilai karakter (peduli sosial).
Pada

tahap

Pembelajaran

ini

yang

guru
hendak

juga

memaparkan

dicapai

dan

Tujuan

menjelaskan

kompetensi dasar serta indikator yang harus diuasai oleh
siswa dalam mengikuti pembelajaran. Methode yang
digunakan dalam tahap ini adalah ceramah variasi dan tanya–
jawab

dengan

pertanyaan–pertanyaan

untuk

menggali

motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dalam
(CL.05.Ob), (CL.06.Ob). dan (CL.07.Ob) siswa terlihat
antusias dan ingin tahu/penasaran tentang materi pelajaran
yang akan dipelajari. Hal ini terlihat dari pertanyaanpertanyaan dari siswa selama KBM berlangsung. Tahap ini
sesuai dengan penanaman nilai-nilai karakter (rasa ingin
tahu).
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2.

Kegiatan inti:
Pada kegitan inti ini,guru juga menggunakan model
pembelajaran

yang

yang

sudah

ditentukan

dalam

perencanaan pembelajaran.Model yang digunakan bervariasi
diantaranya : TGT (permainan/game),jigsaw,STAD yang
semuanya selalu mencerminkan keaktifan siswa dalam kerja
kelompok atau diskusi.Pembelajaran berlangsung secara
“student

centered”.Guru

juga

menggunakan

media

pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pembelajaran
yang sedang dibahas .
Dalam kegiatan pembelajaran inti ini tidak selalu
dilakukan di dalam kelas, kadang-kadang siswa juga diajak
ke luar kelas di sekitar lingkungan kelas sekolah, misalnya
dalam pembelajaran geografi siswa diajak untuk keluar kelas
untuk mengamati langsung keadaan erosi tanah.
Setelah guru memberi penjelasan dan contoh-contoh
serta arahan, guru membagi kelas ke dalam 6 kelompok yang
masing masing beranggotakan 5 siswa, masing –masing
kelompok diberikan lembar tugas untuk didiskusikan dengan
anggota

kelompoknya,

dimana

siswa

memperoleh

pengetahuan dari hasil sharing dan diskusi antar anggota
kelompok, yang anggotanya adalah heterogen dalam hal
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kemampuan berfikir, motivasi, dan keaktifanya dalam
belajar. Sehingga kerja sama dalam kelompok menjadikan
siswa yang tidak tahu bertanya kepada siswa yang lebih tahu,
yang belum bisa menjadi bisa. Nilai-nilai karakter yang
diterapkan adalah (kerja sama), (mandiri), dan (kerja
keras).
Keaktifan siswa dalam kelompok timbul karena siswa
ingin atau termotivasi untuk menghasilkan karya yang terbaik
diantara kelompok lain, sehingga masing –masing kelompok
tertantang untuk menyelesaikan tugas sebaik mungkin. Pada
tahap ini prinsip kerja keras dan kreatif serta menghargai
prestasi telah muncul dalam pembelajaran.
Pada saat kelompok melakukan presentasi, kelompok
lain menanggapi

dan

saling adu argumentasi

untuk

mempertahankan ide atau pendapatnya mengenai tugas yang
telah diselesaikan secara diskusi/kelompok. Pada tahap ini
siswa menjadi sadar dan tahu

bahwa pembelajaran atau

pengetahuan yang telah diperoleh merupakan pengayaan
ataupun revisi

atas

pengetahuan

yang telah dimilki

sebelumnya, sehingga siswa ditanamkan untuk bersikap
terbuka terhadap masukan untuk memperoleh pengetahuan
yang baru (nilai karakter rasa ingin tahu, peduli sosial ).
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Tahap berikutnya adalah penutup. Pada tahap ini guru
melakukan review terhadap tugas yang sudah dilakukan oleh
siswa, mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan
oleh siswa dan mengadakan kegiatan elaborasi tentang materi
pembelajaran yang kurang dipahami atau menanyakan halhal yang belum jelas, sehingga pada tahap ini guru
memaparkan penguatan materi yang sudah dibahas atau
membuat simpulan pembelajaran bila materi yang diberikan
sudah dapat dipahami oleh siswa. Setelah permasalahan
dabahas, guru memberikan tugas pengayaan berupa tugas
individual dan melaksanakan penilaian.
Dalam pelaksanaan penilaian (authentik assesment )
selama pembelajaran guru menilai pengetahuan yang
dikembangkan

siswa,

keaktifan

siswa

selama

proses

pembelajaran, dan kerja sama dalam kelompok/diskusi.
Penilaian authentik ini diarahkan pada proses mengamati,
menganalisa, dan menafsirkan data yang telah terkumpul
dalam proses pembelajaran.
c.

