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SARI 
Ramdhani Ahmad. 2013. Strategi Guru Dalam Internalisasi Pendidikan Karakter 
Pada Mata Pelajaran IPS Sejarah Melalui Media Film Dokumenter Di SMP Negeri 2 
Brebes Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Wasino M.Hum Pembimbing 
II Drs. R. Suharso, M.Pd. 167 halaman, 9 lampiran. 

Kata kunci: Sejarah, Pendidikan Karakter, Film Dokumenter. 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaiamana guru 

menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan karakter pada pembelajaran IPS sejarah 
melalui media film dokumenter? 2) Bagaimana strategi guru dalam internalisasi 
pendidikan karakter pada pembelajaran IPS sejarah melalui media film dokumenter?, 
3) Kendala apa saja yang ditemui oleh guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai 
pendidikan karakter pada pembelajaran sejarah melalui film dokumenter? 4) 
Bagaimana Apresiasi Siswa terhadap pemanfaatan film dokumenter terhadap 
pembelajaran IPS sejarah.  Tujuan daripada penelitian ini adalah 1) Mendiskripsikan 
nilai-nilai pendidikan karakter apakah yang diinternalisasikan oleh guru pada 
pembelajaran IPS sejarah melalui film dokumenter di SMP Negeri 2 Brebes, 2) 
Menganalisis strategi guru dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter pada 
pembelajaran IPS sejarah melalui media film dokumenter, 3) Menganalisis kendala-
kendala yang ditemui oleh guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan 
karakter pada pembelajaran IPS sejarah melalui film dokumenter, 4) Mengetahui 
apresiasi siswa terhadap pembelajaran IPS sejarah melalui film dokumenter. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi 
penelitian di SMP Negeri 2 Brebes. Informan dalam penelitian ini adalah 11 orang 
guru di SMP Negeri 2 Brebes, dan 14 Peserta didik. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data yang 
digunakan adalah teknik cuplikan, teknik triangulasi data. Teknik analisis data 
mencakup empat hal yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Nilai-nilai pendidikan karakter yang 
diinternalisasikan guru pada pembelajaran sejarah melalui media film dokumenter 
yaitu nilai-nilai karakter yang sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan nilai 
karakter sesuai dengan usia mereka yaitu usia SMP yang meliputi cinta tanah 
air/nasionalis yang ditunjukan dengan sikap menghormati terhadap bendera merah 
putih pada saat upacara  dan menghargai jasa-jasa pahlawan, jujur ditunjukan dengan 
sikap siswa pada saat ulangan tidak mencontek, toleransi ditunjukan dengan cara 
saling menghormati diantara siswa-siswi yang berbeda suku, disiplin ditunjukan 
dengan cara masuk kelas tepat waktu, religius ditunjukan dengan cara berdo’a pada 
awal dan akhir pelajaran, rasa ingin tahu ditunjukan siswa dengan cara mencari 
pengetahuan baru atau  materi yang diajarkan oleh guru melalui media film 
dokumenter, sopan santun ditunjukan dengan cara betutur kata terhadap orang yang 
lebih tua, Saran yang dapat dikemukakan penulis antara lain: Bagi kepala sekolah dan 
guru-guru di SMP Negeri 2 Brebes, dapat mengoptimalisasikan dan berperan aktif 
dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dengan mengimplementasikan 
nilai-nilai pendidikan berkarakter ke dalam perangkat pembelajaran seperti silabus, 
RPP, serta metode, media dan teknik evaluasi yang digunakan dalam kegiatan belajar 
mengajar maupun kegiatan ekstrakulikuler dengan lebik baik lagi. 
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BAB I   

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

IPS Sejarah adalah suatu mata pelajaran yang menanamkan nilai-

nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia 

dan dunia dari masa lampau hingga masa kini yang memiliki peran penting 

terhadap pembangunan karakter masyarakat. IPS Sejarah merupakan salah 

satu unsur ilmu pendidikan humaniora yang bertujuan untuk menanamkan 

dan mengembangkan sikap nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, 

kepeloporan, patriotisme, nasionalisme dan semangat pantang menyerah 

yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. 

Peran penting ini didukung dengan materi-materi yang mengandung nilai-

nilai penting bagi peserta didik. Melalui mata pelajaran IPS sejarah, 

pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam materi pelajaran dan 

proses pembelajaranya. 

Peran penting pendidikan IPS sejarah sebagai bagian dari pendidikan 

karakter disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu faktor yang mendorong 

urgensi pendidikan karakter pada pembelajaran IPS sejarah di sekolah 

adalah adanya masalah moral yang menimpa bangsa ini. Karakter generasi 

muda sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Moralitas 

bangsa ini sudah lepas dari norma, etika agama, dan budaya luhur. 

Detiknews mencata bahwa berdasarkan catatan akhir tahun Polda Metro
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Jaya, ada 11 kasus kejahatan yang menonjol sepanjang tahun 2011 

ini, salah satunya adalah kenakalan Remaja, terjadi peningkatan mencapai 

13,34% dibandingkan 2010 lalu.  

Mengingat pendidikan karakter dalam membangun sumber daya 

manusia yang kuat dan berakhlak mulia, maka penerapannya haruslah 

dilaksanakan dengan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, 

diperlukan kepedulian dari berbagai pihak dalam mengembangkan 

pendidikan karakter di Indonesia. Kondisi ini dapat terbangun apabila 

semua pihak terkait memiliki kesadaran bersama dalam membangun 

pendidikan karakter. Dengan demikian, pendidikan karakter harus 

menyertai semua aspek kehidupan termasuk juga dilembaga pendidikan. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan Hidayatullah (2010:23), yang 

menjelaskan bahwa pendidikan karakter merupakan sesuatu hal yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan, oleh karena itu pendidikan karakter harus 

menyertai semua aspek kehidupan termasuk di lembaga pendidikan. 

Idealnya penerapan pendidikan karakter dilembaga pendidikan 

diintegrasikan dengan mata pelajaran yang memiliki muatan kearifan lokal 

sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Salah satu mata 

pelajaran yang memiliki kearifan lokal adalah IPS sejarah. 

Mata pelajaran IPS Sejarah memiliki arti strategis dalam 

pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam 

pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta 

tanah air. Pendidikan sejarah diberikan di tingkat sekolah dasar hingga 
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sekolah menengah karena pengetahuan masa lampau mengandung nilai-

nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk 

sikap, watak dan kepribadian siswa yang sesuai dengan cita-cita luhur 

pembentukan karakter bangsa. 

Namun demikian, Internalisasi nilai pendidikan karakter dalam 

pembelajaran sejarah masih dimungkinkan mengalami kendala dan  

kelemahan dalam pendidikan sejarah di Indonesia, yaitu adanya paradigma 

berpikir bahwa belajar sejarah sebatas pada hafalan tanggal, nama dan 

tokoh pada masa lalu. Selain itu ditinjau dari aspek guru terdapat 

kecendrungan bahwa kemampuan guru adalah lemah, terutama dalam 

bidang evaluasi. Hal ini diperparah lagi dengan adanya anggapan  yang di 

unggkapkan oleh  Geoffrey Partington bahwa praktik-praktik pengajaran 

yang berlaku  selama ini sering dicap sebagai pelajaran hapalan yang 

didominasi oleh situasi “too much chalk and talk and by a lack of 

involvement of children in their own learning”, yakni terlalu banyak 

omongan dan catatan tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran (Widja, 1989:103). Adanya hal tersebut telah memperkuat 

persepsi siswa tentang pendidikan sejarah menjadi satu pelajaran yang 

membosankan, monoton, kurang menyenangkan, terlalu banyak hapalan, 

kurang variatif dan sebagainya. 

Selain alasan-alasan di atas, ditinjau dari prespektif seorang guru, 

menurut Ig Kingkin Teja Angkasa, guru  SMA Kolase De Britto 

Yogyakarta, permasalahan dalam pendidikan sejarah yang menjadikan 
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sejarah kurang menarik adalah (1) adanya kejenuhan siswa tentang 

pelajaran sejarah, (2) materi pembelajaran sejarah yang terkesan usang, 

serta (3) kurangnya perhatian pemerintah dalam menempatkan sejarah 

secara proposional bila dibandingkan dengan pelajaran lain, seperti 

pemberian waktu yang sedikit (http//www.kompas.com/kompas-

cetak/0310/20/Didaktika/633991.htm). 

Agar pembelajaran berlangsung efektif dan maksimal maka 

diperlukan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai karena belajar 

adalah suatu proses perubahan perilaku yang diakibatkan dari interaksi 

individu dengan lingkungan yang merupakan ciri khas dalam pendidikan 

modern. Dalam pendidikan modern, hendaknya siswa dapat berpartisipasi 

aktif sedemikian hingga melibatkan intelektual dan emosional siswa dalam 

proses belajarnya. Perangkatnya pembelajaran merupakan komponen yang 

ikut menentukan proses alih pengetahuan yang dilakukan oleh guru 

terhadap murid. Pemberian perangkat pembantu atau media pada proses 

kegiatan belajar mengajar sangat mendukung suksesnya kegiatan belajar 

mengajar tersebut dan dapat memacu siswa untuk mampu memahami mata 

pelajaran. 

Seiring kemajuan ilmu dan teknologi serta memasuki era globalisasi 

menuntut peningkatan mutu pendidikan. Usaha meningkatkan mutu 

pendidikan sebagai titik tolak pembangunan pendidikan menghendaki 

perlunya penilaian terhadap semua komponen pendidikan yang ada dan 

selanjutnya mengadakan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan. 
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Diantara banyak media pendidikan yang menginformasikan berbagai 

pengetahuan, maka film yang ditayangkan televisi merupakan media 

modern yang memiliki daya tarik luar biasa. Penyajian informasi-

informasi berbagai pengetahuan yang dikembangkan dalam bentuk alur 

cerita yang menarik menjadikan film sebagai sarana transformasi nilai dan 

sosialisasi satu arah efektif. Pengaruh film semakin nyata melalui keluasan 

jangkauan media komunikasi elektronik yang mempesona. Film atau 

gambar hidup besar nilainya bagi pendidikan di sekolah karena itu perlu 

digunakan dengan melalui prosedur kerja. Pada hakikatnya film dapat juga 

dibuat oleh sekolah apabila telah mampu dan karena itu perlu juga 

mengenal bagaimana teknik membuat gambar-gambar film dan cara 

memproduksi sebuah film pendidikan (Hamalik,1994:97). 

Dalam pengajaran IPS sejarah tugas guru tidak hanya sekedar 

menyampaikan pelajaran di kelas namun juga berusaha sedemikian rupa 

dimana dalam proses belajar mengajar, siswa tidak merasa bosan yang 

diakibatkan kegiatan rutin dan monoton. Diharapkan metode mengajar 

dengan menggunakan media film dapat digunakan untuk mengilustrasikan 

dan menghidupkan kegiatan belajar mengajar sehingga membuat siswa 

memiliki minat untuk belajar. Penggunaan media film diharapkan pula 

dapat meningkatkan ketertarikan siswa dan dapat lebih merangsang siswa 

untuk lebih berfikir dan memahami sebab dan akibat peristiwa itu bisa 

terjadi tetapi berdasarkan penelitian yang sudah ada penggunan media film 

dokumenter sudah dilaksanakan tetapi kurang maksimal dalam 
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menyampaikan pengetahuan internalisasi pendidikan karakter melalui 

pembelajaran sejarah. Permasalahan tersebut menjadikan satu pekerjaan 

yang harus segera diselsaikan. Hal ini bertujuan agar pembelajaran IPS 

sejarah mampu berperan sebagai pendidikan karakter bagi siswa. Salah 

satu hal yang dilakukan melakukan analisis terhadap strategi , kendala dan 

permasalahan internalisasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

sejarah selama ini. Dengan demikian, diketahui bagaimana strategi 

penyelsaian masalah tersebut. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana internalisasi pendidikan karakter selama ini, 

kendala dalam pembelajaran, dan upaya atau strategi yang telah dilakukan 

guru dalam internalisasi nilai karakter pada pembelajaran sejarah.   

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tadi maka peneliti berminat 

mengadakan penelitian dengan judul : “STRATEGI GURU DALAM 

INTERNALISASI PENDIDIKAN KARAKTER PADA 

PEMBELAJARAN IPS SEJARAH MELALUI MEDIA FILM 

DOKUMENTER DI SMP NEGERI 2 BREBES TAHUN AJARAN 

2012/2013”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai pendidikan karakter apakah yang diinternalisasikan oleh 

guru pada pembelajaran IPS sejarah melalui media film dokumenter di 

SMP Negeri 2 Brebes? 
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2. Bagaimana strategi guru dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan 

karakter pada pembelajaran IPS sejarah melalui media film 

dokumenter di SMP Negeri 2 Brebes? 

3. Apa kendala-kendala yang ditemui oleh guru dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan karakter pada 

pembelajaran sejarah di SMP Negeri 2 Brebes? 

4. Bagaimana apresiasi siswa terhadap pemanfatan film dokumenter 

terhadap pembelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 2 Brebes? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan: 

1. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter apakah yang 

diinternalisasikan oleh guru pada pembelajaran IPS sejarah melalui 

media film dokumenter di SMP Negeri 2 Brebes. 

2. Menganalisis strategi guru dalam internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter pada pembelajaran IPS sejarah melalui media 

film dokumenter di SMP Negeri 2 Brebes. 

3. Menganalisis kendala-kendala yang ditemui oleh guru dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan karakter pada 

pembelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 2 Brebes. 

4. Mengetahui apresiasi siswa terhadap pemanfaatan film dokumenter 

terhadap pembelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 2 Brebes. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

1. Secara teoritis, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk memperoleh penjelasan kajian ilmiah tentang permasalahan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS sejarah. Melalui 

media film dokumenter dan menghubungkannya terhadap strategi 

guru dalam  pelaksanaan pembelajaran IPS sejarah dan minat 

belajar siswa. 

b. Dapat menambah wawasan bagi perkembangan ilmu dan 

pengetahuan terutama yang berhubungan dengan strategi guru 

sejarah dalam menginternalisasi pendidikan karakter. 

c. Menjadikan bahan masukan untuk kepentingan pengembangan 

ilmu bagi pihak–pihak yang berkepentingan guna menjadikan 

penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya 

yang belum tercakup dalam penelitian ini. 

