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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Perbedaan pendapat pada masyarakat demokratis sebenarnya merupakan 

hal yang biasa. Namun hal ini sering menjadi perselisihan atau pertengkaran dan 

ujungnya menjadiperkelahian atau tawuran yang terjadi di sekolah, di masyarakat, 

bahkan di perguruan tinggi. Kadang-kadang hanya masalah pandang memandang 

saja sudsah menjadi pangkal perselisihan dan berakhir dengan perkelahian antar 

peserta didik. Pertunjukan musik yang tujuannya untuk menghibur masyarakat, 

namun sering disertai dengan perkelahian, karena masalah senggol menyenggol, 

dan pandang memandang. 

Perbedaan pendapat yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui 

musyawarah, namun sering berakhir dengan perselisihan. Tampaknya prinsip 

musyarawah dalam mengambil keputusan atau kesepakatan sudah ditinggalkan 

oleh sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat hal ini 

disebabkanpelaksanaan pendidikan karakter di sekolah belum berjalan dengan 

baik. Masalah ini yang mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. 

Kirschenbaum (1995: 73) mengatakan bahwa ada begitu banyak 

pendekatan dalam pendidikan nilai, masing-masing mempunyai kelebihan dan 

kekurangan sendiri-sendiri. Maka perlu dipertimbangkan pendekatan yang 

komprehensif Sinurat (Kirschenbaum, 1995: 10) Dalam pandangan 

Kirschenbaum, pendidikan nilai jangan berbentuk indoktrinasi, tetapi dalam 

bentuk suatu tawaran nilai sehingga peserta didik mempunyai waktu dan 
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kesempatan untuk memikirkannya secara bebas dan rasional nilai-nilai-nilai mana 

yang paling tepat untuk dirinya. Tugas pendidik lebih sebagai fasilitator, 

pendamping yang bijak bagi peserta didik. Internalisasi menurut Kalidjernih 

(2010: 71) Internalisasi merupakan suatu proses dimana individu belajar dan 

diterima menjadi bagian, dan sekaligus mengikat kedalam nilai-nilai dan norma- 

norma sosial dari perilaku seseorang. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa internalisasi merupakan proses belajarnya seseorang sehingga 

seseorag itu dapat diterima menjadi bagian dari masyarakat, kemudian ia 

mengikat dirinya kedalam nilai dan norma sosial dari perilaku kelompoknya 

dimasyarakat. 

Menurut Martin Luther King, “We must remember that inteligence is not 

enough. Intelligence plus character – that is goal of true education”. Sekolah 

tidak cukup membuat anak pintar saja, pintar plus karakter merupakan tujuan 

pendidikan yang sebenarnya. Hal ini juga dinyatakan oleh Theodore Roosevelt, 

bahwa “To eduacate a person in mind and not in morals is to educate a menace to 

society”. Berdasarkan tujuan utama mata pelajaran IPS tersebut, jelas bahwa mata 

pelajaran IPS sangat erat kaitannya denganpembentukan karakter pada peserta 

didik. Untuk mengajarkan nilaikarakter dalam pembelajaran, tentunya tidak bisa 

diajarkan dengan pendekatan pengajaran fakta (ceramah), tetapi harus digunakan 

pendekatanpendekatan yang cocok sehingga memungkinkan siswa memahami, 

menghayati, dan menginternalkan nilai-nilai positif ke dalam dirinya. Guru harus 

memiliki pemahaman tentang nilai-nilai pendidikan budaya dan karakater bangsa 

apa yang akan diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata 



3 
 

 

 
 

pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP, sebelum guru 

menentukan metode atau pendekatan yang digunakan. 

Menurut Winarni (2013: 102) menyebutkan bahwa penyusunan silabus 

perlu menanamkan komponen karakter diantara kolom KD dan kolom materi 

pembelajaran, pada kegiatan pembelajaran, dimodifikasi kegiatan pengembangan 

karakter pada indikator yang terkait dengan pengembangan karakter dan pada 

penilaian dimodifikasi teknik yang dapat mengukur perkembangan karakter. 

Penyususan RPP memberikan petunjuk pada dalam guru dan menciptakan 

wawasan pengembangan karakter. Untuk diperlukan adaptasi pencapaian tujuan 

yang mengarah pada pembentukan karakter, kegiatan pembelajaran juga 

mengarah pada pengembangan karakter, pengembangan indikator mengarah pada 

pengembangan karakter dan pada penilaian dan teknik yang mengukur 

perkembangan karakter juga bahan ajar diselipkan materi yang dapat mengarah 

pada pencapaian karakter. Untuk itu adaptasi yang mungkin dilaksanakan oleh 

guru dengan menambah bahan ajar mengubah kegiatan belajaran pada buku 

peganagan guru. 