Bahan Ajar / Materi Pembelajaran IPS dengan Muatan NilaiNilai Karakter
Bahan ajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bagi Kelas VII di
SMP Negeri I Ngadirojo menggunakan beberapa sumber atau
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buku dari berbagai penerbit, diantaranya : (1). Muh. Nurdin, SW.
Warsito, Muh. Nursa‟ban, “Mari Belajar IPS”

BSE. (2). Dibyo

Soegimo, Sugiyanto, Suwanto. “IPS Geografi untuk SMP/Mts”
Grahadi. (3) Drs. Suwanto dkk, “Sejarah Nasional & Umum”
Aneka Ilmu. (4) Suroso, Mugiyono, “IPS Ekonomi” Tiga
Serangkai.( CL.08,09,10.11.12.K)
Selain buku-buku tersebut di atas, bahan ajar yang
digunakan di Kelas VII SMP Negeri I Ngadirojo juga
menggunakan LKS (Lembar Kerja Siswa), serta gambar-gambar
peninggalan sejarah, peta, atlas, globe, kaligrafi, majalah, surat
kabar, bahan audio visual (ENCARTA), Ensiklopedia dan situs
sejarah. (CL.08.09.10.11.12.K).
Penggunaan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar,
juga telah diterapkan. Adanya koperasi sekolah, selain melayani
kebutuhan siswa juga merupakan tempat belajar kegiatan
ekonomi.
2.

Kendala yang ditemui dalam penanaman nilai-nilai
karaktermelalui bahan ajar IPS di SMP Negeri I Ngadirojo.
Kendala pelaksanaan pembelajaran IPS dengan muatan nilainilai karakter di SMP Negeri I Ngadirojo, adalah sebagai berikut:
1.

Keadaan dan kemampuan awal siswa yang motivasi belajarnya
commit to user
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ekonominya menengah kebawah serta kebanyakan tinggal
bersama nenek dan anggota keluarga yang lain. Sedangkan
orang tua kebanyakan merantau ke kota-kota besar.
2.

Guru masih mengalami kesulitan dan keterbatasan waktu untuk
menyusun bahan ajar IPS yang bermuatan nilai-nilai karakter.

3.

Guru belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan bahan ajar IPS
dengan nilai-nilai karakter, terutama sumber belajar berbasis
ICT dan alat bantu pembelajaran serta lingkungan alam dan
kegiatan masyarakat sekolah untuk kegiatan pembelajaran.

4.

Keterbatasan dana dan sarana prasarana yang mendukung proses
pembelajaran IPS dengan muatan nilai-nilai karakter secara
optimal.

5. Kurangnya buku panduan atau bahan ajar IPS yang memuat nilai-nilai
karakter yang berbasis lokal dan berwawasan global.
3. Penggunaan bahan ajar IPS dengan muatan nilai – nilai karakter di
SMP Negeri I Ngadirojo.
Berdasarkan pengamatan, keterangan dan wawancara yang
diperoleh peneliti selama penelitian, dalam pelaksanaan pendidikan
karakter secara umum di SMP Negeri I Ngadirojo telah berjalan
dengan baik. Hali ini juga ditandaskan keterangan Kepala Sekolah
bahwa pelaksanaan pendidikan karakter telah tercermin dalam
perilaku kehidupan sehari-hari di sekolah. Interaksi sosial yang
commit to user
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terjalin diantara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan seluruh
karyawan yang ada sudah terbangun.
Kegiatan pembiasaan diri di sekolah sebelum pelajaran dimulai
juga telah dilakukan, seperti membaca kitab suci, berdoa bersama, dan
selalu tegur sapa atau jabat tangan bila bertemu dengan guru, teman
atau warga sekolah yang lain. Sikap dan perilaku siswa juga tidak ada
yang melampaui batas–batas kewajaran. Jarang terjadi tindakan
kriminalitas, arogansi, dan sikap tercela yang lain.
Tingkat kedisiplinan siswa juga cukup baik. Pukul 6.30 setiap
harinya siswa sudah melaksanakan kegiatan pembiasaan diri di
sekolah. Pukul 07.00 tepat pembelajaran telah siap dimulai. Selain
kedisilinan

