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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, selain memberi 

keuntungan berlipat, di sisi lain juga membawa pengaruh negatif bagi tatanan 

kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi yang begitu 

memudahkan pelayanan kebutuhan manusia pada sisi lain juga mempercepat 

tersebarnya pengaruh negatif bagi eksistensi nilai-nilai yang telah berkembang di 

suatu masyarakat. Masyarakat sering dibuat miris melihat berbagai kasus yang 

dilakukan kalangan pelajar akhir-akhir ini, berbagai fenomena yang pada masa 

lalu tabu, kini menjadi biasa. Pernyataan ini dibuktikan dengan banyaknya berita, 

baik melalui media cetak maupun elektronik seperti kekerasan yang dilakukan 

anak-anak usia sekolah,  lunturnya kesopanan anak pada orang tua, free sex dan 

kasus aborsi  pada remaja yang terang-terangan diberitakan di media tanpa ada 

perasaan bersalah.   

 Sebagian besar kesalahan yang dilakukan para remaja dan pelajar pada 

dasarnya disadari oleh mereka sebagai sesuatu yang melanggar nilai dan norma, 

akan tetapi mengapa mereka  tetap melakukannya.  Hal inilah yang perlu kita 

renungkan.  Pembelajaran di kelas sangat berpengaruh terhadap cara pandang dan 

bagaimana bersikap seorang remaja atau pelajar. Pembelajaran idealnya tidak 

hanya mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga harus menekankan proses 

pengembangan aspek afektif peserta didik. Pendidikan nilai bukan hanya tugas 
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guru agama dan pendidikan kewarganegaraan semata, tetapi semua bidang studi 

memiliki tanggung jawab yang sama. 

Pendidikan merupakan proses yang paling bertanggung jawab dalam 

melahirkan warga negara Indonesia yang memiliki karakter kuat sebagai modal 

dalam membangun peradaban tinggi dan unggul. Karakter bangsa yang kuat 

merupakan produk dari pendidikan yang baik dan mengembangkan karakter. 

Ketika mayoritas karakter masyarakat kuat, positif, tangguh peradaban yang tinggi 

dapat dibangun dengan baik dan sukses. Sebaliknya, jika mayoritas karakter 

masyarakat negatif, karakter negatif dan lemah mengakibatkan peradaban yang 

dibangun pun menjadi lemah sebab peradaban tersebut dibangun dalam fondasi 

yang amat lemah. 

 Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap 

perubahan yang terjadi. Melalui pendidikan, manusia dapat meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan dan kreatifitas terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Fungsi lain dari pendidikan adalah mengurangi 

kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan karena ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh dapat menjadikan seseorang mampu mengatasi 

problematika.  

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran di sekolah yang didesain 

atas dasar fenomena, masalah dan realitas sosial dengan pendekatan interdisipliner 

yang melibatkan berbagai cabang Ilmu-ilmu sosial dan humaniora seperti 

kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, pendidikan. 

Karena itu, IPS dapat dikatakan sebagai studi mengenai perpaduan antara ilmu-
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ilmu dalam rumpun Ilmu-ilmu sosial dan juga humaniora untuk melahirkan 

pelaku-pelaku sosial yang dapat berpartisipasi dalam memecahkan masalah-

masalah sosio-kebangsaan. Bahan kajiannya menyangkut peristiwa, seperangkat 

fakta, konsep dan generalisasi yang berkait dengan isu-isu aktual, gejala dan 

masalah-masalah atau realitas sosial serta potensi daerah. 