Nilai peserta didik menggambarkan perkembangan karakter, yang 

dinyatakan secara kualitatif. Nilai tersebut dijadiikan dasar untuk memberikan 

pembinaan bagi peserta didik. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam 

pembelajaran Marzuki (2012: 7-11) diupayakan inovasi pendidikan karakter, 

yaitu: 

1. Pengintegrasian kedalam semua mata pelajaran 

 

2. Pengintegrasian kedalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kesiswaan 

 

3. Dilaksanaakan melalui kegiatan pengelolaan semua urusan sekolah. 
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Penyusunan RPP dilakukan dengan cara : 

 

1. Perumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mengembangkan kemampuan 

kongnitif dan psikomotorik, tetapi juga karakteer. 

2. Metode pembelajaran dipilih agar dapat memfasilitasi peserta didik mencapai 

pengetahuan dan keterampilan yang ditargetkan juga mengembangkan 

karakter. 

3. Kegiatan pembelajaran dalam setiap langkah pembelajaran dapat menfasilitasi 

peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang ditargetkan dan 

mengembangkan karakter. 

4. Teknik penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian peserta didik dalam 

kompetensi dan karakter. Di antara teknik-teknik penilaian yang dapat dipakai 

untuk mengetahui perkembangan karakter adalah observasi, penilaian antar 

teman, dan penilaian diri sendiri yang dinyatakan secara kualitatif misalnya, 

belum terlihat, mulai berkembang dan membudaya. 

5. Bahan ajar diadaptasi dengan cara menambah kegatan belajar pada 

pembelajaran yang sekaligus dapat mengembangkan karakter atau mengubah 

kegiatan belajar pada buku ajar yang digunakan, juga dapat dilakukan dengan 

merevisi subtansi pembelajarannya. 

Strategi pengembangan karakter menurut Winarni (2013: 96-106) ada tiga 

tahap yang dilakukan yakni : 

1. Identifikasi nilai, pembelajaran nilai, dan memberikan kesempatan untuk 

menerapkan nilai tersebut. 
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a) Identifikasi nilai 

 

Kegiatan mengidentifikasi nilai perlu dilakukan, karena ada kalanya berbeda 

dipahami dimasyarakat, tergantung dengan kultur setempat. Oleh karena itu 

perlu mengidentifikasi nilai perlu mengidentifikasi nilai-nilai yang bersifat 

universal yang ditanamkan dan diikembangkan disekolah. 

b) Pembelajaran nilai 

 

Pada tahap ini guru menanamkan nilai kepada peserta didik dengan langkah- 

langkah sebagai berikut: Guru perlu menciptakan lingkungan kelas yang 

mungkin nilai-nilai moral yang ditumbuh kembangkan dapat diterapkan. 

Guru perlu menunjukkan keteladanan kepada para siswa dikelas, mulai dari 

capa berpakaian, bersikap, dan bertingkah laku. Langkah selanjutnya yang 

dilakukan bersama antara guru dengan peserta didik, yaitu menjelaskan dan 

mendiskusikan pentingnya perilaku moral. Hasil diskusi tersebut lalu 

disusun aturan mainnya didalam kelas atau proses pembelajaran yang 

dituangkan dalam kode etik. Kode etik yang disusun tersebut ditulis dan 

ditempelkan di dinding kelas, sehingga masing-masing dapat mengingat dan 

membacanya untuk dijadikan kontrol bersama. Selanjutnya diharapkan 

peserta didik trus mengembangkan nilai-nilai moral tersebut. 

c) Penerapan nilai 
 

Pada tahap ini yang terepenting adanya konsistensi antara nilai-nilai yang 

telah dipilih dengan apa yang diterapkan. Langkah penerapan nilai-nilai ini 

yaitu : dengan membentuk kebiasaan rutin dikelas dan dengan memberikan 

reward bagi siapa yang berperilaku bermoral, seperti tanda bintang pramuka 

atau dengan kata-kata. 
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Sekolah sebagai lingkungan kedua setelah keluarga berperan penting  

untuk membangun sebuah karakter yang harus diwujudkan dalam perilaku serta 

kegiatan belajar di sekolah agar dapat terinternalisasi dalam setiap jiwa siswa, 

untuk menerapkan pendidikan karakter seluruh sekolah harus memiliki 

kesepakatan tentang nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan di sekolahnya. 

Unsur-unsur pengembangan karakter itu pun harus diintegrasikan di semua mata 

pelajaran. 