waktu

belajar,

para

siswa

juga

disiplin

dalam

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan guru.
Kedisiplinan siswa ini juga tercermin dalam pencapaian prestasi
belajar akademik dan non akademik. SMP Negeri I Ngadirojo
menduduki peringkat 10 Ujian Nasional se Kabupaten Wonogiri.
Prestasi non Akademik yang juga diraih adalah prestasi di bidang
olah raga,yaitu mempunyai atlet-atlet panahan di tingkat Propinsi,
Klub bola volley juara Popda Kabupaten dan mewakili Kabupaten
Wonogiri di tingkat Propinsi.
Kegiatan pembinaan kedisiplinan selalu diterapkan secara
periodik,

dan

commit
to user Pembinaan
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Kepemimpinan

(LDK),

Palang

Merah

Remaja

(PMR),

dan

Kepramukaan.
Pelaksanaan pendidikan karakter secara umum di SMP Negeri I
Ngadirojo berdasarkan angket, dan hasil observasi serta pengamatan
di lapangan menyatakan bahwa rata-rata nilai-nilai karakter cukup
baik.
Berdasarkan hasil temuan di atas berbagai bahan ajar yang telah
digunakan di SMP Negeri I Ngadirojo belum adanya nilai-nilai
karakter yang dikembangkan dalam bahan ajar IPS secara memdalam.
Sistem

penilaian

dalam

pembelajaran

IPS

khususnya

yang

menyangkut nilai-nilai karakter juga belum bisa mengukur tingkat
pencapaian nilai-nilai karakter yang ada.
B.

PEMBAHASAN
1.

Keterkaitan Bahan Ajar IPS dengan Pendidikan Karakter
Dari temuan penelitian dapat dikemukakan bahwa penggunaan
bahan ajar Ilmu Penetahuan Sosial dengan muatan nilai-nilai karakter
di SMP Negeri I Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, perlu adanya
pengembangan lebih lanjut. Penyiapan buku ajar perlu menerapkan
prinsip-prinsip

belajar

dan

pembelajaran

(Gagne

&Driscoll,

1989:35),yaknipenerapan teori-teori belajar dan pembelajaran (Gagne
& Driscoll, 1989:16) penyusunan buku ajar harus mendasarkan diri
pada analisiskebutuhan peserta didik. Penyusunan buku ajar harus
commit to user
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memasukkan aspek motivasionalkarena ketiadaan motivasi belajar
dapat mengakibatkanburuknya penampilan hasil belajar. Model
motivasional untuk pembelajaran dari Keller &Kopp:attention
relevance, confidence, satisfaction(memunculkan hal ini dalam teks
bahan ajar).
Prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi
(1) prinsip relevansi, (b) konsistensi dan

(c) kecukupan. Prinsip

relevansi artinya materi pembelajaran hendaknya relevan memilki
keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi
dasar.Prinsip konsistensi artinya adanya keajegan antara bahan ajar
dengan kompetensi

dasar

yang harus dikuasai

siswa.Prinsip

kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai
dan membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan.
Berdasarkan analisis dokumen dan pengamatan menunjukkan
bahwa perangkat pembelajaran IPS yang digunakan di SMP Negeri I
Ngadirojo,

dimulai

dari

Silabus,RPP

dan

Bahan

ajar,telah

menunjukkan adanya keterkaitan antara materi dengan nilai-nilai
karakter yang dikembangkan.Walaupun prosentase adanya nilai-nilai
karakter tersebut belum mencakup semua indikator dari nilai – nilai
karakter yang ditetapkandalam bahan ajar IPS yang ada.
Dengan adanya muatan nilai-nilai karakter dalam bahan ajar IPS
guru dapat mengembangkan materi ajar dengan menyusun bahan ajar
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IPS dengan muatan karakter yang berbasis lokal namun berwawasan
global,yang didukung oleh stakeholder yang ada. Dalam hal ini
kegiatan MGMP bagi guru perlu dioptimalkan.
Penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran IPS
memang perlu persiapan pembelajaran yang didukung pula oleh
sarana prasarana yang memadai, serta dapat menciptakan lingkungan
sebagai sumber belajar agar nilai-nilai karakter yang dikembangkan
dalam pembelajaran IPS dapat benar-benar nyata (kontektual) sesuai
dengan kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan temuan hasil kegiatan pembelajaran menunjukkan
bahwa guru telah mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) sebelum kegiatan KBM berlangsung. Dalam hal ini
menunjukkan persiapan KBM mulai dari kegiatan awal, inti, dan
kegiatan akhir pembelajaran sudah mencerminkan adanya penerapan
nilai-nilai

karakter

yang

dikembangkan

dalam

pembelajaran.