Sebutan IPS di Indonesia adalah sebuah kesepakatan untuk menunjuk 

istilah lain dari social studies. Sebagaimana dikemukakan oleh Zamroni (2010:7) 

bahwa sebutan  social studies ini untuk menunjuk sifat keterpaduan dari ilmu-ilmu 

sosial atau integrated social sciences. Jadi sifat keterpaduan itu mestinya menjadi 

ciri pokok mata kajian yang disebut IPS. Karena itu Hasan (2010:16) menegaskan 

bahwa IPS adalah studi integratif tentang kehidupan manusia dalam berbagai 

dimensi ruang dan waktu dengan segala aktivitasnya. Dalam rumusan yang lain, 

IPS merupakan kajian yang terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan 

berserta lingkungannya untuk kepentingan pendidikan dan pembentukan para 

pelaku sosial. Selanjutnya dalam UU Sisdiknas, dijelaskan bahwa IPS merupakan 

bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

yang antara lain mencakup ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan dan lain 

sebagainya yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, 

dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.  

Proses pembelajaran IPS sebagaimana pembelajaran pada umumnya, harus 

dibangun sebagai sebuah proses transaksi kultural yang harus mengembangkan 

karakter sebagai bagian tak terpisahkan dari pengembangan Iptek pada umumnya. 

Pelaksanaan pendidikan saat ini yang lebih didominasi oleh praktek pendidikan di 

tingkat individual yang cenderung kognitif-intelektualistik, perlu diarahkan 
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kembali sebagai wahana pengembangan pendidikan karakter bangsa, sebagai 

proses pembangunan kecerdasan, akhlak dan kepribadian peserta didik secara 

utuh sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

Hamalik (2002: 3) mengemukakan bahwa IPS masih bersifat elementer 

bersifat dasar dan fundamental belaka. Pada tingkat yang lebih tinggi ilmu ini 

sudah berkembang sedemikian rupa, karena itu IPS yang dipelajari pada 

perguruan tinggi disebut dengan istilah lain yaitu social science. Menurut  

Soemantri (2001:74), pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan disiplin ilmu-

ilmu sosial, ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial 

terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 

tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. 

IPS dalam pendidikan merupakan suatu konsep yang mengembangkan 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sosial dalam rangka membentuk dan 

mengembangkan pribadi warga negara yang baik, juga telah menjadi bagian dari 

wacana kurikulum dan sistem pendidikan di Indonesia, dan merupakan program 

pendidikan sosial pada jalur pendidikan sekolah. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Suraatmaja (2001: 20) bahwa Mata pelajaran IPS bertujuan mengembangkan 

potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

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 kehidupan masyarakat. 

Mencermati uraian tentang pengertian dan tujuan IPS, maka pendidikan 

IPS sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Menurut 

Zuchdi (2008: 5) bahwa Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan 
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nilai, pendidikan moral atau pendidikan budi pekerti. makna ini memiliki arah dan 

tujuan yang sama dengan tujuan pembelajaran IPS, yakni sama-sama bertujuan 

agar peserta didik dapat menjadi warga negara yang baik. 

Secara konseptual, istilah pendidikan nilai ini sering disamakan dengan 

pendidikan religius, pendidikan budi pekerti, pendidikan akhlak mulia, pendidikan 

moral atau pendidikan karakter itu sendiri (Samsuri, 2009; Zuchdi, 2008).   

Pendidikan karakter, pendidikan moral, atau pendidikan budi pekerti itu dapat 

dikatakan sebagai upaya untuk mempromosikan dan menginternalisasikan nilai-

nilai utama, atau nilai-nilai positif kepada warga masyarakat agar menjadi warga 

bangsa yang percaya diri, tahan uji dan bermoral tinggi, demokratis dan 

bertanggung jawab serta survive dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan 

demikian, pendidikan karakter  merupakan proses pembudayaan dan 

pemanusiaan. 

Dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah, institusi pendidikan 

atau sekolah harus menjadi lingkungan yang kondusif. Sekolah harus menjadi 

sebuah komunitas dan wahana persaudaraan tempat berkembangnya nilai-nilai 

kebaikan atau nilai-nilai utama. Sebagaimana dikemukakan oleh Lewis (2003: 8) 

bahwa Pendidikan karakter akan senantiasa mengembangkan akhlak mulia dan 

kebiasaan yang baik bagi para peserta didik. Dalam pengembangan pendidikan 

karakter, guru harus juga bekerja sama dengan keluarga atau orang tua/wali 

peserta didik. Dalam kaitan ini, Lickona (2000: 48) menyebutkan beberapa nilai 

kebaikan yang perlu dihayati dan dibiasakan dalam kehidupan peserta didik agar 

tercipta kehidupan yang harmonis di dalam keluarga dan masyarakat. Beberapa 
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nilai itu antara lain kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, saling menghargai 

atau menghormati, kerjasama, tanggung jawab, dan ketekunan.  

Pendidikan karakter bukan sekadar memiliki dimensi integratif, dalam arti 

mengukuhkan moral intelektual peserta didik atas dasar nilai-nilai kebaikan, 

sehingga menjadi pribadi yang mantap dan tahan uji, pribadi-pribadi yang 

cendekia, mandiri dan bernurani, tetapi juga bersifat kuratif secara personal 

maupun sosial. Sebagaimana di kemukakan oleh Kusuma (2007: 116) Dengan 

demikian bahwa pendidikan karakter sebenarnya dapat menjadi salah satu langkah 

untuk menyembuhkan penyakit sosial. Pendidikan karakter adalah proses 

pemberian bimbingan dan fasilitasi kepada peserta didik agar menjadi manusia 

seutuhnya, manusia yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, karsa serta 

rasa.  

Karakter merupakan keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah 

dikuasai secara stabil yang mendefinisikan seorang individu dalam keseluruhan 

tata perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan 

bertindak. Hal tersebut telah menarik perhatian serius para pendidik dan 

pedagogis untuk dipikirkan dalam kerangka proses pendidikan karakter. 

Pendidikan untuk pembangunan karakter pada dasarnya mencakup pengembangan 

substansi, proses dan suasana atau lingkungan yang menggugah, mendorong, dan 

memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan baik dalam kehidupan 

sehari-hari. Kebiasaan ini timbul dan berkembang dengan didasari oleh kesadaran, 

keyakinan, kepekaan, dan sikap orang yang bersangkutan. Dengan demikian, 

Seperti yang diungkapkan menurut Raka (2007: 6) bahwa karakter bersifat inside-
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out, dalam arti bahwa perilaku yang berkembang menjadi kebiasaan baik terjadi 

karena adanya dorongan dari dalam, bukan karena adanya paksaan dari luar. 

 Proses pembangunan karakter pada seseorang dipengaruhi oleh faktor-

faktor khas yang ada pada orang yang bersangkutan yang sering juga disebut 

faktor bawaan (nature) dan lingkungan (nurture) di mana orang yang 

bersangkutan tumbuh dan berkembang. Namun demikian, perlu diingat bahwa 

faktor bawaan boleh dikatakan berada di luar jangkauan masyarakat untuk 

mempengaruhinya. Hal yang berada dalam pengaruh kita, sebagai individu 

maupun bagian dari masyarakat, adalah faktor lingkungan. Jadi, dalam usaha 

pengembangan atau pembangunan karakter pada tataran individu dan masyarakat, 

fokus perhatian kita adalah pada faktor yang bisa kita pengaruhi atau lingkungan, 

yaitu pada pembentukan lingkungan. Dalam pembentukan lingkungan inilah 

menurut Raka (2007: 7) peran lingkungan pendidikan menjadi sangat penting, 

bahkan sangat sentral karena pada dasarnya karakter adalah kualitas pribadi 

seseorang yang terbentuk melalui proses belajar, baik belajar secara formal 

maupun informal.  