Pada observasi awal disekolah SMP Negeri 5 Kota Jambi khususnya 

dikelas VIII-F ditemukan situasi kegiatan belajar mengajar IPS dikelas masih 

menggunakan metode pembelajaran ceramah , disini peran guru paling dominan 

dalam proses pembelajaran, serta buku konvensional masih menjadi sumber 

belajar primer. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPS , mereka 

mengatakan bahwa masih mengalami kendala dalam menyampaikan materi IPS 

yang terintegrasi. Hal yang berdampak pada proses pembelajaran IPS yang 

seharusnya akan kaya pengembangan mengimplementasikan nilai-nilai karakter 

menjadi kurang bermakna, padahal didalam pembuatan RPP sudah 

diimplementasikan nilai-nilai karakter, nilai-nilai karakter yang terdapat didalam 

RPP masih dibatasi sesuai dengan materi yang akan diajarkan, contohnya materi 

tentang materi penyimpangan sosial, guru masukan nilai-nilai kesadaran akan 

norma dalam masyarakat. Kenampakan karakter siswa melalui wawancara dengan 

guru ips di SMP Negeri 5 Kota Jambi waktu observasi awal yaitu bahwa di dalam 

pembuatan Rpp sudah diimplementasikan nilai-nilai karakter tetapi masih dibatasi 

dengan sesuai materi yang terdapat didalam RPP , Nilai-nilai karakter sudah 

diimplementasikan kedalam KD, KI, IPK. Yang menjadi masalahnya terdapat 
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kepada siswa tersebut yang bagaimana siswa dapat mengimplementasikan nilai- 

nilai karakter yang diajarkan oleh guru tersebut apakah diaplikasikan nilai 

karakter yang muncul dari diri siswa. 

Maka demikian dengan hasil observasi awal peneliti menemukan satu 

masalah yaitu masalahnya terdapat pada siswa yang belum mengimplementasikan 

nilai karakter yang ada pada dirinya, tetapi ini bisa jadi disebabkan karena latar 

belakang siswa tersebut, dengan adanyanya masalah kondisi siswa, lingkungan 

pergaulan, ketidak percayaan diri yang menyebabkan tidak dapat 

mengimplementasikan nilai karakter yang ada pada diri siswa tersebut maka dari 

itu peneliti di sini ingin mencoba untuk menumbuhkan nilai karakter tersebut 

kedalam diri siswa dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan, terdapat di tempat peneliti ingin meneliti 

belum terintegrasinya nya nilai-nilai karakter di smp negeri 5 kota jambi terutama 

dalam mata pelajaran IPS masih memuat tiga nilai karakter yaitu nilai 

keterampilan, nilai sikap, dan nilai pengetahuan sehingga peneliti ingin mencoba 

mengimplementasikan beberapa nilai-nilai karakter siswa dalam mata pelajaran 

IPS dikelas VIII-F yang akan dijadikan sampel penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti . Melihat kondisi dan fakta di sekolah, maka perlu disusun suatu penilaian 

testertulis yang mampu mengukur Nilai-nilai karakter siswa dan ketercapaian 

siswa terhadap indikator pembelajaran Melalui model pembelajaran siswa. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

pengembangan dengan mengangkat judul “Pengembangan Internalisasi Nilai- 

Nilai Karakter Siswa Melalui Model Value Clarification Technique Dalam Mata 

Pelajaran IPS Terpadu Dikelas VIII DI SMP N 5 Kota Jambi’’ 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Internalisasi 

Nilai-Nilai Karakter Siswa Melalui Model Value Clarification Technique 

Dalam Mata Pelajaran IPS Terpadu Dikelas VIII DI SMP N 5 Kota Jambi 

sudah dinyatakan valid oleh tim ahli? 

2. Bagaimana praktikalitas dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Siswa Melalui Model Value Clarification 

Technique yang telah dikembangkan setelah di ujicobakan pada kelompok 

kecil Dikelas VIII DI SMP N 5 Kota Jambi? 

3. Bagaimana efektifitas dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Siswa Melalui Model Value Clarification 

Technique yang telah di dikembangkan setelah di uji cobakan pada kelompok 

besar Dikelas VIII DI SMP N 5 Kota Jambi? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

 

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Internalisasi 

Nilai-Nilai Karakter Siswa Melalui Model Value Clarification Technique 

Dalam Mata Pelajaran IPS Terpadu Dikelas VIII DI SMP N 5 Kota Jambi 

sudah dinyatakan valid oleh tim ahli. 