Walaupun dalam kegiatan inti pembelajaran belum semuanya
menggunakan model pembelajaran yang baru.
Pemanfaatan media yang mendukung pembelajaran dalam
pembelajaran IPS dengan penanaman nilai-nilai karakter belum
maksimal digunakan. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar
dalam Kompetensi dasar tertentu yang seharusnya berinteraksi dengan
lingkungan sekitar belum terlaksana dengan baik. Namun guru telah
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memanfaatkan IT berupa pembelajaran berbasis komputer, VCD,
Radio, Tape, OHP dan benda-benda di sekitar sekolah seperti alat-alat
sekolah, ruang kelas, ruang kantor, kantin, kebun dan lain-lain.
Bahan ajar IPS yang berupa buku-buku, majalah, famlet, LKS,
dan gambar memang sudah tersedia di perpustakaan walaupun
jumlahnya belum memenuhi dengan rasio dengan jumlah siswa.
Sedangkan bahan ajar yang berupa audio, visual, dan audio visual,
juga telah tersedia namun belum maksimal digunakan sebagai
penunjang pembelajaran.
Pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran
IPS yang bermuatan karakter di SMP Negeri I Ngadirojo adalah
Pendekatan Kontekstual yang menerapkan 7 pilar pendekatan
kontektual, yaitu: konstruktivisme, questioning, inquiry, learning
comunity, modelling, reflecting dan authentik assesment. Pendekatan
ini digunakan setelah berlakunya Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP).
2.

Kendala yang dihadapi dalam bahan ajar IPS dengan muatan
nilai-nilai karakter.
Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri
seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat
jadi beradab.Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu
commit
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pembudayaan

dan

penyaluran

nilai

(enkulturisasi

dan

sosialisasi).Anak harus mendapat pendidikan yang menyentuh
dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga
hal paling mendasar, yaitu (1) afektif yang tercermin pada kualitas
keimanan,ketaqwaan,akhlak

mulia

termasuk

budi

luhur

serta

keribadian unggul,dan kompetensi estetis,(2) kognitif yang tercermin
pada kapasitas pikir dan daya intelektual untuk menggali dan
mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,dan
(3) Psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan
ketrampilan teknis,kecakapan praktis,dan kompetensi kinestetis.
Berbagai kendala yang dihadapi dalam pembelajaran IPS
dengan muatan pendidikan karakter adalah sebagai berikut: kurang
tersedianya dana yang mendukung sarana prasarana pembelajaran,
keterbatasan