2. Secara praktis, kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagi guru sebagai refrensi tentang inovasi dan strategi  pendidikan 

karakter serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan pembelajaran IPS 

sejarah dan minat belajar siswa. 

b. Bagi sekolah Sebagai bahan masukan tentang kebijakan pendidikan 

pada tiap satuan pendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pendidikan Karakter 

Sebuah peradaban akan menurun apabila terjadi demoralisasi pada 

masyarakatnya. banyak pakar, filsuf, dan orang-orang bijak yang 

mengatakan bahwa faktor moral, akhlak adalah hal utama yang harus 

dibangun terlebih dahulu agar bisa membangun sebuah masyarakat yang 

tertib, aman dan sejahtera. Salah satu kewajiban utama yang harus 

dijalankan oleh para orang tua dan pendidik adalah melestarikan dan 

mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak kita. Nilai-nilai moral 

yang ditanamkan akan membentuk karakter akhlak mulia yang merupakan 

fondasi penting bagi terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang 

beradab dan sejahtera ( Megawangi, 2004:1), dari penjelasan diatas betapa 

sangat pentingnya pendidikan karakter disuatu masyarakat. 

Kata karakter berasal dari Yunani, charassein yang berarti 

“mengukir sehingga terbentuk sebuah pola” (Bohlin dalam Megawangi, 

2004:25),  dalam Buku Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter 

Bangsa  dijelaskan bahwa karakter adalah watak tabiat, akhlak, atau 

kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil Internalisasi berbagai 

kebajikan (virtue) terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti 

jujur, berani bertindak dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. 
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Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter 

masyarakat dan karakter bangsa (Puskur,2010:3). 

Selaras dengan Konsep karakter, pembangunan karakter bangsa 

dimaknai sebagai upaya kolektif sistemik suatu Negara kebangsaan untuk 

mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan 

dasar dan ideologi, konstitusi, haluan Negara , serta potensi kolektifnya 

dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban 

untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berahlak mulia, 

bermoral, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan 

berorientasi ipteks berdasarkan Pancasila yang dijiwai oleh iman dan 

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  dalam konteks hidup berbangsa dan 

bernegara, pendidikan karakter memiliki peran strategis dan merupakan 

sesuatu yang sangat essensial bagi kekuatan (power) suatu negara. 

Dikatakan sebagai sesuatu yang sangat esensial, karena hilangnya karakter 

berarti menghilangkan potensi generasi penerus bangsa. Karakter berperan 

sebagai kemudi dan kekuatan, agar bangsa ini tidak mudah terombang-

ambing berbagai persoalan yang dihadapi. 

Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan 

pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan 

kelompok yang unik-baik sebagai warga Negara, dengan demikian, dalam 

pendidikan karakter terdapat proses yang mengembangkan nilai-nilai 
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budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka 

memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-

nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan 

warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif 

(Puskur,2010:4). 

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang 

bersumber dari nilai moral universal bersifat absolut yang bersumber dari 

agama yang juga disebut sebagai the golden rule. Pendidikan karakter 

dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter 

dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar 

tersebut adalah: cinta kepada Allah dan ciptaann-Nya (alam dengan 

isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, 

dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, 

keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, 

dan cinta persatuan. Pendapat lain mengatakan bahwa karakter dasar 

manusia terdiri dari: dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, 

jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, 

visioner, adil, dan punya integritas. Penyelenggaraan pendidikan karakter 

di sekolah harus berpijak kepada nilai-nilai karakter dasar, yang 

selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih 

tinggi (yang bersifat tidak absolut atau bersifat relatif) sesuai dengan 

kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah itu sendiri. 
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1. Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai  dalam diri 

siswa dan pembaharuan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai 

lebih menghargai kebebasan individu. Tujuan jangka panjangnya tidak lain 

adalah mendasarkan diri pada tanggapan aktif kontekstual individu atas 

impuls natural sosial yang diterimanya, yang pada giliranya semakin 

mempertajam visi hidup yang akan diraih lewat proses pembentukan diri 

secara terus –menerus (on going formation). Tujuan jangka panjang ini 

merupakan pendekatan dialektis yang semakin mendekatkan dengan 

kenyataan yang ideal, melalui proses refleksi dan interaksi secara terus-

menerus antara idealisme, pilihan sarana, dan hasil langsung yang dapat 

dievaluasi secara objektif (Doni Koesoma A, 2010: 135). 

Pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa memiliki 

beberapa tujuan menurut Pusat kurikulum tujuan pelaksanaan pendidikan 

budaya dan karakter bangsa sebagai berikut: 

a. Mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan 

warga Negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. 

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang 

religius. 

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik 

sebagai penerus bangsa. 
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d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia  yang 

mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. 

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan 

belajar yang aman, jujur, penuh kretifitas dan persahabatan, serta 

dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan 

(Puskur,2010:7). 

Beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak 

pendidikan dasar di antaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina, 

Korea. Hasil penelitian di negara-negara ini menyatakan bahwa 

implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis 

berdampak positif pada pencapaian akademis. Seiring sosialisasi tentang 

relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah 

bisa segera menerapkanya agar nantinya lahir generasi bangsa yang cerdas 

dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama 

(dikdas.kemendiknas.go.id 2011 dalam Asmani 2011: 46). 

Internalisasi pendidikan karakter ini semakin tidak langsung akan 

menjadi kekuatan untuk menyeleksi  dan memfilter setiap tantangan yang 

datang dari luar, baik berupa budaya barat, nilai-nilai masyarakat, dan 

pemikiran-pemikran  yang setiap lalu lalang dihadapan manusia lewat 

media cetak maupun elektronik. 
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2. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, 

peraturan/hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah 

teridentifikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan menjadi lima nilai 

utama, yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan serta 

kebangsaan. Berikut adalah daftar nilai-nilai utama yang dimaksud dan 

diskripsi ringkasnya. 

a. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan yaitu (1) Religius: 

Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu 

berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan/atau ajaran agamanya. 

b. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri yaitu (1) Jujur: 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain, (2) Bertanggung jawab: 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan 

Tuhan YME, (3) Bergaya hidup sehat: Segala upaya untuk 

menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat 

dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu 

kesehatan, (4)  Disiplin: Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan, (5) Kerja keras: 
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Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) 

dengan sebaik-baiknya, (6) Percaya diri: Sikap yakin akan kemampuan 

diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan 

harapannya, (7) Berjiwa wirausaha: Sikap dan perilaku yang mandiri 

dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara 

produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, 

memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya, (8) Berpikir 

logis, kritis, kreatif, dan inovatif: Berpikir dan melakukan sesuatu 

secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru 

dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki, (9)  Mandiri: Sikap dan 

perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas, (10) Ingin tahu: Sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa 

yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar, (11) Cinta ilmu: Cara 

berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. 

c. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama yaitu: (1) Sadar 

akan hak dan kewajiban diri dan orang lain: Sikap tahu dan mengerti 

serta melaksanakan apa yang menjadi milik atau hak diri sendiri dan 

orang lain serta tugas atau kewajiban diri sendiri serta orang lain, (2) 

Patuh pada aturan-aturan sosial: Sikap menurut dan taat terhadap 

aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum, 
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(3) Menghargai karya dan prestasi orang lain: Sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain, 

(4) Sopan-Santun: Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata 

bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang, (6) Demokratis: Cara 

berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

d. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan yaitu : (1) 

Peduli sosial dan 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 dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain 

dan masyarakat yang membutuhkan, (2) Nilai kebangsaan: Cara 

berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya, (3) 

Nasionalis: Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya, (4) 

Menghargai keberagaman: Sikap memberikan respek atau hormat 

terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, 

budaya, suku, dan agama. 
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3. Pengembangan Pendidikan Berkarakter dan Pembelajaran 

Pendidikan Karakter yang dirancang Puskur (2010) berbeda dari 

pendekatan yang pernah dilakukan dalam kurikulum sebelumnya. 

Pendidikan karakter tidak dilakukan dalam kurikulum sebelumnya. 

Pendidikan karakter tidak diajarkan sebagai sebuah mata pelajaran dan 

juga bukan sebuah konten yang dipelajari untuk pengembangan 

kemampuan kognitif. Materi pendidikan karakter adalah nilai dan 

pengembanganya diarahkan ke kemampuan afektif (menerima, merespon, 

menilai, mengorganisasi, dan karakterisasi). Sesuai dengan sifat materi 

afektif maka nilai-nilai dalam pendidikan karakter tidak diajarkan atau 

ditransfer tetapi ditumbuhkan (inculcate) pada diri peserta didik 

bersamaan dengan waktu mereka belajar suatu pokok bahasan 

(Hasan,2011). 

Lickona mengembangkan sebelas prinsip pendidikan karakter 

dalam bukunya eleven principles of effective character education. Berikut 

adalah sebelas prinsip pendidikan karakter menurut Lickona. (1) Sekolah 

hendaknya mempromosikan nilai-nilai etik pokok dan pendukung yang 

akan digunakan sebagai pondasi pendidikan karakter (promotes core 

ethical values and supportive performance values as the foundation of 

good character), (2) Karakter hendaknya secara komprehensif meliputi 

pemikiran, perasaan dan tingkah laku (Character comprehensively to 

include thiking, feeling and behavior),  (3) Menggunakan pendekatan yang 

komprehensif intensional dan proaktif terhadap pengembangan karakter 
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(Uses a comprehensive, intentional, and proactive approach to character 

development), (4) Menciptakan sekolah sebagai komunitas yang saling 

memperhatikan (Creates a caring school community), (5) Memberikan 

kesempatan pada siswa untuk mengembangkan tindakan moral (provides 

students with opportunities for moral action), (6) Memasukan kurikulum 

akademik yang menantang dan berarti yang menghormati semua 

pembelajar, mengembangkan karakter mereka dan membantu mereka 

mencapai kesuksesan (Includes a meaningful an challenging academic 

curriculum that respects all learners, develops their character, and helps 

them to succeed), (7) Berusaha menanamkan motivasi dalam diri siswa 

(Strives to foster students self-motivation), (8) Melibatkan staff sekolah 

sebagai komunitas belajar dan komunitas moral yang memiliki tanggung 

jawab untuk pendidikan karakter dan berusaha menanamkan komitmen 

mereka pada nilai-nilai yang digunakan untuk menuntun siswa (Enganges 

the school staff as a learning and moral community that shares 

responsibility for character education and attempts to adhere to the same 

core values that guide the education of students), (9) Menanamkan moral 

leadhership dan dukungan lebih luas terhadap inisiatif pendidikan karakter 

(Fosters shared moral leadhership and long range support of the 

character education initiative), (10) Melibatkan keluarga dan masyarakat 

sebagai partner dalam pendidikan karakter (Engages families and 

community members as partners in the character building effort), (11) 

Mengevaluasi karakter sekolah dan staf sekolah apakah mereka sudah 
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menjadi pendidik karakter yang baik, dan sejauh mana siswa 

memanifestasikan karakter itu dalam kehidupan mereka (Assesses the 

character of the school, the school staff’s funcitioning as character 

educators, and the extent to which students manifest good character). 

Hasan (2011) menjelaskan ada strategi yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan pendidikan karakter dalam pembelajaran adalah Integrasi 

nilai pendidikan karakter dalam kurikulum. Pengintegrasian atau mungkin 

lebih tepat “alignment” adalah suatu proses memperkaya mata pelajaran 

atau kuliah sedang dilaksanakan dengan nilai dalam pendidikan karakter. 

Proses tersebut dilakukan melalui langkah-langkah berikut: (1) 

Memasukan nilai terpilih dari pendidikan karakter ketrampilan dalam 

silabus, (2) Memasukan nilai pendidikan karakter dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dikembangkan, (3) Melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan RPP dengan memperhatikan proses 

pembelajaran untuk pengusaan ketrampilan dan internalisasi nilai, (5) 

Melaksanakan penilaian hasil belajar. 

Mengintegrasikan dalam pembelajaran. Salah satu hal yang 

dilakukan adalah dengan menerapkan Konsep belajar aktif. Belajar aktif 

adalah konten kurikulum yang termasuk dalam kategori ketrampilan 

(intelektual dan psikomotorik) dan nilai serta sikap. Konten kurikulum 

dalam kedua kategori ini berbeda dari konten pengetahuan. Konten 

pengetahuan adalah konten yang dipelajari tetapi sekaligus digunakan 

sebagai wahana atau media untuk mengembangkan konten ketrampilan 
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dan sikap serta nilai. Dengan perkataan lain, ketiga kelompok tersebut 

pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap) terintegrasi dalam kegiatan 

pembelajaran dan dalam rancangan kurikulum, silabus dan RPP. Artinya, 

konten yang dikategorikan sebagai nilai dan sikap hanya dapat 

dikembangkan dengan baik melalui pembelajaran tidak langsung (indirect 

teaching). Dengan kata lain ketika terjadi proses pembelajaran mengenai 

pengetahuan yang terkandung dalam sebuah peristiwa sejarah maka pada 

saat bersamaan dikembangkan penanaman nilai dan sikap. 

 

B. Pembelajaran IPS Sejarah 

1. Komponen Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa (events) yang 

mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar 

memperoleh kemudahan. Kata pembelajaran sengaja dipakai sebagai 

padan dari kata instruction yang berasal dari bahasa Inggris. Kata 

instruction memiliki pengertian yang lebih luas daripada pengajaran. 

Jika pengajaran ada dalam konteks guru-murid di kelas (ruang) formal, 

maka pembelajaran mencakup pula kegiatan belajar mengajar yang 

tidak dihadiri guru secara fisik oleh karena dalam instruction yang 

ditekankan proses belajar, maka usaha-usaha yang terencana dalam 

memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam 

diri peserta didik disebut pembelajaran. Pembelajaran juga dapat berarti 
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proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

sengaja untuk membantu peserta didik agar memperoleh pengalaman 

dan dengan pengalaman itu tingkah laku peserta didik bertambah baik 

dari segi kuantintas maupun kualitas. Tingkah laku tersebut meliputi 

pengetahuan, keterampilan dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai 

pengendali sikap dan perilaku peserta didik. Atas dasar pemikiran 

diatas, pemerintah RI telah meremuskan pengertian dari pembelajaran 

yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional, yakni pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Dengan demikian, pembelajaran yang baik adalah 

pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memberikan 

kegiatan interaksi yang aktif dari peserta didik dan guru atau pendidik. 