2. Mengetahui praktikalitas dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Siswa Melalui Model Value Clarification 
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Technique yang telah dikembangkan setelah di uji cobakan pada kelompok 

kecil Di kelas VIII DI SMP N 5 Kota Jambi. 

3. Mengetahui efektifitas dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Siswa Melalui Model Value Clarification 

Technique yang telah di dikembangkan setelah di ujicobakan pada kelompok 

besar Di kelas VIII DI SMP N 5 Kota Jambi. 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih 

terhadap dunia pendidikan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan atau panduan 

dan penelitian selanjutnya khususnya terkait masalah tentang 

pengembangan internalisasi nilai karakter siswa. 

2. Manfaat Praktis 
 

a. Manfaat bagi guru yaitu untuk mengetahui kemampuan dalam 

pelaksanaan pembelajaran dan untuk mengembangkan kegiatan 

pembelajaran 

b. Bagi peserta didik 
 

Manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh peserta didik berupa 

adanya motivasi yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

dikarenakan menggunakan metode pembelajaran yang lebih konkrit 

untuk mengekspresikan diri dalam persoalan yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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c. Bagi sekolah 
 

penelitian ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan sekolah agar dapat 

menerapkan pendidikan karakter di sekolah bukannya pada mata 

pelajaran IPS Terpadu. 

d. Bagi peneliti 
 

1) Sebagai salah satu cara untuk mengaplikasikan pembelajaran yang 

telah didapatkan di Universitas Jambi. 

2) Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta 

pengalaman yang dapat dijadikan proses perbaikan diri dimasa 

mendatang . 

3) Sebagai salah satu cara untuk mmemperoleh gelar sarjana stara 

satu dari program pendidikan . 

1.5 Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 

 

Spesifikasi produk hasil pengembangan instrument penilaian ini yaitu : 

 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rancangan pembelajaran 

mata pelajaran per-unit yang akan dikembangkan guru dalam 

pembelajaran di kelas. Susunan rencana pelaksanaan RPP yang meliputi: 

a. Identitas RPP yang meliputi identitas sekolah, mata pelajaran, kelas dan 

semester, hari/tanggal dan jumlah pertemuanStandar Kompetensi dari 

silabus 

b. Kompetensi Dasar dari silabus 

 

c. Indikator pencapaian kompetensi 

 

d. Tujuan pembelajaran 

 

e. Karakter yang diharapkan muncul dari kegiatan pembelajaran 
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f. Materi ajar 

 

g. Alokasi waktu yang diperlukan 

 

h. Metode pembelajaran, yang dapat memfasilitasi pengembangan karakter 

siswa yaitu dengan pendekatan CTL. 

i. Kegiatan pembelajaran yang didalamnya terdapat kegiatan pembiasaan 

pengembangan karakter dalam diri siswa. 

j. Penilaian hasil belajar yang menekankan pada penilaian otentik. 

 

k. Sumber belajar. 

 

2) Instrumen penilaian tes tertulis diperuntukkan untuk mata pelajaran ips 

kelasVIII SMP N 5 Kota Jambi. 

3) Teknik pelaksanaan instrumen yang dikembangkan adalah teknik 

pelaksanaan tes tertulis dalam bentuk soal uraian (esai). 

1.6 Pentingnya Pengembangan 

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kepada peserta didik 

makna, ilmu pengetahuan, praktik-praktik budaya yang berorientasi pada 

nilai-nilai ideal kehidupan yang tercakup dalam produk RPP. 

1.7 Asumsi dan keterbatasan pengembangan 

 

Asumsi dan keterbatasan dalam penelitian pengembangan yang dilaksanakan 

ini anatara lain sebagai berikut : 

1. Asumsi pengembangan 

 

1) Peneliti membatasi nilai- nilai karakter yang akan dikembangkan yaitu 

jujur, disiplin, kerja keras, dan mandiri, 

2) Pengembangan nilai karakter siswa dengan menggunakan produk RPP 

Kurikulum 2013 
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3) Validator yaitu dosen dan guru yang sudah berpengalaman dalam 

mengajarkan maata pelajaran IPS Terpadu dan memiliki pengalaman 

yang cukup dalam mengajar. 

4) Butir-butir penilaian dalam angket validasi mencerminkan penilaian 

yang komprehensif. 

2. Keterbatasan pengembangan 

 

Produk  Rencana pengelolaan pembelajaran yang dikembangkan untuk 

semester genap dengan kurikulum 2013 

1) Uji validasi dilakukan pada validasi ahli dan uji coba lapangan. 

 

2) Uji coba produk dilakukan di SMP Negeri 5 Kota Jambi. 
 