kemampuan

pengetahuan

guru

IPS

dalam

mengembangkan bahan ajar, belum adanya bahan ajar IPS yang
bermuatan lokal berwawasan global. Selain itu kemampuan awal
siswa juga mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter yang
dikembangkan.
Rata-rata siswa berasal dari keluarga dengan keadaan sosial
ekonomi yang menengah ke bawah,dengan kebanyakan orang tua
siswa merantau ke kota – kota besar sebagai pedagang atau karyawan
pabrik.Hal ini membawa dampak pada siswa yaitu motivasi belajarnya
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kurang. Karena di rumah hanya tinggal bersama nenek atau anggota
keluarga yang lain.
Cara mengatasi kendala yang timbul saat ini, dalam pelaksanaan
pendidikan karakter di SMP Negeri I Ngadirojo adalah para guru
berjuang keras dan selalu memotivasi siswa untuk berprilaku sesuai
dengan nilai-nilai karakter yang dikembangkan. Selain itu,pemberian
contoh dan suri teladan dari guru sangat kentara tercermin dalam
lingkungan sekolah. Penggunaan perpustakaan sekolah sebagai sarana
belajar juga digiatkan.
Alternatif pemecahan masalah tentang pendidikan karakter di
SMP Negeri I Ngadirojo telah dilakukan jalinan dengan stakeholder
terkait, pengawasan terhadap perilaku siswa di lingkungan masyarakat
menjalin hubungan yang harmonis dengan orang tua siswa dan
masyarakat sekitar.
3. Penggunaan bahan ajar IPS dengan muatan nilai – nilai
karakter di SMP Negeri I Ngadirojo.
Pendidikan menurut John Dewey adalah proses pembentukan
kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam
dan sesama manusia. Tujuan pendidikan dalam hal ini agar generasi
muda sebagai penerus generasi tua dapat menghayati, memahami,
mengamalkan nilai-nilai atau norma – norma tersebut dengan cara
to userpengetahuan, kemampuan, dan
mewariskan segala commit
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ketrampilan yang melatarbelakangi nilai-nilai dan norma–norma hidup
dan kehidupan.
Menurut Simon Philips dalam buku Relfeksi Karakter Bangsa,
(2008:235) karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada
suatu sistem,yang melandasi pemikiran, sikap,dan perilakuyang
ditampilkan.
Sementara itu,Koesoemo A (2007:80) menyatakan bahwa
karakter sama dengan kepribadian.Kepribadian dianggap sebagai ciri
atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari seseorang yang
besumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan,
misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak
lahir.
“Prof.Suyanto Ph.D menyatakan bahwa karakter adalah cara
berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk
hidup dan bekerja sama, dalam lingkungan keluarga, masyarakat,
bangsa dan negara.Individu yang berkarakter baik adalah individu
yang bisa membuat keputusan dan bisa mempertanggungjawabkan
tiap akibat dari keputusan yang ia buat.Imam Ghozali menganggap
bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia
dalam bersikap,atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia
dalam bersikap,atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia
sehingga ketika

muncul tidak perlu dipikrkan lagi. Dengan
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demikian,karakter bangsa sebagai kondisi watak yang merupakan
identitas bangsa.
Kegiatan pembiasaan bagi siswa yang dilakukan sebelum dan
sesudah pembelajaran, yaitu: membaca surat-surat pendek bagi siswa
yang muslim dan membaca kitab suci bagi siswa non muslim, dan
selalu tegur sapa bila bertemu dengan guru, teman atau keluarga besar
sekolah, serta saling jabat tangan antar siswa dengan siswa, siswa
dengan guru, dan guru dengan guru juga selalu dilakukan setiap hari
sebagai pembiasaan penananman nilai-nilai karakter di sekolah.
Hasil pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri I
Ngadirojo, tercermin dalam kehidupan sehari-hari siswa yang terlihat
dalam interaksi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru
dengan guru, dan anggota keluarga/karyawan sekolah. Jarangnya
terjadi bahkan tidak pernah adanya tawuran atau perselisihan antar
siswa, tindakan kriminalitas, dan tindakan yang lebih ekstrim lagi.
Suasana sekolah yang nyaman, terjalin rasa kekeluargaan dan
kesetiakawanan sosial diantara warga sekolah. Kehidupan religius
juga terlihat dalam perilaku sehari-hari. Sholat Dhuha, jamaah sholat
Dhuhur bagi siswa muslim dilakukan setiap hari. Bagi siswa non
muslim membaca kitab suci sebelum pelajaran dimulai.
Penanaman

nilai-nilai

karakter

juga

melalui

kegiatan

to user
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kegiatan keagamaan. Bahkan kegiatan karawitan sering digunakan
dalam acara di masyarakat. Kegiatan di bidang olah raga yang
menonjol adalah panahan dan volley ball, semua kegiatan mendukung
pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah.
Hasil analisis nilai-nilai karakter dari angket yang telah
disebarkan kepada 30 siswa kelas VII F SMP Negeri I Ngadirojo
diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut
Tabel: 4.1. Distribusi rata- rata nilai karakter
INDIKATOR

NO

NILAI KARAKTER

RATA-RATA

1.

Religius

4,83

2.

Kreatif

4,36

3.

Disiplin

4,76

4.

Gemar membaca

4,73

5.

Kerja keras

4,30

6.