IPS Sejarah adalah suatu mata pelajaran yang menanamkan nilai-

nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat 

Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga masa kini. IPS Sejarah 

adalah salah satu unsur ilmu pendidikan humaniora yang bertujuan 

untuk menanamkan dan mengembangkan sikap dan nilai serta 

memperkuat kepribadian agar siswa menjadi manusia yang berwatak 

berbudi luhur dan memiliki kesadaran sejarah akan bangsanya. Sejarah 

merupakan suatu ilmu yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan 
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ilmu pengetahuan lainnya. Menurut Garraghan dalam Wasino (2007: 3), 

sejarah memiliki mencakup tiga arti, yaitu. (1) Kejadian-kejadian atau 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia pada masa yang lalu (sejarah 

sebagai peristiwa), (2) Catatan dari sejarah kejadian-kejadian atau 

kegiatan manusia tersebut (sejarah sebagai cerita atau kisah), (3) Proses 

atau teknik (cara atau metode) untuk pembuatan catatan dari kejadian-

kejadian tersebut (sejarah sebagai ilmu). 

Sejarah merupakan hasil dari rekonstruksi ataupun sebuah proses 

pembangunan kembali tentang apa yang pernah terjadi di masa lampau 

(Wasino, 2007: 4). Dari uraian tersebut mengindikasikan bahwa sejarah 

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua kejadian/peristiwa 

pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. 

Sejarah adalah pelajaran yang mempelajari kehidupan manusia 

pada masa yang lampau dan memberikan petunjuk dalam merespon 

masalah-masalah baru yang ada pada masa sekarang. Sejarah memiliki 

berberapa manfaat bagi kehidupan manusia pada masa sekarang. 

Wasino (2007: 10-14) mengemukakan guna sejarah bagi manusia yang 

mempelajarinya, yakni edukatif (untuk pendidikan), instruktif 

(memberikan pengajaran), inspiratif (memberi ilham), serta rekreatif 

(memberikan kesenangan). 

Sejarah sebagai ilmu pengetahuan berbeda dengan sejarah sebagai 

mata pelajaran. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya 

mencakup kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan manusia masa 
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lampau yang membawa perubahan dan perkembangan secara 

kesinambungan. Sedangkan sejarah sebagai mata pelajaran 

mengkhususkan pada penyajian tentang proses pertumbuhan dan 

perkembangan masyarakat pada masa lampau di berbagai tempat atau 

jenis lingkungan dengan berbagai corak politik, sosial, budaya, dan 

perekonomian; juga mempelajari mata rantai kehidupan yang satu 

dengan yang lain serta hubungan masa silam dengan masa silam serta 

masa yang akan datang. 

2. Tujuan Pendidikan IPS Sejarah 

IPS Ilmu Pengetahuan Sosial adalah studi yang memberikan 

pemahaman/pengertian cara-cara manusia hidup, tentang kebutuhan-

kebutuhan dasar manusia, tentang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan 

dalam usaha memenuhi kebutuhan itu, dan tentang lembaga-lembaga yang 

dikembangkan sehubungan dengan hal-hal tersebut. IPS adalah bidang 

studi yang terdiri dari bagian-bagian ilmu sosial yang dipadukan untuk 

keperluan pendidikan di sekolah (Suprayogi, 2007: 2). IPS yang diajarkan 

di SMP terdiri dari empat kajian pokok yaitu Sejarah, Geografi, Ekonomi, 

dan Sosiologi. 

Pembelajaran sejarah yang tertuang dalam mata pelajaran sejarah 

memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa 

yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang 

memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini karena pengetahuan 

masa lampau tersebut mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat 
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digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan 

kepribadian peserta didik (Permendiknas No. 22 tahun 2006). 

Tujuan dari pelaksanaan pendidikan sejarah dalam peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tahun 2006 

adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan 

tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, 

dan masa depan. 

b. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara 

benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi 

keilmuwan. 

c. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap 

peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa 

lampau. 

d. Menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya 

bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses 

hingga masa kini dan masa yang akan datang. 

e. Menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari 

bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang 

dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan baik 

nasional maupun internasional. 

 

 



25 
 

 

C. Film Dokumenter 

Film Dokumenter adalah film yang dibuat untuk 

mendokumentasikan sesuatu dengan kepetingan pembuat film dan 

institusinya. Sebagai bahan kearsipan atau dokumentasi, maka gambar dan 

suara yang direkam memiliki nilai khusus terhadap pesan yang 

didokumentasikan. Pada umumnya, informasi yang disampaikan dalam 

film dokumenter cenderung digunakan sebagai bahan instruksional, bahan 

pengajaran atau pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, atau 

sebagai produk akhir penelitian (Munadi, 2008: 6). 

Ada beberapa jenis film salah satunya adalah film dokumenter. 

Dokumenter adalah sebutan yang diberikan untuk film pertama karya 

Lumiere bersaudara yang berkisah tentang perjalanan (travelogeus) yang 

dibuat sekitar tahun 1890-an. Tiga puluh empat tahun kemudian, kata 

dokumenter kembali digunakan untuk pembuat film dan kritikus film asal 

Inggris John Grieson untuk film Moana (1926) karya Robert Flaherty. 

Grieson berpendapat dokumenter merupakan cara kreatif 

mempresentasikan realitas. Film dokumenter menyajikan realita melalui 

berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun harus 

diakui, film dokumenter tak pernah lepas dari tujuan penyebaran 

informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. 

Intinya, film ini dokumenter tetap berpijak pada hal-hal yang senyata 

mungkin. Seiring dengan perjalanan waktu, muncul berbagai aliran dari 

film dokumenter misalnya dokudrama. Dalam dokudrama terjadi reduksi 
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realita demi tujuan-tujuan estetis, agar gambar dan cerita menjadi lebih 

menarik. Sekalipun demikian, jarak antara kenyataan dan hasil yang tersaji 

lewat dokudrama biasanya tak berbeda jauh. Dalam dokudrama realita 

tetap menjadi pakem pegangan (Heru Efendy, 2002 : 11). 

Kini dokumenter menjadi sebuah tren tersendiri dalam perfilman 

dunia. Para pembuat film bisa bereksperimen dan belajar tentang banyak 

hal ketika terlibat dalam produksi film dokumenter. Tak hanya itu, film 

dokumenter juga dapat membawa keuntungan dalam jumlah yang cukup 

memuaskan. Selain untuk konsumsi televisi, film dokumenter juga lazim 

diikutsertakan dalam berbagai festival film didalam dan luar negeri (Heru 

Efendy 2002: 12). 

 

D. Kerangka Berpikir 

Untuk memudahkan ketertautan antara latar belakang, masalah 

yang diangkat, telaah pustaka yang digunakan, pendekatan untuk 

menjawab permasalahan yang diambil, kiranya perlu diberikan kerangka 

berfikir agar alur isi skripsi ini mudah dipahami. Adapun kerangka berfikir 

dalam skripsi yang berjudul ”STRATEGI GURU DALAM 

INTERNALISASI NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PADA 

PEMBELAJARAN IPS SEJARAH MELALUI MEDIA FILM 

DOKUMENTER DI SMP NEGERI 2 BREBES TAHUN 2012/2013” 

adalah sebagai berikut: Pelaksanaan internalisasi pendidikan karakter 

dalam pembelajaran IPS sejarah melalui media film dokumenter  sebagai 
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KURIKULUM Pendidikan IPS 
Sejarah 

AKTIVITAS 
PENGAJARAN 

Internalisasi Pendidikan 
Karakter melalui media film 

dokumenter 

bahan pengembangangan pendidikan karakter pada siswa SMP Negeri 2 

Brebes, dimana kegiatan pembelajaran IPS sejarah diarahkan pada 

kegiatan yang mendorong siswa aktif menemukan sendiri konsep-konsep 

identitas nasional dan wawasan kebangsaan yang dapat mereka terapkan 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Bagan alur kerangka berfikir peranan pendidikan IPS sejarah 

melalui media film dokumenter dalam internalisasi pendidikan karakter 

pada siswa SMP Negeri 2 Brebes dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. Bagan alur kerangka berfikir penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode 

kualitatif ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini 

adalah data yang berupa kata-kata dari para subjek dan informan baik 

dalam kata-kata tertulis ataupun lisan. Karena dalam penelitian ini data 

yang diperoleh adalah data-data yang berupa data deskriptif yang tidak 

menggunakan data yang berupa angka untuk menerangkan hasil penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

tujuan pokok penelitian yaitu untuk mendiskripsikan “Strategi Guru Dalam 

Internalisasi Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran IPS Sejarah Melalui 

Media Film Dokumenter Di SMP Negeri 2 Brebes Tahun Ajaran 

2012/2013”. 

Penelitian yang bersifat kualitatif melalui pendekatan analisis 

deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena 

apa adanya. Penelitian deskriptif dapat berkenaan dengan kasus-kasus 

tertentu atau sesutau populasi yang cukup luas. (Nana Syaodih 

Sukmadinata, 2009: 18). Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu
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pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada manusia 

dalam kawasannya dan peristilahannya (Moleong, 2011:4). 

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawan dari 

eksperimen). Pengambilan data dilakukan secara purpose dengan teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumen. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukan 

untuk mendeskipsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan 

prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. 

Penelitian kualitatif bersifat induktif; peneliti membiarkan permasalahan-

permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. 

Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi 

dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara 

yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan (Nana 

Syaodih Sukmadinata, 2009: 60). 

Penelitian kualitatif berangkat dari filsafat kontruktivisme, yang 

memandang kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan menuntut 

interpretasi berdasarkan pengalaman sosial. “Reality is multilayer, 

interactive and a shared social experience interpretation by individuals”. 

Kualitatif memandang kenyataan sebagai kontruksi sosial, individu atau 

kelompok menarik atau memberi makna kepada suatu kenyataan dengan 
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mengkontruksinya. Kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu: 

pertama, menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) dan 

kedua, menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). 

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. 

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 

dengan kenyataan ganda yaitu kenyataan-kenyataan yang dihadapi peneliti 

di lapangan; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dan informan; dan ketiga, metode ini lebih peka 

dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong 2011: 5). 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana seorang peneliti 

melakukan penelitian atau tempat di mana penelitian dilakukan. Penelitian 

ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Brebes yang terletak di Jalan Veteran 1 

Brebes. Pemilihan lokasi penelitian SMP Negeri 2 Brebes karena sekolah 

ini merupakan salah satu sekolah negeri di kota Brebes yang menjadi 

unggulan selain itu memiliki kurikulum yang telah baku dari pada SMP 

swasta. Pentingnya pendidikan karakter saat ini, yang sedang dilaksanakan 

oleh pemerintah maka peneliti memilih SMP Negeri 2 Brebes sebagai 

tempat penelitian ini, agar dapat mengetahui bagaimana strategi guru 

dalam internalisasi pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Brebes 

khususnya pada bidang mata pelajaran IPS sejarah melalui media film 
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dokumenter dan pelaksanaan pendidikan karakter secara keseluruhan pada 

sekolah tersebut. 

 

C. Bentuk dan Strategi Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini 

mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang strategi guru dalam  

internalisasi pendidikan karakter pada pembelajaran IPS sejarah. Dengan 

demikian penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. 

Jenis penelitian ini mampu mengangkat berbagai informasi kualitatif 

secara lengkap dan mendalam untuk menjelaskan mengenai proses 

mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi (Sutopo, 2006: 138). Penelitian ini 

merupakan penelitian dasar karena bertujuan untuk memahami mengenai 

suatu masalah yang mengarah pada manfaat teoritik, tidak pada manfaat 

praktis (Sutopo, 2006: 135-136).  Penelitian ini menggunakan studi kasus 

terpancang (embedded research), yakni meneliti tentang strategi guru 

dalam internalisasi pendidikan karakter pada pembelajaran IPS sejarah 

melalui media film dokumenter. Studi kasus yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kasus tunggal , karena meneliti satu sekolahan 

karakteristik yang sama, yakni dalam  satu sekolah tetapi berbeda kelas. 

D. Fokus Penelitian 

Penelitian ini di fokuskan pada Mata pelajaran IPS sejarah di SMP 

Negeri 2 Brebes yang dapat menjadi salah satu strategi guru dalam 

intenalisasi pendidikan karakter pada pembelajaran IPS sejarah melalui 
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film dokumenter di SMP Negeri 2 Brebes, nilai-nilai yang 

diinternalisasikan oleh guru kepada peserta didik pada pembelajaran IPS 

sejarah melalui media film dokumenter, kendala-kendala yang dialami 

guru dalam proses belajar mengejar terkait internalisasi pendidikan 

karakter pada pembelajaran IPS sejarah melalui media film dokumenter 

dan bagaimana  apresiasi peserta didik terkait pembelajaran sejarah 

melalui media film dokumenter . Pemetaan aspek-aspek yang akan diteliti 

pada  keempat fokus penelitian di sini di antaranya: 

1. Nilai-nilai pendidikan karakter apakah yang diinternalisasikan 

guru pada pembelajaran IPS sejarah melalui media film 

dokumenter. 

