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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan sangat penting dan menjadi modal dalam kehidupan 

bermasyarakat, bernegara maupun berbangsa untuk meningkatkan sumber 

daya manusia. Kesuksesan dapat diraih melalui pendidikan dengan 

mengembangkan potensi setiap individu, tidak hanya potensi dalam bidang 

akademik saja tetapi juga potensi-potensi lainnya yang ada di dalam diri 

manusia. Karena pendidikan sangat penting maka pemerintah 

mencanangkan wajib sekolah atau wajib belajar 12 tahun. Dalam Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah 

program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara 

Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

yakni program wajib belajar 12 tahun bagi setiap warga negara yang telah 

tamat SMP atau sederajat dengan batas usia 16 sampai 18 tahun untuk 

mengikuti pendidikan sampai jenjang SMA atau sederajat sampai tamat. 

Kesuksesan seseorang dapat diraih melalui pendidikan yang berorientasi 

bukan hanya berhasil mewujudkan peserta didik yang cerdas otak tetapi 

juga cerdas perasaan dan tindakan atau cerdas karakter. Seperti halnya 

Martin Luther King (dalam Asmani 2012, hlm. 29) yang menegaskan 

bahwa “intelligence plus character, that is the goal of true education” 

dapat diartikan bahwa kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir 

pendidikan yang sebenarnya.  

Pada era globalisasi perkembangan teknologi yang begitu cepat 

membuat manusia dapat begitu mudah memperoleh informasi. Informasi 

yang didapatkan tidak hanya berdampak positif melainkan dapat juga 

informasi yang berdampak negatif yang berpotensi menimbulkan 

permasalahan sosial, seperti tawuran pelajar, narkoba, seks bebas, 

minuman keras, hilangnya sopan santun, rasa tanggung jawab individu 

semakin rendah, ketidakjujuran semakin membudaya dan lain sebagainya. 

Pemerintah resah akan generasi muda yang semakin terkikis moralnya 

akibat perkembangan zaman. Generasi muda merupakan generasi penerus 
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pemimpin bangsa dan negara, apabila generasi penerus rusak moralnya 

maka bangsa dan negara pun akan ambruk bersama hilangnya nilai-nilai 

moral yang menjadi karakter bangsa dan negara tersebut. Pendidikan 

karakter kembali di gaungkan oleh pemerintah karena begitu banyak 

permasalahan-permasalahan sosial yang berhubungan dengan 

penyimpangan-penyimpangan moral, nilai-nilai budaya bangsa dan etika, 

yang dilakukan oleh generasi muda maupun generasi yang terlebih dahulu, 

sehingga pemerintah merasa pendidikan karakter ini sangat diperlukan. 

Pendidikan karakter bertujuan membentuk dan membangun pola 

pikir, sikap, dan perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang positif, 

berakhlak karimah, berjiwa luhur, dan bertanggung jawab (Fitri, 2012). 

Pendidikan karakter di ambil dari nilai-nilai luhur bangsa yang telah 

mendarah daging pada kebiasaan di kehidupan sehari-hari dan menjadi jati 

diri suatu bangsa. Jati diri bangsa kini telah tergerus oleh perkembangan 

zaman sehingga pemerintah mulai menggaungkan kembali tentang 

pendidikan karakter. Dalam Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kurikulum (2010) terdapat 18 nilai yang termasuk kedalam pendidikan 

karakter. Salah satu nilai dari 18 karakter tersebut adalah nilai tanggung 

jawab. Nilai dan sikap tanggung jawab sangat penting untuk dikembangkan 

dan dibiasakan dalam diri peserta didik sejak dini, agar kelak peserta didik 

terbiasa untuk bertanggung jawab saat melaksanakan tugas dan 

kewajibannya ataupun saat melakukan kesalahan. 

Tanggung jawab adalah 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 (Narwati, 2011: 30). Berdasarkan 

pendapat tersebut dapat dipahami bahwa tanggung jawab merupakan suatu 

tindakan seseorang untuk menjalankan suatu tugas dan kewajibannya 

terhadap diri sendiri, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung 

jawab peserta didik pada saat di sekolah yaitu mematuhi tata tertib sekolah, 

mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, mengerjakan tugas dan 

mandiri.  