Masalah yang dihadapi dalam mengembangkan karakter adalah 

kemampuan untuk tetap menjaga identitas permanen dalam diri manusia yaitu 

semakin menjadi sempurna dalam proses penyempurnaan dirinya sebagai 

manusia. Karena itu, karakter bukanlah kekuasaan hidup. Karakter dengan 

demikian tidak dapat dimaknai sekedar sebagai keinginan untuk mencapai 

kebahagiaan, ketentraman, kesenangan, dan lain-lain yang lebih merupakan 

perpanjangan kebutuhan psikologis manusia. Karakter merupakan ciri dasar 

melalui mana pribadi itu terarah ke depan dalam mem-bentuk dirinya secara 
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penuh sebagai manusia apapun pengalaman psikologi yang dimilikinya. Dalam 

hal ini, pengembangan karakter merupakan proses yang terjadi secara terus-

menerus, karakter bukan kenyataan melainkan keutuhan perilaku.  

Karakter bukanlah hasil atau produk melainkan usaha hidup. Menurut 

Koesoema (2004: 103) usaha ini akan semakin efektif, ketika manusia melakukan 

apa yang menjadi kemampuan yang dimiliki oleh individu. Kekuatan dalam 

proses pembentukan karakter sangat ditentukan oleh realitas sosial yang bersifat 

subjektif yang dimiliki oleh individu dan realitas obyektif di luar individu yang 

mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk pribadi yang 

berkarakter. 

Salah satu poin penting dari tugas pendidikan adalah membangun karakter 

(character building) anak didik. Karakter merupakan standar-standar batin yang 

terimplementasi dalam berbagai bentuk kualitas diri. Karakter diri dilandasi nilai-

nilai serta cara berpikir berdasarkan nilai-nilai tersebut dan terwujud di dalam 

perilaku. Bentuk-bentuk karakter yang dikembangkan telah dirumuskan secara 

berbeda.  

Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang 

lain dengan cara-cara yang berbeda-beda. Misalnya dalam melakukan kerja sama, 

ada orang yang melakukannya dengan tekun, sabar dan selalu mementingkan 

kepentingan bersama diatas kepentingan pribadinya. Sementara di pihak lain, ada 

orang yang bermalas-malasan, tidak sabaran dan hanya ingin mencari untung 

sendiri. 

Menurut Ibrahim (2001: 76) Perilaku sosial adalah suasana saling 

ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. 
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Sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri 

pribadi tidak dapat melakukannya sendiri melainkan memerlukan bantuan dari 

orang lain. Ada ikatan saling ketergantungan diantara satu orang dengan yang 

lainnya. Artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana 

saling mendukung dalam kebersamaan. Untuk itu manusia dituntut mampu 

bekerja sama, saling menghormati, tidak menggangu hak orang lain, toleran dalam 

hidup bermasyarakat.  

Menurut Ibrahim (2001: 78), perilaku sosial seseorang itu tampak dalam 

pola respon antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar 

pribadi. Perilaku sosial juga identik dengan reaksi seseorang terhadap orang lain. 

Perilaku itu ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap keyakinan, kenangan, 

atau rasa hormat terhadap orang lain. 

Pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 37 

dijelaskan bahwa IPS antara lain meliputi : ekonomi, sejarah, geografi, kesehatan 

dan sebagainya. Pendidikan IPS bertugas untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial 

masyarakat, untuk kemudian secara bertahap ikut mengurangi dan mengatasi 

problem-problem sosial yang ada. Pada pelaksanaan dan penerapan IPS perlu 

memperhatikan visi yang terpadu yakni visi filosofis, akademis dan pedagogis 

yang menjadi jati diri pendidikan IPS. Visi filosofis terkait dengan nilai-nilai 

Pancasila dan Visi akademis bertumpu pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora 

untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta 

kepentingan pembelajaran. Sementara itu, visi pedagogis bertumpu pada peserta 

didik, yakni mampu memahami, menganalisis, menyeleksi dan merumuskan 
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kerangka pengembangan materi atas dasar ilmu-ilmu sosial dan humaniora, untuk 

kemudian mengajarkannya kepada para peserta didik di sekolah sesuai dengan 

kondisi peserta didik dan tuntutan zaman. 