Nilai-nilai karakter  yang diinternalisasikan oleh guru kepada 

peserta didik melalui media film dokumenter dalam pembelajaran IPS 

sejarah pada penelitian ini meliputi beberapa aspek nilai yang menjadi 

fokusnya. Fokus nilai-nilai karakter yang  diteliti pada penelitian ini 

adalah: 

a. Nasionalisme: sikap yang cinta tanah air dan menghargai jasa-jasa 

para pahlawan yang telah gugur pada masa lampau. 

b. Religius: sikap pandangan dan perilaku yang mencerminkan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Disiplin: sikap dan perilaku sebagai cerminan dari ketaatan, 

kepatuhan dan ketertiban, kesetiaan, ketelitian, dan keteraturan 

perilaku seseorang terhadap norma dan aturan yang berlaku. 
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d. Sopan Santun: sikap yang mencerminkan kehalusan budi dan 

tingkah laku sebagai wujud penghormatan terhadap orang lain. 

e. Tangguh: sikap yang tidak mudah kalah karena kekuatan, 

ketabahan, dan ketahanannya dalam menghadapi situasi apa pun. 

f. Toleransi: sikap memahami dan menerima kenyataan, sikap atau 

tindakan orang lain yang berbeda yang diyakini atau dilakukannya 

g. Demokratis: sikap atau tindakan yang didasarkan pada 

penghormatan terhadap hak dan kewahjiban orang lain dalam 

kesetaraan. 

 

2. Strategi guru dalam internalisasi pendidikan karakter pada 

pembelajaran IPS sejarah melalui media film dokumenter. 

Strategi guru dalam internalisasi pendidikan karakter pada 

pembelajaran IPS sejarah melalui film dokumenter yaitu mengkaitkan 

dengan ruang lingkup: 

a. Materi IPS sejarah: materi IPS sejarah inilah yang telah dianalisis 

secara detail sehingga dapat diperoleh hasil berupa nilai-nilai 

karakter apa saja yang dapat dikembangkan oleh guru dalam 

menyapaikan pelajaran IPS sejarah melalui film dokumenter. 

b. Silabus dan RPP mapel IPS kelas VIII dan IX: Silabus dan RPP 

merupakan perangkat pembelajaran. Silabus dan RPP sebagai 

pedoman guru untuk mengajar pada mata pelajaran tertentu yang 

wajib harus dibuat. 
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c. Metode penanaman nilai-nilai pendidikan karakter: berbagai cara 

atau teknik yang digunakan oleh guru mata pelajaran IPS sejarah 

dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada peserta 

didik. 

d. Metode-metode yang digunakan oleh guru dalam menanamkan 

nilai-nilai karakter yang ada. 

e. Media film dokumenter : media pembelajaran inilah yang 

digunakan oleh guru mata pelajaran IPS sejarah yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini, bagaimana media yang digunakan juga 

dapat memberikan kontribusi dalam proses internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter kepada peserta didik khusunya pada proses 

belajar mengajar mata pelajaran IPS sejarah. 

f. Evaluasi internalisasi nilai-nilai karakter: evaluasi menjadi hal 

yang tidak kalah penting dalam hal ini. Berdasarkan evaluasilah 

akan diketahui apakah penanaman nilai-nilai karakter maksimal 

atau tidak. Jadi evaluasi pelaksanaan internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter, sangat penting dalam penelitian ini sehingga 

menjadi salah satu fokus yang diteliti. 
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3. Kendala yang ditemui oleh guru dalam menginternalisasikan nilai-

nilai pendidikan karakter pada pembelajaran IPS sejarah melalui 

film dokumenter. 

Kendala yang ditemui guru dalam menginternalisasikan nilai-nilai 

pendidikan karakter pada pembelajaran sejarah melalui media film 

dokumenter yaitu meliputi: 

a. Kendala dalam perencanaan. 

b. Kendala pemilihan Film 

c. Kendala dalam perolehan film 

d. Kendala dalam pemanfaatan film 

e. Kendala dalam menanamkan nilai:  

f. Kendala evaluasi 

g. Kendala fasilitas 

4. Apresiasi siswa terhadap pemanfaatan film dokumenter dalam 

internalisasi pendidikan karakter pada pembelajaran IPS sejarah. 

Untuk mengetahui bagaimana apresiasi atau tanggapan siswa 

dalam internalisasi pendidikan karakter pada proses belajar mengajar 

pada pembelajaran IPS sejarah melalui film dokumenter. 

E. Sumber Data Penelitian 

1. Informan 

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2011: 4) penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

yang berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang 
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diamati. Dalam penelitian ini sebagai sumber data utamanya adalah 

sejumlah informan. 

Informan merupakan seseorang yang diwawancarai untuk 

didapatkan keterangan dan data untuk keperluan informasi. Informan 

dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran IPS sejarah dan peserta 

didik  di SMP Negeri 2 Brebes untuk mengetahui pandangan mereka 

tentang internalisasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS 

sejarah melalui media film dokumenter serta apresiasinya terhadap 

pembelajaran sejarah. Dari data yang didapatkan dari guru dan peserta 

didik dibandingkan untuk mengetahui tingkat kepercayaan (valid) data 

yang diperoleh. Dari penjelasan tersebut Data  ini dapat berupa hasil 

teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan 

informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Informan 

penelitian adalah Informan yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. 

Informan penelitian ini merupakan pusat perhatian atau sasaran 

peneliti. Terkait dengan informan dalam penelitian ini yang merupakan 

pusat perhatian atau sasaran sebagai informan dalam penelitian ini 

terdiri dari beberapa pihak yang terkait, mulai dari pihak atas yaitu 

kepala sekolah, guru, peserta didik, wali kelas. Informan penelitian 

dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru mata pelajaran IPS, 

wali kelas, guru dan peserta didik. Pemilihan atau penetuan informan 

penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang memang 

dibutuhkan dalam penelitian ini.  



37 
 

 
 

Berdasarkan tabel di atas, pemilihan informan penelitian yaitu Drs. 

Taufiq, M.Pd .selaku kepala sekolah karena kepala sekolah termasuk 

orang yang cukup berpengaruh besar terhadap pengembangan 

pendidikan karakter secara umum dan keselurahan, sehingga melalui 

kepala sekolah sebagai informan dapat diperoleh hasil penelitian 

secara umum dan luas tentang bagaimana pengembangan pelaksanaan 

pendidikan karakter yang ada di SMP Negeri 2 Brebes. Kedua 

pemilihan informan yaitu  Edison, S.Pd., dan Agus Safari, S.Pd., 

selaku guru mata pelajaran IPS sangat tepat sekali. Edison, S.Pd.,  dan 

Agus Safari, S.Pd. inilah yang menjadi pelaku utama dalam 

menyampaikan internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter pada mata 

pelajaran IPS sejarah melalui film dokumenter. 

Pemilihan informan penelitian selanjutnya adalah  guru dan wali 

kelas VII yang terdiri dari Wawan Setiana, S.Pd.; wali kelas VIII yang 

terdiri dari Furqon, S.Pd.; Moch. Ali Mashar, S.Pd.; Ressa Yunian, 

S.Pd.; Yulia Widyarini, S.Pd.; dan wali kelas IX yaitu Darso, S.Pd.; 

Dewi Lisah R., S.Pd.; Sri Ulis Setyaningsih, S.Pd. Pemilihan informan 

ini yaitu guru dan  wali kelas dikarenakan guru dan wali kelaslah 

selaku orang tua yang paling dekat dengan peserta didik di sekolah. 

Perolehan data tentang peserta didik terkait dengan internalisasi nilai-

nilai pendidikan karakter yang telah dilaksanakan akan semakin mudah 

diperoleh melalui wawancara dengan wali kelas masing-masing. 
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Keterlibatan kepala sekolah dan wali kelas sebagai informan sangatlah 

tepat. 

Pemilihan atau perolehan informan penelitian selanjutnya yang 

terakhir adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik SMP Negeri 2 

Brebes Jumlah seluruh peserta didik yang menjadi informan dalam 

penelitian ini berjumlah 14 orang peserta didik, mereka berasal dari 

kelas VIII sampai kelas XI saja. Alasan dalam pengambilan informan 

penelitian peserta didik dari kelas VIII sampai kelas XI karena kelas 

tersebut dilaksanakan internalisasi pendidikan karakter pada 

pembelajaran sejarah melalui media film dokumenter. Pemilihan 

informan penelitian juga atas dasar peserta didik yang mengikuti 

beberapa ekstrakurikuler dan siswa yang berprestasi yang ada di SMP 

Negeri 2 Brebes. Pemilihan informan penelitian secara khusus juga 

berkaitan dengan internalisasi salah satu nilai karakter dalam penelitian 

ini, sehingga dengan pemilihan subjek penelitian yang demikian akan 

mempermudah penulis juga dalam memperoleh data di lapangan 

terkait dengan internalisasi nilai karakter oleh peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Aktivitas Pembelajaran 

Aktivitas pembelajaran merupakan sumber data yang digunkan 

untuk mendapat informasi tentang internalisasi pendidikan karakter 

dalam pembelajaran IPS sejarah melalui media film dokumenter. 

Aktivitas pembelajaran digunakan untuk mengetahui bagaimana 
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penerapan pendidikan karakter dilihat dari aspek strategi pembelajaran, 

media yang digunakan, sistem evaluasi, interaksi guru dan peserta 

didik, dan apresiasi peserta didik pada saat pembelajaran. Secara 

khusus aktivitas pembelajaran yang diteliti adalah aktivitas 

pembelajaran dalam kelas dan luar kelas selama kegiatan belajar 

mengajar sesuai dengan jadwal dan alokasi waktu yang ditetapkan oleh 

sekolah. 

3. Dokumen 
Dokumen menjadi sumber data untuk mengetahui internalisasi 

pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS sejarah melalui media 
film dokumenter dalam perencanaan pembelajaran yang dirancang 
oleh guru. Dokumen yang digunakan meliputi perangkat pembelajaran 
guru, seperti program tahunan, program semester, silabus, dan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaraan (RPP), tugas portofolio yang 
disusun oleh peserta didik, serta daftar nilai guru. Dokumen digunakan 
untuk mengetahui internalisasi pendidikan karakter dalam 
pembelajaran IPS sejarah melalui media film dokumenter pada aspek 
perencanaan, penyusunan tujuan, pelaksanaan pembelajaran, serta 
sistem evaluasi. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi Langsung 

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi langsung, dimana penulis mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap subyek yang diteliti dalam kurun waktu yang cukup 

lama. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba dan pengecap. Penulis terjun langsung ke lokasi 

penelitian untuk melakukan pengamatan dan pencatatan data secara 
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sistematik pada objek penelitian dengan melihat instrumen sebagai 

pedoman pengamatan yang ditunjukkan kepada peserta didik dan guru 

SMP Negeri 2 Brebes. Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini 

sendiri dilaksanakan pada tanggal 8 sampai tanggal 9 Februari tahun 

2013. 

Penggunaan teknik observasi yang terpenting adalah 

mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti, akan tetapi untuk 

mempermudah pengamatan dan ingatan, maka peneliti ini 

menggunakan (1) catatan-catatan, (2) alat elektronik seperti recorder 

dan kamera (3) pengamatan, (pemusatan pada data-data yang tepat), 

dan (4) menambah persepsi atau pengetahuan tentang objek yang 

diamati. 

Fokus observasi dilakukan tentunya tidak terlepas dari beberapa 

pokok permasalahan yang dibahas, antara lain pelaksanaan 

Internalisasi pendidikan karakter pada pembelajaran IPS Sejarah 

melalui media film dokumenter di SMP Negeri 2 Brebes. Observasi 

yang penulis lakukan adalah sebelum melaksanakan penelitian yaitu 

dengan melakukan observasi terkait dengan materi pelajaran IPS 

sejarah di SMP Negeri 2 Brebes yang dapat menjadi salah satu 

internalisasi nilai-nilai karakter. Perangkat pembelajaran yang disusun 

oleh Edison, S.Pd.; dan Agus Safari, S.Pd. berupa Silabus dan RPP 

mata pelajaran IPS sejarah kelas VIII dan kelas IX. Metode 

penanaman nilai-nilai pendidikan karakter oleh peserta didik. Media 
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pembelajaran yang digunakan oleh  Edison, S.Pd.; dan Agus Safari, 

S.Pd. dalam  kegiatan  belajar  mengajar sekaligus yang dapat 

menunjang tumbuhnya karakter siswa dan yang terakhir tentang 

evaluasi yang digunakan oleh guru mata pelajaran itu sendiri. 

Observasi selanjutnya juga dilakukan ketika tidak di dalam 

pembelajaran di kelas, melainkan kegiatan peserta didik di luar kelas. 

Perilaku peserta didik dalam sehari-hari yang ditunjukkan di sekolah 

sebelum dilaksanakan penelitian ini juga penulis observasi, sehingga 

sangat bermanfaat observasi awal ini untuk mengetahui karakter 

peserta didik yang sesungguhnya. Obeservasi awal oleh peneliti dirasa 

cukup dan mendapat bekal yang lebih dari cukup, maka data yang 

diperoleh dari observasi itulah penulis gunakan untuk bekal penelitian 

lebih lanjut secara lebih mendalam dan detail dengan menggunakan 

tahap selanjutnya yaitu wawancara. 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam dengan menggunakan alat bantu yaitu pedoman wawancara. 

Terkait dengan penelitian ini, perangkat yang digunakan dalam wawancara 

adalah alat pengumpul data yang berupa pertanyaan dan ditujukan kepada 

guru mata pelajaran IPS yaitu, Edison, S.Pd.; dan Agus Safari, S.Pd.; 

kepala sekolah SMP Negeri 2 Brebes yaitu Drs. Taufiq, M.Pd, guru dan 

wali kelas  peserta didik kelas VIII dan IX. 
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Wawancara dengan guru mata pelajaran IPS dilaksanakan pada 

tanggal 20 sampai 23 Februari tahun 2013,. Wawancara dilaksanakan 

dengan Edison, S.Pd.; dan Agus Safari, S.Pd., dilakukan di sela-sela beliau 

ketika tidak ada jam mengajar. Hal itu bertujuan agar tidak menggangu 

kegiatan belajar mengajar beliau di kelas dan selain itu pula wawancara 

bisa dilakukan dengan cara mendalam dan detail, sehingga data yang 

diperoleh dari hasil wawancara itu pun bisa lebih menggambarkan keadaan 

nyata di lapangan. 