Tanggung jawab meliputi peduli terhadap diri sendiri, memenuhi 

kewajiban, memberi kontribusi terhadap masyarakat, meringankan 
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penderitaan orang lain, dan menciptakan dunia yang lebih baik. Indikator 

sikap tanggung jawab adalah menyerahkan tugas tepat waktu, mandiri 

(tidak mencontek), dan mengerjakan tugas rumah atau PR (Lickona, 2013, 

hlm. 95). Berdasarkan pendapat tersebut bahwa tanggung jawab 

merupakan salah satu sikap moral yang sangat penting untuk 

dikembangkan karena akan sangat berguna dalam melaksanakan 

kewajiban, untuk masa depan yang lebih cerah dalam artian masa depan 

yang lebih sukses dan untuk hidup sehari-hari di dalam masyarakat. Dari 

indikator yang disebutkan sebagian besar dapat di kembangkan melalui 

berbagai macam model pembelajaran. 

Di sekolah MTs Al Musyawarah terdapat masalah yang berkaitan 

dengan sikap tanggung jawab peserta didik. Hal ini dapat dibuktikan 

bahwa sebagian peserta didik tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, 

melalaikan tugas rumah (PR) individu maupun kelompok dan sebagian 

peserta didik saat mengerjakan tugas kelompok hanya menuliskan nama 

tetapi tidak mengerjakan tugasnya, salah satunya dalam pelajaran IPS. 

Pendidik mata pelajaran IPS di sekolah MTs Al Musyawarah telah 

menggunakan berbagai macam metode dan model pembelajaran untuk 

menangani kasus atau masalah yang berkaitan dengan sikap tanggung 

jawab peserta didik, salah satunya model yang telah diterapkan yaitu model 

pembelajaran berbasis proyek (project based learning) . 

Menurut Depdiknas (dalam Komalasari. hlm 2010, hlm. 70) 

pembelajaran berbasis proyek/ tugas terstruktur (project- based learning) 

merupakan pembelajaran yang membutuhkan suatu pembelajaran 

komprehensif dimana lingkungan belajar siswa (kelas) didesain agar siswa 

dapat melakukan penyelidikan terhadap masalah autentik termasuk 

pendalaman materi suatu mata pelajaran, dan melaksanakan tugas 

bermakna lainnya. Pendekatan ini memperkenankan siswa untuk bekerja 

secara mandiri dalam menkonstruk (membuat pembelajarannya dan 

mengkulminasikannya dalam produk nyata). Dapat dipahami bahwa 

pembelajaran berbasis proyek ini dapat mengembangkan karakter 

khususnya sikap tanggung jawab. Dengan cara memberikan penugasan 

bermakna kepada peserta didik baik kelompok maupun individu serta 

model pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk mandiri. Tidak hanya 
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itu model pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang 

komprehensif dan dapat mengaplikasikan materi kedalam suatu proyek 

nyata sehingga peserta didik mempunyai tanggung jawab penuh terhadap 

tugas-tugas atau proyek-proyek yang diberikan pendidik. 

Pendidikan karakter dapat dipelajari melalui berbagai bidang studi 

atau mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum, salah satu bidang studi 

atau mata pelajaran yang dapat mengembangkan pendidikan karakter yaitu 

mata pelajaran IPS. Menurut Somantri (2001, hlm. 74) pendidikan IPS 

adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara dan 

disiplin ilmunya serta masalah-masalah sosial terkait, yang diorganisasikan 

dan disajikan secara ilmiah dan psikologi untuk tujuan pendidikan pada 

tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dari definisi tersebut dapat 

dipahami bahwa IPS adalah sebuah kajian yang bersumber dari ilmu-ilmu 

sosial dan humaniora yang tidak hanya mempelajari materi tetapi harus 

mampu memecahkan masalah yang ada disekitarnya. 