Pada kenyataannya, pendidikan IPS di sekolah menengah pertama (SMP) 

di Indonesia, proses pembelajaran IPS masih dilakukan secara parsial dengan 

model program terpisah (disciplinary model). Ilmu Pengetahuan Sosial dalam 

model ini terdiri dari pelajaran yang terpusat berdasarkan satu disiplin ilmu 

tertentu. Tekanan yang diajarkan cenderung kepada materi faktual dan konseptual 

yang berpusat pada satu ilmu sosial tertentu (misalnya sejarah saja). Model ini 

bersifat textbook centered dengan tekanan utama pada kemampuan mengingat. 

Akibat model program terpisah dalam pembelajaran IPS inilah hasil 

pendidikan generasi muda tak mampu melihat, memahami, dan mengaplikasikan 

pengetahuannya dalam memecahkan masalah-masalah sosial di dalam kehidupan 

dan lingkungan sosial di sekitarnya. Kondisi itu nampak dalam cara pandang, 

sikap dan perilaku mereka dalam interaksinya dengan lingkungan fisik dan 

sosialnya yang menyangkut hubungan kemanusiaan. Sebagian besar di antara 

mereka yang tidak tahu bagaimana cara hidup dan bekerjasama, cara 

mempergunakan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, cara 

melestarikan adat istiadat, mematuhi pranata sosial, memelihara nilai-nilai 

kejuangan dan patriotisme, dan mengembangkan warisan kebudayaannya. 

Cara pandang, sikap, dan perilaku sosial menyimpang seperti korupsi, 

pelecehan seksual, kejahatan dengan pemberatan, anarkisme, perusakan 

lingkungan dan upaya-upaya separatisme merupakan contoh riil kehidupan 

masyarakat yang membikin terpuruknya negara kita. Perilaku sosial yang 
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menyimpang tersebut sedikit banyak disebabkan oleh hasil pembelajaran IPS 

khususnya yang tak mampu memberikan bekal menjadikan masyarakat menjadi 

warga negara yang baik. Sebagai contoh kasus, misalnya pada kondisi krisis 

bahan bakar minyak, seorang warga tega menyelundupkan BBM hanya untuk 

meneguk keuntungan ekonomi pribadi tanpa mempertimbangkan kepentingan 

orang lain. Sebagai warga negara yang baik semestinya mereka memiliki 

tenggang rasa yang tinggi terhadap kepentingan sosial demi kehidupan bersama 

yang saling menolong dan menghormati. Begitu pula perilaku korupsi yang 

merajalela di negara ini juga disebabkan ketidakmampuan IPS dalam memberikan 

kemampuan understanding, attitudes dan skill yang terpadu dan komprehensif 

kepada generasi muda kita. 

Pada umumnya realitas yang terjadi pada siswa SMP di Rangkasbitung 

Kabupaten Lebak Banten, dimana pengajaran IPS yang diberikan guru kepada 

siswa tersebut berkaitan dengan pendidikan karakter belum dapat diaplikasikan 

oleh para siswa dengan baik di dalam lingkungan kehidupannya. Sikap para siswa 

SMP di Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten belum sepenuhnya 

menunjukkan apa yang diajarkan oleh para guru, sehingga akibatnya para siswa 

memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Dari 

hal tersebut maka terjadinya kesenjangan antara apa yang diajarkan oleh guru 

dengan implementasi sikap dan perilaku sosial di dalam kehidupan masyarakat. 

Atas dasar fenomena degradasi moral dan keterpurukan sosial inilah maka 

diperlukan pengkajian kembali secara arif, seksama dan komprehensif terhadap 

penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam pengajaran IPS atau social studies 

di sekolah. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Pendidikan IPS dalam Mengembangkan 

Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Pembinaan Perilaku Sosial Siswa SMP 

di Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten”. 