Wawancara dengan kepala sekolah dilaksanakan pada tanggal 4 

Maret tahun 2013. Wawancara yang dilaksanakan dengan bapak kepala 

sekolah yaitu Bapak  Drs. Taufiq, M.Pd, memerlukan pengaturan jadwal 

terlebih dahulu. Wawancara tidak begitu saja dilakukan karena mengingat 

beliau begitu sangat sibuk selaku kepala sekolah maka wawancara 

dilaksanakan ketika bapak kepala sekolah mempunyai waktu luang. Waktu 

luang tersebut dapat terlaksana pada tanggal 4 Maret tahun 2013, pukul 

08.00 WIB, ketika selesai upacara, meskipun demikian tidak menjadi 

masalah karena esensi dari wawancara yang mendalam terkait dengan 

perolehan data tentang penelitian ini masih dapat berjalan dengan baik. 

Wawancara dengan peserta didik dilaksanakan pada tanggal 19, 23, 

Februari dan tanggal 2 Maret tahun 2013. Waktu yang dibutuhkan untuk 

wawancara dengan peserta didik bermacam-macam. Wawancara dengan 

peserta didik telah diberi waktu secara  khusus oleh Edison, S.Pd.; dan 

Agus Safari, S.Pd., untuk wawancara dengan peserta didik yaitu pada 
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tanggal 19, 23 Februari tahun 2013 dan tanggal 2 Maret tahun 2013. 

Wawancara penulis lakukan diwaktu-waktu senggang dan di moment 

tertentu. Wawancara dilakukan di sela-sela jam istirahat dan pada saat jam 

kosong juga penulis lakukan ketika melaksanakan penelitian ini. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini juga penulis lakukan, 

penulis akan mengambil atau menguntip dokumen yang berhubungan 

dengan mata pelajaran IPS terutama IPS sejarah sebagai salah satu cara 

internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter sehingga data tersebut dapat 

digunakan untuk mendukung kelengkapan data yang ada pada peneliti. 

Pengambilan dokumentasi dilaksanakan ketika masih dalam observasi 

penelitian hingga pelaksanaan penelitian itu sendiri. Pengambilan 

dokumentasi dilakukan diantara tanggal 8 Februari sampai 6 Maret tahun 

2013. 

 

G. Teknik Cuplikan 

Pada penelitian ini, teknik cuplikan menggunakan purposive 

sampling.  Artinya, sumber data dipilih melalui seleksi berdasarkan 

pertimbangan dan tujuan tertentu. H.B Sutopo (2006) menjelaskan bahwa 

dalam purposive sampling, peneliti memilih informanya berdasarkan 

posisi dengan akses tertentu yang dianggap memiliki informasi 

berdasarkan permasalahan secara mendalam. Kepala sekolah, Guru IPS 

kelas VIII dan IX serta peserta didiknya yang dijadikan sasaran penelitian 
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terlebih dahulu dipilih berdasarkan karakteristiknya sesuai dengan 

kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam perolehan data. 

Dari 16 kelas yang meliputi kelas VIII dan kelas IX terdapat 7 

kelas yang diajar oleh Edison yaitu kelas VIII A – VIII D yang berjumlah 

4 kelas dan kelas IX yang diajar oleh  Agus Safari yang berjumlah 3 kelas 

yaitu kelas IX F - IX H masing-masing dipilih informan dari kelas tersebut 

yang berjumlah 14 siswa. Pemilihan peserta didik ini juga berdasrkan 

kegiatan ekstrakulikuler yang diikuti mereka serta prestasinya. 

 

H. Keabsahan Data 

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan tehnik 

triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan data. Tekhnik triangulasi adalah 

tehnik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar 

data itu untuk keperluaan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah 

pemeriksaan melalui sumber lampau  (Moleong, 2011: 330). 

Keabsahan data yang digunakan untuk memeriksa data dalam 

penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi dengan sumber untuk 

membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh dari alat dan waktu yang berbeda. Hal ini dapat dicapai melalui 

jalan sebagai berikut: 
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1. Membandingkan data hasil pengamatan peneliti dengan data hasil 

wawancara dengan guru mata pelajaran IPS, kepala sekolah, wali 

kelas, peserta didik SMP Negeri 2 Brebes. 

2. Membandingkan keaadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain. Dalam hal ini mengkroscek siswa 

kepala sekolah, dan wali kelas apakah internalisasi pendidikan karakter 

sudah diterapkan secara nyata dan efektif. 

 

I. Teknis Analisis Data 

Data kualitatif yang diperoleh dari lapangan diolah sehingga 

diperoleh keterangan yang bermakna, kemudian selanjutnya dianalisis. 

Proses analisis komponen utama yang perlu diperhatikan setelah 

pengumpulan data adalah: 

1. Pengumpulan data: peneliti mencatat semua data secara objektif dan 

apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

Pengumpulan data penulis lakukan mulai dari tanggal 8 Februari hingga 

6 Maret tahun 2013. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan 

wawancara dari mulai kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, 

dan peserta didik SMP Negeri 2 Brebes. Kelengkapan data penelitian 

juga penulis peroleh dari dokumen-dokumen, dan foto-foto penelitian di 

lapangan. 

2. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
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mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi penulis 

lakukan setelah mendapatkan data hasil wawancara dan data berupa 

dokumentasi juga yang terkait dengan penelitian penulis. Reduksi 

sangat perlu dilakukan untuk menggolongkan data yang diperoleh 

berdasarkan konsep yang sudah dibuat sebelumnya. Hasil wawancara 

baik dari informan penelitian, penulis pilah-pilah sedemikian rupa, 

penulis kelompokkan berdasarkan konsep awal penulisan skripsi ini 

akan dibuat. Pengelompokkan sudah dilakukan maka baru dianalisis 

data lapangan mana yang penting dan dapat mendukung penelitian ini 

digunakan untuk pembuatan skripsi, sedangkan untuk data yang kurang 

mendukung penulis membuangnya dengan tujuan agar tidak 

menggangu proses pembuatan tulisan akhir. 

3. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan setelah melakukan 

reduksi data yang akan digunakan sebagai bahan laporan. Penyajian 

data dilaksanakan setelah reduksi penulis lakukan. Hasil reduksi data 

sebelumnya yang telah penulis kelompokkan kedalam dua kategori 

atau poin, kemudian disajikan dan diolah serta dianlisis kemudian 

dengan teori. Data yang diperoleh terkait dengan materi IPS sejarah 

yang telah dianalisis nilai karakternya, perangkat pembelajaran yang 

disusun, metode yang digunakan, serta media dan evaluasi yang 
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dilaksanakan oleh guru disajikan dengan dianalisis terlebih dahulu 

dengan teori yang sudah ada. Begitu juga sebaliknya dengan data yang 

diperoleh dari peserta didik dianalisis dengan toeri dan konsep-konsep 

yang ada kemudian disajikan. 

4. Verifikasi/menarik kesimpulan: menarik kesimpulan atau verifikasi 

yaitu suatu kegiatan yang berupa pengambilan intisari dan penyajian 

data yang merupakan hasil dari analissis yang dilakukan dalam 

penelitian/kesimpulan awal yang sifatnya belum benar-benar matang. 

Verifikasi penulis lakukan setelah penyajian data selesai, dan ditarik 

kesimpulanya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah 

dianalisis dengan teori. Verifikasi yang telah dilakukan dan hasilnya 

diketahui, memungkinkan kembali penulis menyajikan data yang lebih 

baik. Hasil dari verifikasi tersebut dapat digunakan oleh peneliti 

sebagai data penyajian akhir, karena telah melalui proses analisis 

untuk yang kedua kalinya, sehingga kekurangan data pada analisis 

tahap pertama dapat dilengkapi dengan hasil analisis tahap kedua. 

Maka dari situ akan diperoleh data penyajian akhir atau kesimpulan 

yang baik. 
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Bagan alur dalam analisis data dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Bagan 2. Tahapan proses analisis data dalam penelitian kualitatif 
(Sumber: Miles,1992 :20) 

Ketiga komponen tersebut di atas saling interaktif, artinya saling 

mempengaruhi dan terkait. Langkah pertama dilakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan observasi, wawancara, mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang relevan dan mengambil foto yang dapat 

merepresentasikan jawaban dari permasalahan yang diangkat. Tahap ini 

disebut dengan pengumpulan data. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan 

sangat banyak, maka setelah itu dilakukan tahap reduksi data untuk 

memilah-milah data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Data tersebut yang kemudian ditampilkan dalam pembahasan karena 

dianggap penting dan relevan dengan permasalahan penelitian. Setelah 

tahap reduksi selesai, kemudian dilakukan penyajian data secara rapi dan 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 
Penyajian Data 

Penarikan simpulan atau 
Verifikasi 
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tersusun sistematis. Apabila ketiga hal tersebut sudah benar-benar 

terlaksana dengan baik, maka diambil suatu kesimpulan atau verifikasi. 

 

J. Prosedur Penelitian 

Agar mempermudahkan penelitian di lapangan, dilakukan desain 

prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini mengacu pada tahap penelitian 

secara umum menurut Moleong (2011:127-148) yang terdiri atas tahap 

pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. Prosedur 

penelitian ini dilakukan meliputi 3 (tiga) tahap yaitu: 

1. Tahap Pra Penelitian 

Pada tahap ini peneliti mengajukan surat ijin observasi awal untuk 

melakukan survey pendahuluan di SMP Negeri 2 Brebes, observasi 

dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 9 Februari tahun 2013, 

selanjutnya membuat rancangan skripsi serta instrument penelitian dan 

selesai pada tanggal 13 Februari tahun 2013. Surat ijin penelitian juga 

dipersiapkan pada tanggal 6 Februari tahun 2012 untuk ditujukan 

kepada SMP Negeri 2 Brebes. 

2. Tahap Penelitian 

Pengamatan secara langsung yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 

Brebes adalah mengenai strategi guru dalam internalisasi pendidikan 

karakter pada pembelajaran IPS sejarah melalui media film 

dokumenter. Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan guru mata pelajaran IPS, kepala sekolah, wali kelas , guru dan 
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peserta didik kemudian melengkapi dan membandingkan kedua 

metode pengumpulan data tersebut dengan dokumen-dokumen sekolah 

dan foto-foto yang relevan. 

3. Tahap Pembuatan Laporan 

Data hasil penelitian disusun untuk dianalisis kemudian 

dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang runtut dan terbentuk 

suatu laporan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang berasal dari hasil wawancara 

kepala sekolah, guru IPS, guru dan peserta didik sebagai informan penelitian, 

selain itu juga dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dan penggambaran 

fenomena strategi guru dalam internalisasi pendidikan karakter pada pembelajaran 

sejarah melalui media film dokumenter yang dilakukan sebagai sumber 

diperolehnya data ini. Penulis melakukan wawancara dan observasi terhadap guru 

mapel IPS kelas VIII dan kelas IX, guru, wali kelas, kepala sekolah, dan peserta 

didik di SMP Negeri 2 Brebes. 

Bab ini sebagian besar menyajikan tentang data-data deskriptif dari hasil 

wawancara, pengamatan, observasi langsung di lapangan dan ada pula gambar-

gambar yang mendukung strategi guru dalam internalisasi pendidikan karakter 

pada pembelajaran IPS sejarah melalui media film dokumenter yang dilakukan di 

SMP Negeri 2 Brebes, serta suasana lingkungan pembelajaran yang mendukung 

internalisasi pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Brebes. 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Lokasi Sekolah, Kondisi Fisik Sekolah dan Lingkungan Sekolah 

Lokasi penelitian SMP Negeri 2 Brebes berada dalam posisi 

yang serba menguntungkan. Lokasinya strategis, berada di jantung Kota 

Brebes, sarana-prasarana ditata secara menarik dan cukup representati
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untuk kegiatan proses pembelajaran. Sistem manajemen kependidikan digarap 

secara serius sehingga mampu meningkatkan etos kerja yang lebih peduli terhadap 

perkembangan peserta didik. Peserta didik yang berminat belajar di SMP Negeri 2 

Brebes juga kategori bernilai baik yang mempunyai akreditasi : 95. Inilah yang 

kemudian menjadikan SMP Negeri 2 Brebes menjadi salah satu sekolah pilihan 

bagi calon peserta didik dan orang tua di antara sekian sekolah, SMP Negeri 2 

Brebes termasuk sekolah paling favorit dari dulu hingga sampai sekarang. 

SMP Negeri 2 Brebes berlokasi di Jalan Veteran 1 Brebes,  

Letaknya strategis karena terletak di pusat kota, yaitu di depan Jalan 

Pantura Tegal-Brebes sehingga mudah dijangkau oleh para peserta 

didik. SMP Negeri 2 Brebes mempunyai akreditasi sangat baik dalam 

kategori jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan status negeri di 

bawah Diknas. Lokasi sekolah yang sangat dapat di jangkau, SMP 

Negeri 2 Brebes pun sangat mudah di hubungi melalui nomer telpon: 

(0283) 671219, nomer faks: (0283) 6174279 dan 

email:smp02brebes@gmail.com 

SMP Negeri 2 Brebes  juga mempunyai sarana dan prasarana 

yang cukup baik guna menunjang kegiatan belajar mengajar antara guru 

dengan peserta didik. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya terdiri 

dari Laboratorium ( lab fisika,  lab biologi,  lab kimia,  lab komputer,  

lab internet, lab bahasa berbasis digital dan multimedia), Perpustakaan 

berfasilitas internet, Aula / Olah raga in door, Ruang Media, Hotspot 

Area (3 akses point 24 jam non stop), Ruang Kelas dengan Fasilitas 
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AC, LCD proyektor dan Speaker  (24 Kelas), Pemakaian laptop untuk 

peserta didik dan tersedia 30 laptop untuk KBM para guru di kelas, 

semua PC (kantor, ruang atau lab terkoneksi dengan jaringan lokal dan 

internet), Mushola, Kantin. Sarana dan prasarana itulah yang juga dapat 

menunjang peserta didik dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan 

karakter di lingkungan sekolah. 