IPS sebagai program pendidikan dan bidang pengetahuan, tidak 

hanya menyajikan pengetahuan sosial semata-mata melainkan membina 

dan membimbing peserta didik menjadi warga negara masyarakat dan 

warga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa 

dan negara. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan IPS yang 

dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional (dalam Sapriya, 2015, 

hlm. 201) sebagai berikut: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya, 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial, 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan kompetensi 

dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional maupun 

internasional. 
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Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama yang dicapai dalam 

pendidikan IPS yaitu mengarahkan peserta didik menjadi warga negara 

yang baik dan memiliki kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap dan 

keterampilan untuk memecahkan persoalan-persoalan sosial yang dialami 

peserta didik dalam kehidupan nyata yang semakin mengglobal. Dalam 

buku Zubaedi (2011: 287) IPS mempunyai tugas mulia dan menjadi fondasi 

penting bagi pengembangan intelektual, emosional, kultural, dan sosial 

peserta didik, yaitu mampu menumbuh kembangkan cara berpikir, bersikap, 

dan berperilaku yang bertanggung jawab selaku individual, warga 

masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Berdasarkan pernyataan yang 

tertuang dalam buku Zubaedi dapat dipahami bahwa pembelajaran IPS 

merupakan suatu bidang studi yang tepat untuk mengembangkan karakter 

terutama tanggung jawab, pembelajaran IPS tidak hanya sebagai kurikulum 

dan mempelajari secara akademis melainkan menuntut agar peserta 

didiknya memiliki karakter yang mulia sesuai dengan nilai-nilai luhur 

bangsa Indonesia terutama tanggung jawab. 

Berdasarkan hasil kajian teoritis dan temuan empiris tersebut diatas, 

peneliti ingin melakukan penelitian dengan menggunakan metode studi 

deskriptif yang menjelaskan tentang “Penerapan Project- Based Learning 

dalam Pembelajaran IPS” (di MTs Al Musyawarah Lembang). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

yang diajukan adalah: 

1. Bagaimana perencanaan Penerapan Project- Based Learning dalam 

pembelajaran IPS di MTs Al Musyawarah Lembang? 

2. Bagaimana mengimplementasikan Project- Based Learning dalam 

pembelajaran IPS di MTs Al Musyawarah Lembang? 

3. Apa kendala dan solusi dalam mengimplementasikan Project- Based 

Learning dalam pembelajaran IPS di MTs Al Musyawarah 

Lembang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka peneliti memiliki beberapa tujuan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui rancangan dalam Penerapan Project- Based 

Learning dalam pembelajaran IPS di MTs Al Musyawarah 

Lembang. 

2. Untuk mengetahui Penerapan Project- Based Learning dalam 

pembelajaran IPS di MTs Al Musyawarah Lembang. 

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam mengimplementasikan 

Project- Based Learning dalam pembelajaran IPS di MTs Al 

Musyawarah Lembang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan masukan dan wawasan bagi semua pihak tentang Penerapan 

Project- Based Learning dalam pembelajaran IPS, adapun manfaat lain 

yang di peroleh sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat sebagai 

bahan masukan untuk penerapan Project- Based Learning dalam 

pembelajaran. 

2. Bagi guru, diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat dan menjadi 

inspirasi dalam kegiatan belajar mengajar. 

3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini bisa dijadikan pengalaman dan 

pelajaran yang bermanfaat sebagai calon guru IPS. 

 

 

 

 

1.5. Struktur Organisasi skripsi 

Struktur organisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I merupakan bagian awal skripsi yang mengenai pendahuluan. 

Dalam bagian pendahuluan terdapat pemaparan mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian dalam skripsi. 
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BAB II berisikan tentang pemaparan mengenai kajian pustaka yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diambil dan rumusan masalah 

yang dibahas. Kajian pustaka yang peneliti kaji yaitu mengenai Project- 

Based Learning beserta ruang lingkupnya, tanggung jawab beserta ruang 

lingkupnya, mata pelajaran IPS serta teori-teori yang digunakan 

berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan para ahli dan peneliti 

terdahulu. 

BAB III mambahas mengenai metode penelitian yang berisi 

mengenai lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, desain penelitian, 

tahapan penelitian, instrumen penelitian, teknk pengolahan data dan teknik 

analisis data yang akan dilakukan peneliti. 

BAB IV membahas tentang hasil penelitian dan analisis data dari 

hasil pelaksanaan yang dilakukan peneliti dari fakta-fakta yang ditemukan 

dilapangan selama penelitian di MTs Al Musyarwarah. 

BAB V membahas mengenai penutup yang dilakukan sekaligus 

menjawab rumusan masalah secara singkat dan saran untuk pihak-pihak 

terkait untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya. 