 

B. Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana peran Guru IPS dalam 

mengembangkan pendidikan karakter sebagai upaya pembinaan perilaku sosial 

siswa SMP di Rangkasbitung Kab. Lebak Banten. Berdasarkan situasi sosial 

masyarakat yang terdapat di Rangkasbitung, peneliti menetapkan obyek dalam 

penelitian ini berdasarkan letak geografis sekolah. Hal ini dikarenakan adanya 

indikasi perbedaan kultur yang terdapat di setiap sekolah masing-masing. Maka, 

situasi sosial yang ditetapkan sebagai tempat penelitian adalah SMPN 1, 2, 4 yang 

terletak di pusat kota Rangkasbitung dan SMPN 3, 5 terletak di pinggir kota 

Rangkasbitung hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk membandingkan sampai 

sejauh mana peran pendidikan IPS dalam mengembangkan pendidikan karakter 

sebagai upaya pembinaan perilaku sosial siswa SMP di Rangkasbitung. 

Pendidikan karakter yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk kepada konsep 

pendidikan karakter yang disampaikan oleh Licona ( Good character ). 

Lebih rinci penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan mendasar 

sebagai berikut : 

1. Peran Guru IPS dalam mengembangkan Pendidikan Karakter. 

2. Pada materi pelajaran IPS yang bertemakan pembinaan Perilaku sosial siswa  

3. Perubahan perilaku sosial siswa itu sendiri 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa 

pendidikan IPS di setiap jenjang, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal 

tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu 

bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat.   

 Pendidikan IPS merupakan suatu konsep yang mengembangkan 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sosial dalam rangka membentuk dan 

mengembangkan pribadi warga negara yang baik, juga telah menjadi bagian dari 

wacana kurikulum dan sistem pendidikan di Indonesia, dan merupakan program 

pendidikan sosial pada jalur pendidikan sekolah. IPS merupakan pengetahuan 

terapan yang dilakukan di sekolah untuk mengembangkan kepekaan anak didik 

terhadap kehidupan sosial di sekitarnya. IPS tidak menemukan pengetahuan, 

melainkan memanfaatkan pengetahuan untuk memecahkan permasalahan sosial 

dalam kehidupannya sehari-hari. 

Secara konseptual, istilah pendidikan ini sering disamakan dengan 

pendidikan religius, pendidikan budi pekerti, pendidikan akhlak mulia, pendidikan 

moral, pendidikan nilai atau pendidikan karakter itu sendiri (Samsuri, 2009; 

Zuchdi, 2008). Pendidikan karakter, pendidikan moral, atau pendidikan budi 

pekerti itu dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempromosikan dan 

menginternalisasikan nilai-nilai utama, atau nilai-nilai positif kepada warga 

masyarakat agar menjadi warga bangsa yang percaya diri, tahan uji dan bermoral 

tinggi, demokratis dan bertanggung jawab serta survive dalam kehidupan 
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bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan karakter merupakan proses 

pembudayaan dan pemanusiaan. 

Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang 

lain dengan cara-cara yang berbeda-beda. Menurut Ibrahim (2001: 82) bahwa 

perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan 

untuk menjamin keberadaan manusia. Perilaku itu ditunjukkan dengan perasaan, 

tindakan, sikap keyakinan, kenangan, atau rasa hormat terhadap orang lain. 

Cara pandang, sikap, dan perilaku sosial menyimpang seperti korupsi, 

pelecehan seksual, kejahatan dengan pemberatan, anarkisme, perusakan 

lingkungan dan upaya-upaya separatisme merupakan contoh riil kehidupan 

masyarakat yang membikin terpuruknya negara kita. Perilaku sosial yang 

menyimpang tersebut sedikit banyak disebabkan oleh hasil pembelajaran IPS 

khususnya yang  tidak mampu  memberikan bekal menjadikan masyarakat 

menjadi warga negara yang baik. 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka 

masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. : 

1. Bagaimanakah peran guru IPS dalam mengembangkan pendidikan karakter 

sebagai upaya pembinaan perilaku sosial siswa SMP di Rangkasbitung ? 