SMP Negeri 2 Brebes merupakan sekolah yang terletak di pusat 

kota Brebes. Sekolah ini dikelilingi oleh kantor-kantor pemerintahan 

dan dekat dengan jalan raya serta stasiun kreta. Jarak antara SMP 

Negeri 2 Brebes dengan kantor-kantor pemerintahan yang mengelilinya 

dan stasiun kreta sangat dekat, tetapi proses pembelajaran di sekolah ini 

tidak begitu terganggu oleh aktifitas-aktifitas kantor-kantor 

pemerintahan di sekelilingnya maupun lalu lalang kreta dan kendaran 

bermotor. Berikut dibawah ini adalah gambar gedung SMP Negeri 2 

Brebes terlihat dari depan: 

                              

Gambar 1. Gedung SMP Negeri 2 Brebes tampak depan (Sumber: 
Dokumentasi SMP N 2 Brebes) 

Perkembangan selanjutnya SMP Negeri 2 Brebes mengalami 

kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dilihat dari Prestasi yang diraihnya 
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selain itu SMP N 2 Brebes sudah memiliki sertifikat ISO  9001 2008 

pada tahun 2010 dan mempunyai sister school diantaranya yaitu : (1) 

San Yu Adventist School, Singapore, 2010, (2) St. Francis Methodist 

School, Singapore, 2010, (3) SMP Negeri 2 Semarang, Indonesia, 2009, 

(4) SMP Negeri 1 Magelang, Indonesia, 2010, (5) SMP Negeri 1 

Wiradesa, Indonesia 2011, (6) SMP Negeri 1 Denpasar, Indonesia 

2011, (4) SMP Negeri 1 Muara bungo, Indonesia 2012, (5) SMP Negeri 

2 Purworejo, Indonesia 2012. 

Tenaga pendidik di SMP Negeri 2 Brebes juga banyak yang 

berprestasi. Kemampuannya dalam kegiatan pembelajaran, ada 

beberapa guru yang terpilih sebagai nominasi guru teladan. Ada pula 

yang mendapat kesempatan mengikuti studi banding ke luar negeri 

dengan harapan bahwa pengalaman dan pengamatannya terhadap 

pendidikan dapat memacu perkembangan SMP Negeri 2 Brebes. Selain 

beberapa prestasi di atas, masih banyak prestasi lain yang dapat 

membawa nama harum SMP Negeri 2 Brebes misalnya, prestasi dalam 

bidang kemampuan berbahasa Inggris, karya ilmiah, dan kegiatan-

kegiatan ekstrakurikuler lainnya. 

Berbagai fasilitas dan prestasi yang ada di SMP Negeri 2 Brebes 

ini juga sangat mendukung perkembangan peserta didik, baik dalam 

bidang akademik maupun non akademik. Maka tidak mengherankan 

apabila para peserta didik dari SMP Negeri 2 Brebes memperoleh 

banyak prestasi dalam setiap kejuaraan yang diikuti baik dalam tingkat 
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kota, provinsi, nasional. Prestasi-prestai yang pernah diraih  menjadikan 

SMP Negeri 2 Brebes sebagai salah satu sekolah unggulan yang cukup 

favorit di Jawa Tengah. 

a. Visi dan Misi Sekolah 

Tujuan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan 

kualitas kinerja yang baik, maka SMP Negeri 2 Brebes menetapkan visi, 

misi dan nilai inti. Visi dari SMP Negeri 2 Brebes adalah Unggul dalam 

Prestasi Terpuji pada Jatidiri berdaya saing global Responsif Gender. ” 

Indikator Visi dari SMP Negeri 2 Brebes adalah sebagai berikut: 

(1) Terwujudnya lulusan dengan kompetensi  berdaya saing global, (2) 

Terwujudnya lulusan yang cerdas, kompetitif, cinta tanah air, beriman, dan 

bertaqwa, (3) Terwujudnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

di sekolah, (4) Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif, dan efisien, 

(5) Terwujudnya standar tenaga pendidik dan kependidikan, (6) 

Terwujudnya standar prasarana dan sarana pendidikan yang relevan dan 

mutakhir, (7) Terwujudnya standar pengelolaan pendidikan, (8) 

Terwujudnya penggalangan biaya pendidikan yang memadai, (9) 

Terwujudnya standar penilaian pendidikan, (10) Terwujudnya budaya 

mutu sekolah, (11) Terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat,  nyaman, 

aman, rindang, asri, dan bersih. 
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b. Misi  

Indikator Misi dari SMP Negeri 2 Brebes adalah sebagai berikut: 

(1) Mewujudkan lulusan yang berdaya saing global dalam  kerangka 

karakter bangsa, (2) Mewujudkan lulusan lulusan-lulusan yang unggul dan 

berkarakter, (3) Mewujudkan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan di 

sekolah, (4) Mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan, 

komunikatif  dan efektif, (5) Mewujudkan manajemen berbasis sekolah 

yang tangguh dan berdaya saing global, (6) Mewujudkan kegiatan intra 

kurikuler dan ekstra kurikuler yang unggul,  dan tangguh, (7) Mewujudkan 

tenaga pendidik dan dan kependidikan yang andal, sopan, cakap dan 

kompeten di bidangnya, (8) Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan 

yang lengkap, multi guna dan modern, (9) Mewujudkan pengelolaan 

pendidikan berbasis iptek dan imtak, (10) Mewujudkan biaya pendidikan 

yang memadai, (11) Mewujudkan penilaian pendidikan, (12) Mewujudkan 

budaya sekolah yang dinamis sebagai wujud wawasan wiyata mandala 

dengan berbasis sekolah sehat, (13) Mewujudkan sekolah inovatif, kreatif, 

dan dinamis, (14) Mewujudkan organisasi sekolah yang terus 

belajar(learning organization) sesuai perkembangan global, (15) 

Mewujudkan sekolah sehat, (16) Mewujudkan nilai-nilai agama dan nilai 

nilai solidaritas untuk membangun komunikasi yang sehat dan efektif, (17) 

Mewujudkan nilai-nilai solidaritas bagi kehidupan sekolah, masyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, (18) Mewujudkan hubungan yang harmonis 

antar warga sekolah dan menumbuhkan sikap individu yang berkarakter 
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serta mampu menempatkan kesetaraan gender,  (19) Mewujudkan kultur 

sekolah yang peka gender, (20) Mewujudkan nilai-nilai keadilan dan 

kesetaraan gender, (21) Pemberian layanan pendidikan pada Peserta Didik 

yang   berkebutuhan khusus. 

Adapun nilai-nilai inti dari Internalisasi pendidikan karakter di 

SMP Negeri 2 Brebes, diantaranya: religius, rasa ingin tahu, jujur, disiplin, 

santun, tangguh, komunikatif, peduli sosial, toleransi, demokrasi, 

nasionalisme dan tanggung jawab. Nilai-nilai karakter tersebut tidak hanya 

menyangkut perkembangan karakter atau perilaku peserta didik secara 

individu saja, melainkan nilai karakter yang dikembangkan di SMP Negeri 

2 Brebes juga menyangkut ranah atau dimensi nilai sosial. 

Visi, misi dan nilai inti SMP Negeri 2 Brebes sebagaimana tersebut 

di atas kemudian diwujudkan dalam tata tertib sekolah. Tata tertib itu 

kemudian menjadi pedoman dan landasan bagi seluruh warga sekolah 

dalam menjalankan peran masing-masing komponen, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas dan mencapai tujuan dari SMP Negeri 2 Brebes. 

2. Kondisi Guru dan Staf Karyawan SMP Negeri 2 Brebes 

SMP Negeri 2 Brebes  mempunyai tenaga pengajar dan staf 

karyawan secara keseluruhan berjumlah 73 orang ahli. Tenaga pengajar 

sebagian besar sudah menempuh jenjang pendidikan S1 dan ada pula yang 

masih D3 namun, hanya beberapa saja. Guru atau tenaga pendidk yang ada 

di SMP N 2 Brebes terdiri dari berbagai disiplin ilmu.  
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Tujuan dari SMP Negeri 2 Brebes itu sendiri yaitu menghasilkan 

lulusan yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif sebagai bekal 

berinteraksi dan berkomunikasi di dunia global, dan menghasilkan lulusan 

yang memiliki kemampuan di bidang TI (Teknologi Informasi). Upaya 

dalam menghadapi hal tersebut, sekolah memiliki program pengembangan 

SDM (Sumber Daya manusia) untuk meningkatkan kompetensi semua 

guru. Program pengembangan SDM guru di SMP Negeri 2 Brebes ini 

salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas kepada mereka untuk 

mengikuti pelatihan bahasa Inggris di sekolah dan jumlah guru yang 

mampu menggunakan bahasa asing itu relatif masih sedikit yaitu 15 orang. 

Wujud dukungan sekolah tidak hanya pada kompetensi guru dalam 

peningkatan kualitas berbahsa Inggris, namun sekolah juga memberikan 

perhatian pada kemampuan guru mata pelajaran dalam menggunakan ICT 

(Information and Communication Technology) . Terwujudnya SDM guru 

yang berkualitas di SMP N 2 Brebes ini, sekolah memberikan pelatihan 

komputer, pelatihan internet dan pelatihan multimedia bagi para guru. 

Kegiatan pelatihan tersebut tampak pada gambar dibawah ini, diantaranya: 
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Gambar 2. Pelatihan ICT pada guru mata pelajaran 
(Sumber: Dokumentasi sekolah  SMP N 2 Brebes) 

Adanya pengembangan SDM guru yang berbasis pada 

perkembangan kemajuan teknologi, menuntut guru-guru SMP Negeri 2 

Brebes untuk lebih kreatif menggunakan alat-alat tersebut, khususnya 

dalam kegiatan pembelajaran. Alat-alat tersebut seperti halnya 

pemanfaatan komputer atau laptop dan LCD di masing-masing kelas dan 

pemanfaatan internet sebagai pendukung sumber belajar terkait dengan 

masing-masing mata pelajaran masing-masing. 

3. Kondisi Peserta Didik 

Peserta didik yang bersekolah di SMP Negeri 2 Brebes sebagian 

besar berasal dari wilayah kab. Brebes. Mereka memiliki   keragaman baik 

secara horizontal maupun secara vertikal. Secara horizontal di sekolah ini 

ada 3 macam etnis yaitu etnis Jawa, Batak dan Tionghoa  peserta didik dari 
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jumlah yang ada serta juga kebergaman agama yang meliputi agama Islam, 

Kristen, Protestan, sedangkan secara vertikal dapat dilihat dari keadaan 

sosial ekonomi orang tua peserta didik, mulai dari Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), TNI/POLRI, wiraswasta, petani, dan lain-lain. Kondisi peserta 

didik yang heterogen ini dapat menjadi pedukung pelaksanaan pendidikan 

karakter karena sebagai tempat atau lingkungan yang dapat digunakan oleh 

peserta didik untuk mengimplementasikan nilai-nilai karakter seperti 

toleransi, solidaritas dan lain-lain dalam kehidupan sekolah. 

Jumlah peserta didik yang aktif belajar di SMP Negeri 2 Brebes 

pada tahun ajaran 2012/2013 adalah sebanyak 597 peserta didik. Jumlah 

seluruh peserta didik tersebut mulai dari seluruh kelas VII , baik kelas VIII 

dan kelas IX.  

B. Pembahasan Nilai-nilai Pendidikan Karakter yang Diinternalisasikan 

oleh Guru Pada Pembelajaran IPS Sejarah Melalui Media Film 

Dokumenter di SMP Negeri 2 Brebes. 

Pendidikan sebagai hasil kebudayaan adalah suatu proses 

transformasi nilai-nilai, hal ini berarti proses pendidikan itu merupakan 

suatu usaha yang sadar. Pendidikan formal di sekolah-sekolah dan 

perguruan tinggi, merupakan kegiatan belajar mengajar yang direncanakan 

secara sistematis. Jadi kegiatan pendidikan itu merupakan proses 

transformasi nilai-nilai yang dilaksanakan oleh kegiatan pendidikan itu 

sendiri bertujuan untuk memperbaiki moral salah satunya kepada generasi 
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penerus bangsa. Mengapa generasi muda, karena pada masa generasi muda 

itulah saat ini banyak dijumpai adanya fenomena sosial yang jauh dari 

keinginan yang diharapkan pada semestinya.  

Karakter merupakan aspek yang penting untuk kesuksesan manusia 

di masa depan. Karakter yang kuat akan membentuk mental yang kuat. 

Sedangkan mental yang kuat akan melahirkan spirit yang kuat, pantang 

menyerah, berani mengarungi proses panjang, serta menerjang arus badai 

yang bergelombang dan berbahaya. 

Pendidikan karakter menurut  Lickona adalah segala sesuatu yang 

dilakukan oleh guru untuk mempengaruhi karakter peserta didik. Guru 

membantu dalam membentuk watak peserta didik dengan cara 

memberikan keteladanan, cara berbicara atau menyampaikan materi yang 

baik, toleransi, dan berbagai hal yang terkait lainya. Sedangkan secara 

umum menurut Litbang  nilai-nilai karakter yang terkandung dalam 

pembelajaran IPS di SMP adalah cinta tanah air/ nasionalis, jujur, 

toleransi, disiplin, religius, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, menghargai 

prestasi, bersahabat, senang membaca, peduli sosial, menghargai, 

keberagaman, berfikir logis, kritis, inovatif, berjiwa wirausaha dan peduli 

lingkungan.  

1. Nilai-nilai yang Diinternalisakan oleh Guru 

Pendidikan karakter menurut Lickona (dalam Sa’dun:2010) 

menerangkan bahwa untuk mengembangkan nilai dan karakter seseorang 
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perlu pengembangan secara seimbang antara moral knowing, terdapat 

enam hal tujuan diajarkanya pendidikan moral, yaiu kesadaran moral, 

pengetahuan tentang nilai moral, penerimaan prespektif dan pemahaman 

diri. Sementara moral feeling, terdapat enam aspek emosi yang diharapkan 

yang dapat dicapai seseorang untuk menjadi manusia yang berkarakter 

yaitu kesadaran, harga diri, empati, menyukai kebaikan, kontrol diri dan 

kerendahan hati, kemudian moral action merupakan hasil komponen 

karakter sebelumnya. Keseimbangan tersebutlah perlu dilakukan oleh 

peserta didik dalam melaksanakan pendidikan karakter, pengetahuan yang 

sudah didapatnya melalui proses pembelajaran di kelas, selanjutnya harus 

diaplikasikan dalam bentuk moral action akan pembentukan karakter dapat 

berjalan tidak hanya dalam tataran konsep saja melainkan juga sampai 

dalam tataran nyata yaitu berupa perilaku dalam kehidupan sehari-

hari.Bentuk intenalisasi pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru 

pada pembelajaran IPS sejarah melalui media film dokumenter yaitu: 

adalah cinta tanah air/ nasionalis, religius, disiplin, sopan santun, tangguh, 

tolerannsi, demokratis. Berikut ini Penggunaan metode film dokumenter 

tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut  dan  penjelasanya. 
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Gambar 3. Media film dokumenter pada pembelajaran IPS sejarah 
(Sumber: Dokumentasi Dhani 23 Februari 2013) 

 

a. Nasionalisme 

Pelaksanaan nilai karakter yang pertama adalah nilai 

nasionalisme. Nasionalisme yaitu sikap yang cinta tanah air dan 

menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur pada masa 

lampau. Pelaksanaan internalisasi sikap atau perilaku peserta didik 

dalam kehidupan sehari-hari yaitu: mengikuti upacara bendera dengan 

tertib, menghargai jasa-jasa pahlawan,  berikut wawancara dengan Pak 

Agus Safari terkait pelaksanaan nilai nasionalisme. 