Tanggung jawab

4,36

RATA-RATA

4,43

Berdasarkan distribusi rata-rata nilai karakter di atas, dapat disajikan dalam
histogram di bawah ini :
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Grafik 4.1.Grafik rata-rata nilai karakter
Dari diskripsi data diatas diketahui harga rata-rata nilai-nilai
karakter (mean) adalah 4,43.Data dalam distribusi di atas (tabel:4.1)
jika dibandingkan harga rata-rata diantara nilai-nilai karakter
menunjukkan bahwa nilai karakter kerja keras(4,30) menunjukkan
paling rendah dari nilai-nilai karakter yang dikembangkan. Hal ini
sesuai dengan hasil temuan peneliti, bahwa motivasi siswa terhadap
pembelajaran masih rendah pula, karena memang kemampuan awal
siswa berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi menengah ke
bawah serta motivasi belajar dari orang tua dan lingkungan juga
rendah. Selanjutnya harga rata-rata religius (4,83) mendapat urutan
tertinggi, hal ini membuktikan juga bahwa penanaman nilai-nilai
karakter bidang religius cukup berhasil.
Penggunaan bahan ajar IPS dengan muatan nilai – nilai karakter
belum memuat semua indikator dari nilai – nilai karakter yang telah
ditetapkan. Sistem penilaian yang digunakan juga belum mengukur
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tingkat keberhasilan penanaman nilai – nilai karakter. Penilaian baru
sebatas pengukuran kognitif.
C.

KETERBATASAN PENELITIAN
Dengan selesainya penelitian ini,peneliti menyadari bahwa ada
beberapa permasalahan penelitian yang belum tersentuh atau kurang
mendapatkan data yang yang akurat ataupun menyeluruh, hal ini disebabkan
karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan kemampuan dalam penelitian.
Oleh karena itu peneliti perlu menginformasikan keterbatasan-keterbaatasan
tersebut dalam penelitian ini.
Dengan adanya keterbatasan ini diharapkan dapat disikapi dan
ditindaklanjuti dalam penelitian lanjut, yang berkaitan dengan Bahan ajar
IPS dengan muatan pendidikan karakter. Adapun keterbatasan penelitian ini
adalah:
1.

Kurangnya data penelitian yang memfokuskan mengenai
keterkaitan bahan ajar IPS dengan muatan pendidikan karakter.

2.

Penelitian ini belum mendapatkan materi atau bahan ajar IPS
dengan muatan karakter secara menyeluruh.

3.

Peneliti tidak dapat mengikuti kegiatan secara menyeluruh
dalam

proses

penerapan

pendekatan

Contekstual

dalam

pembelajaran IPS dengan muatan nilai-nilai karakter. Sehingga
kurang mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang
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keberhasilan pendidikan karakter secara menyeluruh di sekolah
tersebut .
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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SMP Negeri I
Ngadirojo Kabupaten Wonogiri,dan telah diuraikan pada BAB IV dapat
diambil kesimpulkan sebagai berikut :
1.

Keterkaitan dalam bahan ajar IPS dengan nilai-nilai karakter yang
ditanamkan pada siswa belum tampak mendalam tercermin

pada

materi yang disajikan.
2.

Kendala yang ditemui dalam bahan ajar IPS tentang penanaman nilainilai karakter adalah (a) Sarana dan prasarana yang mendukung
pembelajaran nilai-nilai karakter dalam bahan ajar IPS belum
dimanfaatkan secara maksimal. (b) Masih kurangnya kompetensi guru
dalam penyusunan bahan ajar IPS dengan muatan nilai-nilai karakter
yang harus ditanamkan pada siswa.(c) sistem penilaian mengenai
nilai-nilai karakter pada mata pelajaran IPS belum dilaksanakan secara
komprehensif (menyeluruh), baru sebatas hasil belajar atau nilai
kognitif dalam mata pelajaran IPS.

3.

Belum semua indikator dari nilai-nilai karakter termuat dalam bahan
ajar IPS yang digunakan di SMP Negeri I Ngadirojo.
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A. IMPLIKASI
a. Implikasi Penerapan Bahan Ajar IPS dengan Muatan nilai-nilai
Karakter di SMP Negeri I Ngadirojo Kabupaten Wonogiri.
Penelitian ini dapat menunjukkan adanya implikasi terhadap
pihak-pihak dalam kegiatan penggunaan bahan ajar IPS dengan
muatan nilai-nilai karakter. Adapun implikasi tersebut adalah
sebagai berikut :
1) Hasil penelitian ini dapat dikembangkan dalam usaha peningkatan
penyusunan bahan ajar IPS dengan muatan nilai-nilai karakter di SMP
Negeri I Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. Hal ini diharapkan dapat
bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi guru IPS dalam
penyusunan bahan ajar IPS dengan muatan nilai-nilai karakter.
2) Penerapan bahan ajar IPS dengan muatan nilai-nilai karakter yang
belum terjadi