2. Bagaimanakah pengembangan pendidikan karakter dalam upaya pembinaan 

perilaku sosial siswa SMP di Rangkasbitung ? 

3. Bagaimanakah tanggapan siswa mengenai pelajaran IPS dalam pengembangan 

pendidikan karakter sebagai upaya pembinaan perilaku sosial  di SMP  

Rangkasbitung ? 



 

 

Ilman Fakih, 2012 
Peran Pendidikan Ips Dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Sebagai Upaya 
PembinaanPerilaku Sosial Siswa Smp Di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten 
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu 

15 

Dari fokus dan rumusan masalah pertama diatas, maka perlu di kaji 

kebijakan terkait mengenai hal tersebut. Bagaimana unsur dinas dalam hal ini 

Pengawas sekolah Wilayah Binaan (WILBI) dan kepala sekola mengevaluasi 

implementasi kebijakan tersebut. rumusan masalah pertama ditujukan kepada 

Pengawas Sekolah Wilayah Binaan (WILBI) di Dinas Pendidikan Kab. Lebak dan 

kepala sekolah bersangkutan dalam mengembangkan pendidikan karakter sebagai 

upaya pembinaan perilaku sosial siswa SMP di Rangkasbitung. Untuk rumusan 

masalah yang kedua mengkroscek Pengawas Sekolah Wilayah Binaan dan kepala 

sekolah ditujukan kepada para pendidik khususnya peranan kepala sekolah dan 

guru mengenai apa saja materi pelajaran IPS yang diajarkan dalam 

mengembangkan pendidikan karakter yang mengacu pada peraturan yang berlaku, 

dan rumusan masalah yang ketiga ditujukan kepada para siswa itu sendiri 

mengenai hal-hal apa saja yang terkait dalam pelajaran IPS dan pengembangan 

pendidikan karakter sebagai upaya pembinaan perilaku sosialnya. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

secara deskriptif analisis tentang bagaimana peran Guru IPS dalam 

mengembangkan pendidikan karakter dalam upaya pembinaan perilaku sosial 

siswa SMP di Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak Banten. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran guru IPS dalam  mengembangkan pendidikan 

karakter sebagai upaya pembinaan perilaku sosial siswa SMP di 

Rangkasbitung. 
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2. Untuk mengetahui materi pelajaran IPS yang diajarkan dalam 

mengembangkan pendidikan  karakter sebagai upaya pembinaan perilaku 

sosial siswa SMP di Rangkasbitung. 

3. Untuk mengetahui  tanggapan siswa mengenai pelajaran IPS dalam 

pengembangan pendidikan  karakter sebagai upaya pembinaan perilaku sosial  

di SMP  Rangkasbitung. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat  yang  dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah dan 

memperdalam pengetahuan penulis, terutama dalam hal menganalisa 

pembelajaran IPS. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai 

topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melanjutkan maupun 

melengkapi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pihak Sekolah 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi 

pendidikan dan pembuat kebijakan dalam kurikulum pendidikan SMP 

untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas. 
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b.  Bagi Pendidikan IPS 

Penelitian ini sebagai bahan masukan  untuk peningkatan mutu 

pembelajaran IPS   

 

F. Struktur Organisasi Tesis 

Penulisan laporan penelitian disusun dalam lima bab secara sistematika 

menjelaskan tentang: 

BAB I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang dilakukannya 

penelitian ini, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi tesis. BAB II menguraikan tentang tinjauan 

pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, yang digunakan sebagai acuan 

dalam melakukan penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. BAB 

III menguraikan metode penelitian, desain penelitian, lokasi dan subjek penelitian, 

keabsahan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. BAB IV 

menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. BAB V menguraikan 

tentang kesimpulan dan saran atas hasil analisis dan pembahasan secara 

keseluruhan. 

 

 

 