“…Nilai kebangsaan. Nasionalis, nilai inilah yang sering 
diajarkan melalui pelajaran IPS sejarah dan dikaitkan dengan film 
dokumenter. disini peserta didik diajarkan tentang paham cinta 
tanah air , menghargai lambang Negara sang saka merah putih 
dan landasan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu pancasila.” 
(Wawancara dengan Pak Agus Tanggal 23 Februari Tahun 2013)” 
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b. Religius 

Pelaksanaan nilai karakter yang kedua  adalah nilai religius. 

Religius yaitu sikap pandangan dan perilaku yang mencerminkan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip pendidikan karakter 

salah satunya adalah karaktermu ditentukan oleh apa yang kamu 

lakukan, bukan apa yang kamu katakan atau kamu yakini (Albertus, 

2010:218). Prinsip ini memberikan gambaran secara konkret tentang 

pendidikan karakter seseorang individu dengan memberikan prioritas 

pada unsur psikomotorik yang menggerakkan seseorang untuk 

bertindak. Pemahaman, pengertian, keyakinan akan nilai secara 

objektif oleh seorang individu akan membantu mengarahkan individu 

tersebut pada sebuah keputusan berupa tindakan. Jadi perilaku 

berkarakter tersebut ditentukan oleh perbuatan bukan melalui kata-kata 

seseorang, nilai pendidikan karakter ini sesuai dengan film dokumenter 

yang ditayangkan yaitu perjuangan bangsa Indonesia berjuang tidak 

hanya dengan perjuangan fisik saja tetapi juga dengan do’a . Prinsip 

itulah yang menjadi salah satu dasar pendidikan karakter. Pendidikan 

karakter tidak hanya pada tataran perkataan saja melainkan juga harus 

berwujud nyata berupa perilaku berkarakter. Wujud nyata perilaku 

berkarakter salah satunya adalah nilai karakter religius yang 

diaplikasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Wujud 

nyata perilaku nilai karakter religius oleh peserta didik adalah terlihat 

dari beberapa kegiatan keagamaan mulai dari aktivitas di dalam kelas 
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hingga aktivitas di luar kelas. Pelaksanaan sikap atau perilaku religius 

oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari diantaranya, yaitu: 

Berdo’a sebelum dan sesudah pelajaran , berikut wawancara dengan 

Pak Edison terkait pelaksanaan do’a 

“…Religius: menanamkanya mas yaitu nilai religius ini 
dikaitkan dengan film dokumenter, tentang perjuangan bangsa 
Indonesia, dimana bangsa Indonesia dalam perjuangan untuk 
meraih kemerdekaan tidak hanya secara fisik tapi juga dengan 
do’a.” (Wawancara dengan Pak Edison Tanggal 20 Februari Tahun 
2013). 
 
Internalisasi nilai-nilai karakter salah satunya religius di atas 

membuktikan bahwa nilai karakter tersebut dikaitkan dengan film 

dokumenter  yang diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya.  

c. Rasa ingin tahu 

Pelaksanaan nilai karakter yang ketiga adalah rasa ingin tahu.  

yaitu sikap, yang selalu ingin mencari tahu tentang hal-hal yang baru 

terkait dengan pengetahuan atau informasi disekitarnya. Hal ini 

berkaitan dengan film dokumenter yang ditayangkan oleh guru pada 

pembelajaran IPS sejarah sehingga siswa tertarik dan ingin mencari 

tahu tentang film dokumenter yang berkaitan dengan materi yang 

diajarkan oleh guru.  

d. Disiplin  

Pelaksanaan nilai karakter yang keempat adalah nilai disiplin. 

Disiplin yaitu sikap dan perilaku sebagai cerminan dari ketaatan, 

kepatuhan dan ketertiban, kesetiaan, ketelitian, dan keteraturan 

perilaku seseorang terhadap norma dan aturan yang berlaku. 
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Pelaksanaan internalisasi sikap atau perilaku peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu: Disiplin ini dikaitkan dengan perilaku 

para pejuang pada jaman dulu dalam mempertahankan kemerdekaan 

Republik Indonesia yang ditayangkan dalam film dokumenter. 

Sehingga siswa dapat mencontoh perilaku para pejuang tersebut  

dikehidupan sehari-hari  seperti  masuk kelas, disiplin menaati tata 

tertib sekolah, tidak terlambat.  

e. Sopan Santun 

Pelaksanaan nilai karakter yang kelima adalah nilai sopan santun. 

Santun yaitu sikap yang mencerminkan kehalusan budi dan tingkah 

laku sebagai wujud penghormatan terhadap orang lain. Pelaksanaan 

internalisasi sikap atau perilaku kepada peserta didik dalam kegiatan 

proses belajar melalui film dokumenter yang berkaitan dengan 

peristiwa Rengasdengklok yaitu adanya perbedaan pendapat antara 

golongan tua dan golongan muda dalam memproklamasikan 

kemerdekaan ini berkaitan dengan nilai karakter santun.  

f. Toleransi 

Pelaksanaan nilai karakter yang keenam adalah nilai toleransi. 

Toleransi yaitu sikap memahami dan menerima kenyataan, sikap atau 

tindakan orang lain yang berbeda yang diyakini atau dilakukannya. 

Pelaksanaan internalisasi sikap atau perilaku peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari yaitu: Menghargai orang lain ini sesuai dengan 

nilai-nilai pendidikan karakter yang diajarkan oleh Bapak Edison yang 
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dikaitkan dengan film dokumenter peristiwa sekitar proklamasi yaitu 

pada saat penculikan Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh 

golongan pemuda disini Pak Edison menjelaskan nilai tersebut sesuai 

dengan materi yang diajarkanya.  

g. Demokratis 

Pelaksanaan nilai karakter yang ketujuh adalah nilai demokratis. 

Demokratis yaitu sikap atau tindakan yang didasarkan pada 

penghormatan terhadap hak dan kewajiban orang lain dalam 

kesetaraan. Pengembangan nilai karakter ini diinternalisasikan melalui 

film dokumenter tentang peristiwa reformasi pada tahun 1998 yang 

diajarkan pada kelas IX pada materi ini guru mengajarkan materi 

tentang runtuhnya masa orde baru, guru mengaitkan peristiwa 

reformasi dengan nilai karakter demokratis, dimana pada masa orde 

baru Negara Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang ditaktor dan 

kemudian setelah reformasi nilai demokratis berkembang pesat sampai 

sekarang. 

Pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Brebes ini 

dispesifikan lagi dalam strategi guru dalam internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter pada mata pelajaran IPS sejarah melalui media 

film dokumenter. IPS atau ilmu pengetahuan sosial yaitu ilmu yang 

mempelajari kegiatan hidup manusia dalam kelompok yang disebut 

masyarakat yang merupakan salah satu bidang ilmu terpadu yang 

meliputi, sejarah, geografi, sosiologi dan ekonomi dengan pokok 
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kajian yang dapat menyumbangkan ilmu pengetahuannya untuk 

menginternalisasi nilai-nilai pendidikan karakter untuk dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari sedangkan fungsi IPS untuk 

sekolah menengah pertama adalah sebagai ilmu pengetahuan untuk 

mengembangkan kemampuan dan sikap rasional dalam menghadapi 

kenyataan atau permasalahan sosial, serta perkembangan masyarakat 

Indonesia dan masyarakat dunia di masa lampau, masa kini, dan masa 

mendatang hal ini berkaitan pada aspek IPS sejarah. 

 Mata pelajaran IPS sejarah memiliki arti strategis dalam 

pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta 

dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan nilai-nilai pendidikan 

karakter. 

Beberapa prinsip pendidikan karakter menurut kemendiknas yaitu 

pendidikan karakter ditanamkan melalui semua mata pelajaran, 

pengembangan diri dan budaya sekolah; mensyaratkan bahwa proses 

pengembangan karakter dilakukan melalui setiap mata pelajaran, 

kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Di dalam pendidikan karakter 

nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan, mengandung makna bahwa 

materi ajar pendidikan berkarakter bukanlah materi ajar biasa artinya 

materi pendidikan berkarakter bukanlah pokok bahasan tersendiri, 

tetapi dikembangkan secara integratif dan materi pelajaran dapat 

dijadikan media untuk mengembangkan. 
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Berdasarkan prinsip pendidikan karakter di atas, mata pelajaran 

IPS sejarah mempunyai andil dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan 

karakter. internalisasi tersebut dapat melalui beberapa cara atau strategi 

yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan pemahaman dan 

pelaksanaan langsung terkait dengan pendidikan karakter itu sendiri 

terkait dengan nilai-nilai yang diinternalisasikan oleh guru. 

2. Materi IPS Sejarah 

Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui mata pelajaran 

IPS sejarah salah satunya melalui materi mata pelajaran IPS sejarah itu 

sendiri. Materi IPS sejarah mempunyai karakteristik yang menanamkan 

nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat 

Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga masa kini yang memiliki 

peran penting terhadap pembangunan karakter masyarakat. 

Materi IPS sejarah merupakan salah satu unsur ilmu pendidikan 

humaniora yang bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan sikap 

nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, 

nasionalisme dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses 

pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Peran penting ini 

didukung dengan materi-materi yang mengandung nilai-nilai penting bagi 

peserta didik.  

Nilai-nilai pendidikan karakter yang diinternalisasikan pada 

pembelajaran IPS sejarah melalui media film dokumenter khususnya yang 
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ada di kelas VIII dan IX, sangat syarat akan adanya nilai-nilai karakter. 

Nilai-nilai karakter yang ada di SMP Negeri 2 Brebes berdasarkan hasil 

wawancara dengan bapak Edison, S.Pd., dan bapak Agus Safari, S.Pd.,  

selaku guru mata pelajaran IPS yaitu: 

“...untuk nilai-nilai karakter yang saya internalisasikan pada 
pembelajaran IPS sejarah melalui media film dokumenter itu 
sendiri mas yang saya internalisasikan atau ajarkan diantaranya 
nilai-nilai ideologis, manusiawi, dan sosiologis artinya yaitu nilai-
nilai karakter yang berkaitan dengan kehidupan siswa SMP sesuai 
dengan usianya seperti nilai, Religius, Rasa Ingin Tahu, Disiplin, 
Tangguh, Santun, Toleransi, Demokratis,  Nasionalisme. Nilai-
nilai tesebut juga di internalisasikan di SMP N 2 Brebes secara 
umum oleh pihak sekolah. Nilai-nilai karakter tersebut sudah 
disesuaikan dengan karakteristik dari mata pelajaran IPS sejarah itu 
sendiri mas. Misalkan penyampaian nilai-nilai karakter melalui 
media film dokumenter pada materi persiapan kemerdekaan 
kaitanya dengan peristiwa rengasdengklok yaitu peristiwa 
penculikan Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh golongan 
muda disini saya menyampaikan nilai-nilai nasionalisme, 
patriotisme, bijaksana, inovatif, rela berkorban, rasa ingin tahu, 
keteladanan, ketelitian dan saling menghormati.” (Wawancara 
dengan pak Edison Tanggal 20 Februari Tahun 2013). 

 

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa nilai-nilai karakter 

yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran IPS sejarah melalui film 

dokumenter adalah nilai-nilai: Ideologis, Manusiawi, dan Sosiologis 

artinya yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan siswa SMP 

sesuai dengan usianya seperti: Religius, Rasa Ingin Tahu, Disiplin, 

Tangguh, Santun, Toleransi, Demokratis, Nasionalisme. Nilai-nilai itulah 

yang tersirat atau yang menjadi salah tujuan yang harus tersampaikan pada 

pendidikan karakter melalui salah satunya materi IPS sejarah melalui 
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media film dokumenter tetapi penyampaian nilai-nilai tersebut sesuai 

dengan materi yang diajarkan melalui media film dokumenter. 

Analisis materi kelas  yang diperoleh berdasarkan Standar 

Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) semester dua kelas VIII 

diantaranya: Memahami Usaha Persiapan Kemerdekaan. Berikut analisis 

materi tiap indikator agar nilai-nilai karakter yang baik dapat tersampaikan 

salah satunya pada materi IPS sejarah kelas VIII melalui media film 

dokumenter, yaitu:  

a. Bab 1 : Memahami Usaha Persiapan Kemerdekaan  

Pada bab 1 materi IPS sejarah mengkaji tentang usaha persiapan 

kemerdekaan yang mengkaji beberapa aspek materi diantaranya: yang 

pertama, menjelaskan proses persiapan kemerdekaan, dan  

Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan proses 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi dari materi 

tersebut yaitu bertujuan agar peserta didik memiliki nilai karakter rasa 

ingin tahu, mengenai usaha persiapan kemerdekaan Indonesia dan 

peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan proses terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  apa saja yang perlu dipelajari. Peserta 

didik juga selanjutnya dapat memiliki nilai karakter nasionalisme, 

patriotisme, saling menghargai, inovatif, bijaksana, teliti, teladan, dan 

kritis setelah mempelajari tentang peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi dan proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, melalui media film dokumenter sehingga peserta lebih 
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tertarik dan nilai-nilai karakter yang disampaikan oleh guru melalui 

film dokumenter dapat terinternalisasikan kepada peserta didik. 