internalisasi yang berarti, hal tersebut dapat

menyebabkan beberapa perilaku menyimpang dari siswa, seperti
timbulnya kekerasan, tawuran pelajar, pelecehan seksual, kurang
kemandirian, minat / motivasi belajar rendah, tidak gemar membaca,
rasa tanggungjawab kurang, kedisiplinan menurun, kurang percaya
diri, egois / rasa kesetiakawanan sosial rendah , dan timbul tindakan
kriminal lainnya.
3) Di sisi lain untuk mendukung tercapainya keefektifan pembelajaran
IPS dengan muatan nilai - nilai karakter, guru – guru IPS di SMP
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terpisah –pisah. Dengan pembelajaran terpadu pada pembelajaran IPS
maka akan terjadi keterkaitan antara bahan ajar IPS dengan delapan
belas nilai – nilai karakter yang dikembangkan.
b. Implikasi adanya Kendala yang Muncul dan harus diatasi oleh
SMP Negeri I Ngadirojo Kabupaten Wonogiri sebagai dampak
dari sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan
Karakter.
Hasil penelitian ini menujukkan adanya kendala yang harus
diatasi di SMP Negeri I Ngadirojo sebagai dampak dari kurangnya
sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan pendidikan
karakter,

yang dapat menyebabkan hasil belajar IPS secara

kognitif dan afektif rendah.
Sejalan dengan hal tersebut penelitian ini dapat memberikan
masukan kepada para guru khususnya guru – guru IPS di SMP
Negeri I Ngadirojo, bahwa dalam pembelajaran IPS perlu
menggunakan media afektif yang mendukung pembelajaran IPS
dengan muatan nilai – nilai karakter. Diperlukan fasilitas
pendukung dalam proses pembelajaran IPS dengan muatan nilai –
nilai karakter, antara lain : jurnal penelitian, VCD, Majalah, koran,
buku- buku ilmu pengetahuan populer / ensiklopedia, film / hasil
rekaman, dan situs budaya. Berorientasi dari kurangnya sarana dan
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prasasara tersebut dapat

mengakibatkan penanaman nilai – nilai

karakter dalam bahan ajar IPS tidak dapat berhasil dengan baik.
SARAN - SARAN
Dalam penelitian ini peneliti memberi saran bagi beberapa pihak
yang terkait dengan pelaksanaan nilai – nilai karakter dalam bahan ajar
IPS. Adapun saran–saran tersebut sebagai berikut:
a) Hendaknya para guru semakin meningkatkan kesadaran akan
pentingnya nilai-nilai karakter yang termuat dalam bahan ajar IPS
dengan cara mengembangkan pontensi dan kemampuan dalam :1)
penyusunan bahan ajar IPS dengan muatan nilai-nilai karakter,
berupa diktat, cerita lokal / legenda, situs budaya lokal, adagium,
slogan, pepatah, rekaman peristiwa, foto- foto, koleksi benda /
klipping 2) penyusunanan

sistem

penilaian

komprehensif dalam mengukur tingkat pencapaian

yang lebih
pendidikan

karakter secara mendalam. Para guru- guru IPS di SMP Negeri I
Ngadrojolebih mengembangkan kompetensinya dalam penyusunan
bahan ajar IPS dengan muatan nilai-nilai karakter melalui :
kegiatan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT), kerja sama di
MGMP, mengadakan study banding, dan menjalin hubungan
dengan Perguruan Tinggi dan stakeholder terkait dengan
pengembangan kompetensi guru dan yang lebih penting adalah
belajar sepanjang hidup (long life learners).
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b) Bagi lembaga pendidikan SMP Negeri I Ngadirojo,terus berusaha
meningkatkan sarana prasarana, dan media affektif yang programprogram peningkatan profesionalisme guru, untuk mendukung
pelaksanaan pendidikan karakter terutama dalam bahan ajar IPS
demi tercapainya tujuan pembelajaran dan visi misi sekolah.
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