Hasil wawancara dengan Bapak Edison terkait dengan 

internalisasi nilai karakter rasa ingin tahu, nasionalisme, patriotisme, 

bijaksana, inovatif, teliti, teladan, saling menghargai dan kritis, melalui 

media film dokumenter  pada materi pelajaran IPS sejarah bab 1 kelas 

VIII, dapat dilihat sebagai berikur ini: 

“…Mari kita kaji bersama-sama mas di dalam materi IPS 
sejarah bab 1 yaitu materi yang membahas tentang usaha 
persiapan kemerdekaan, peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi 
dan proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Ada materi khusus yang membahas tentang usaha persiapan 
kemerdekaan melalui media film dokumenter yang berkaitan pada 
peristiwa rengasdengklok yaitu suatu peristiwa dimana  soekarno 
dan hatta diculik oleh Darwis dari golangan pemuda, peristiwa 
inilah yang menjadikan peserta didik menjadi ingin tahu, untuk 
mengetahui tujuanya yaitu menyelamatkan Soekarno dan Hatta 
dari pengaruh jepang, dan membujuk Soekarno dan Hatta untuk 
memproklamasikan kemerdekaan.” (Wawancara dengan pak 
Edison Tanggal 20 Februari Tahun 2013). 
 
Hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pada materi ini  

Pak Edison menyampaikan nilai karakter bijaksana yaitu sikap 

Soekarno dan Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaanya sesuai 

dengan prosedur yang telah dijanjikan Jepang, kenapa Soekarno dan 

Hatta bersikap seperti itu karena Soekarno dan Hatta tidak ingin 

adanya korban dari rakyat sehingga mengikuti rencana kemerdekaan 

yang dijanjikan Jepang.  

Selain itu juga adanya miskomunikasi antara golongan tua dan 

muda dimana golongan muda mempunyai pemikiran yang konservatif, 
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radikal dan reformis sedangkan golongan tua terlalu moderat, hal ini 

menjelaskan., mengenai nilai karakter, Nasionalisme, patriotisme, 

keteladanan, saling menghormati, inovatif, teliti, dan  kritis,. Jadi 

intinya saya menjelaskan bahwa sebagai pemuda seharusnya 

menghormati yang lebih tua begitu juga sebaliknya yang tua harus 

mengalah kepada yang muda karena mempunyai suatu informasi 

inovatif dalam usaha memperjuangkan bangsa Indonesia untuk meraih 

kemerdekaan. Begitulah mas salah satu cara menanamkan karakter 

melalui materi IPS sejarah pada bab 1 yaitu peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi dan proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Jadi siswa melihat video film dokumenter kemudian Pak 

Edison menjelaskan mengenai nilai-nilai karakter yang 

diinternalisasikan pada pembelajaran sejarah kelas VIII pada bab 1 

yaitu usaha persiapan kemerdekaan, peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi dan proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia., oleh Bapak Edison dapat dijadikan salah satu penanaman 

nilai karakter, nasionalisme, patriotisme, bijaksana, saling menghargai, 

teladan, inovatif, teliti, rela berkorban dan rasa ingin tahu  terhadap 

kajian materi IPS sejarah itu sendiri melalui film dokumenter. 

b. Materi IPS Kelas IX, Bab 2 : Mendiskripsikan Perjuangan Bangsa 

Indonesia Dalam Merebut Irian Barat. 

Pada bab 2 kelas IX  materi IPS sejarah yaitu  mengkaji tentang 

Usaha mempertahankan  Republik Indonesia yang meliputi materi 1, 
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perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut Irian Barat. 2, Tragedi 

nasional meliputi peristiwa G 30 S PKI, pemberontakan-

pemberontakan dan konflik internal lainya. Runtuhnya orde baru. Pada 

materi ini penulis hanya mengkaji materi tentang Runtuhnya orde baru 

terkait dengan strategi guru dalam internalisasi pendidikan karakter 

pada pembelajaran IPS sejarah melalui film dokumenter,  yang 

mengkaji beberapa aspek nilai-nilai karakter yang disampaikan guru 

pada siswa kelas IX diantaranya yaitu nilai karakter/perilaku ciri khas 

bangsa Indonesia diantaranya nilai nasionalisme, cinta tanah air, 

gotong royong, religius, musyawarah, saling menghormati, kejujuran, 

keteladanan dan nilai-nilai karakter yang lainya. 

Hasil wawancara dengan Bapak Agus Safari terkait dengan 

internalisasi nilai karakter yang disampaikan pada pembelajaran IPS 

sejarah melalui media film dokumenter, diantaranya yaitu nilai 

karakter atau perilaku ciri khas bangsa Indonesia yaitu.  nasionalisme, 

cinta tanah air, gotong royong, religius, musyawarah, saling 

menghormati, bertanggung jawab, kejujuran, keteladanan dan nilai-

nilai karakter yang lainya. pada mata pelajaran IPS sejarah bab 2 kelas 

IX, pada materi Runtuhnya orde baru  dapat dilihat sebagai berikur ini: 

“…Pada materi ini nilai-nilai pendidikan karakter 
yang disampaikan yaitu berkaitan dengan film dokumenter 
tentang runtuhnya orde baru, disini saya menayangkan 
video mundurnya Soerharto sebagai Presiden RI yang 
memerintah cukup lama yaitu sekitar 32 tahun, pada materi 
ini digambarkan bagaimana mahasiswa berunjuk rasa agar 
rezim Soeharto turun dan peristiwa lainya berkaitan dengan 
runtuhnya orde baru. Kemudian dikaitkan dengan nilai 
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karakter/perilaku ciri khas bangsa Indonesia diantaranya 
nilai nasionalisme, cinta tanah air, berani, gotong royong, 
musyawarah, saling menghormati, kejujuran, keteladanan 
dan nilai-nilai karakter yang lainya.” (Wawancara dengan 
pak Agus Safari Tanggal 23 Februari Tahun 2013).  

 
Hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa materi IPS 

sejarah kelas IX pada Bab 2 yaitu: mengenai materi tentang Runtuhnya 

orde baru. oleh Bapak Agus Safari  dapat dijadikan salah satu 

penanaman nilai karakter, yaitu nilai karakter/perilaku ciri khas bangsa 

Indonesia diantaranya nilai nasionalisme, cinta tanah air, gotong 

royong, musyawarah, religius musyawarah, saling menghormati, 

kejujuran, keteladanan dan nilai-nilai karakter yang lainya terhadap 

kajian materi IPS sejarah itu sendiri melalui film dokumenter. 

 

3. Silabus dan RPP Mata Pelajaran IPS Sejarah Kelas VIII dan IX.  

a. Perangkat Pembelajaran Silabus Mata Pelajaran IPS Sejarah. 

Pendekatan formal adalah pemasukan pendidikan karakter 

ke dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan Indonesia 

diatur dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP). SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. SNP meliputi standar kompetensi lulusan, isi, proses, 

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 

pembiayaan, dan penilaian. 
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PP nomor 19 tahun 2005 kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untukn mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Kurikulum tercakup dalam standar isi pendidikan yang 

melingkupi materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai 

kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan 

pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atas standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Kompetensi ini dirumuskan 

dalam standar isi pendidikan. Standar isi kemudian 

diimplementasikan dalam perencanaan proses pembelajaran  yang 

terdiri dari silabus dan rencana program pembelajaran (RPP). 

Silabus dan RPP sekurang-kurangnya memuat tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar. 

Rumusan kompetensi lulusan dalam PP ini telah memuat 

pendidikan karakter. Ada beberapa pasal yang beriorentasi pada 

pembentukan karakter. Pertama, pasal 4 menjelaskan bahwa 

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan 

nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. 
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Kedua, pada pasal 13 dijelaskan bahwa kurikulum untuk 

SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, 

SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK 

atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan 

kecakapan hidup yang mencakup kecakapan pribadi,  kecakapan 

sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. 

Ketiga, pada pasal 25 dijelaskan bahwa kompetensi lulusan 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya 

penjelasan pasal 25 ini diperjelas pada pasal 26 yang menyatakan 

bahwa semua jenjang pendidikan, mulai tingkat dasar sampai 

perguruan tinggi berorientasi pada kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. 

Pasal-pasal ini secara tegas menjelaskan orientasi 

pembentukan karakter dalam praktik pendidikan nasional. 

Orientasi itu dapat ditemukan pada kalimat “membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat pada pasal 4, 

“kepribadian dan akhlak mulia“, pada pasal 26, karena itu 

pendidikan karakter melekat dalam sistem pendidikan nasional. 

Pada dasarnya implementasi pendidikan karakter dalam 

kurikulum dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, 

implementasi dalam standar isi pendidikan. Pendidikan karakter 

dapat diterapkan pada wilayah standar isi pendidikan, yakni dengan 

menyusun kompetensi akademik dan karaskter dalam standar isi 
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yang terintegratif. Usaha ini bisa dimulai dengan merumuskan 

kompetensi karakter pada muatan kurikulum di setiap setiap satuan 

pendidikan. Caranya dengan merumuskan standar kompetensi  dan 

kompetensi dasar tentang karakter yang disusun secara lebih 

spesifik.  

Penyusunan muatan kurikulum pendidikan karakter pada 

setiap satuaan pendidikan menjadi wewenang Badan Standar 

Nasional (BSNP). Integrasi kompetensi akademik dan karakter 

dilakukan dengan melihat kesesuaian materi dan tema pada tiap-

tiap kompetensi. Rumusan ini menghasilkan susunan muatan 

kurikulum yang integratif mengenai kecakapan kepribadian, sosial, 

dan akademik. Muatan kurikulum ini selanjutnya dijadikan rujukan 

oleh guru dan sekolah dalam menyusun kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP). 

Kedua, implementasi dalam standar proses pendidikan. 

Disamping bisa dimulai dengan penyusunan muatan kurikulum 

pada setiap satuan pendidikan, pendidikan karakter juga bisa 

langsung dikembangkan di tingkat satuan pendidikan. Jika pilihan 

ini yang diambil, BNSP tidak perlu merumuskan standar isi tentang 

karakter bangsa. Standar karakter bisa dikembangkan sendiri oleh 

sekolah. Pilihan karakter yang ingin diimplementasikan bisa 

dibicarakan dan dibahas oleh seluruh stakeholder sekolah. 
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Karakter yang diputuskan oleh sekolah diimplementasikan 

dalam KTSP. Pendidikan karakter model ini dikembangkan secara 

formal melalui silabus, RPP dan kegiatan pembelajaran yang 

memuat pendidikan karakter. Guru, sebagai penyusun silabus dan 

RPP menambahkan kolom khusus berisi karakter yang 

dikembangkan dengan mengacu kepada rumusan karakter sekolah. 

Rumusan karakter itu disesuaikan dengan tema pembelajaran. 

Rumusan karakter di dalam silabus dan RPP disusun dengan 

mengacu pada semua unsur yang terdapat di dalamnya, yakni 

dimulai dari standar karakter, karakter dasar, indikator, materi, 

kegiatan pembelajaran, sampai penilaian karakter.  

Silabus adalah acuan pembelajaran yang berisi rencana 

bahan ajar mata pelajaran tertentu, sebagai hasil dari seleksi, 

pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum, 

yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah 

setempat. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan 

kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk 

penilaian (BSNP, 2006). 

Silabus berkarakter itulah yang disusun oleh guru mata 

pelajaran IPS sejarah kelas VIII dan Kelas IX yaitu Bapak Edison, 

dan Bapak Agus Safari  dalam wujud pengintegrasian nilai-nilai 

karakter terhadap perangkat pembelajaran salah satunya silabus. 
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Silabus yang disusun oleh Bapak Edison, dan Bapak Agus Safari 

secara keseluruhan seperti pada umumnya hanya saja pada kolom 

tertentu terdapat nilai-nilai karakter yang dikembangkannya 

sendiri. Silabus yang dibuat oleh Bapak Edison, dan Bapak Agus 

Safari meskipun berdasarkan atas pengembangan kreatifitasnya 

sendiri, pembuatan silabus berkarakter tetap mengunakan prinsip-

prinsip pengembangan silabus. Prinsip-prinsip pengembangan 

silabus tersebut diantaranya, ilmiah, memperhatikan perkembangan 

dan kebutuhan peserta didik, sistematis, relevansi, konsisten dan 

kecukupan. 

Penyusunan atau pengembangan silabus berkarakter secara 

umum sesuai dengan panduan pengembangan silabus yang sudah 

ada, sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Umum 

Pengembangan Silabus yang disusun oleh Depdiknas (dalam 

Majid, 2009) yaitu: (1) penulisan identitas mata pelajaran; (2) 

perumusan standar kompetensi; (3) penentuan kompetensi dasar; 

(4) penentuan materi pokok dan uraiannya; (5) penentuan 

pengalaman belajar; (6) penentuan alokasi waktu; dan (7) 

penentuan sumber bahan. Hanya saja pengembangan silabus 

berkarakter ini oleh Bapak Edison, dan Bapak Agus Safari 

ditambah dengan kolom nilia-nilai karakter yang akan 

diintegarsikan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak 

Edison, dan Bapak Agus Safari , yaitu: 
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“...Untuk pengembangan silabus berkarakter 
saya mengidentifikasinya sesuai panduan yang 
sudah ada mas, hanya saja nilai-nilai karakter yang 
saja integrasikan kedalam silabus saya sesuaikan 
dengan karakteristik mata pelajaran daripada IPS 
sejarah itu sendiri. Nilai-nilai karakter yang masih 
ada di dalam silabus yang akan saya kembangkan 
mas, nilai-nilai ini masih umum digunakan untuk 
semua kompetensi dasar dan materi ajar yang ada. 
Penjabaran secara rinci atau pengalokasian nilai-
nilai karakter berdasarkan karakteristik materi ajar 
yang ada akan saya kembangkan lebih detail lagi ke 
dalam RPP nantinya. Nilai-nilai karakter itu sendiri 
yang saya integrasikan kedalam silabus seperti 
religius, rasa ingin tahu, jujur, disiplin, tangguh, 
santun, komunikatif, toleransi, demokratis, peduli 
sosial, tanggung jawab, nasionalisme. 
Pengembangan baik itu Silabus atau RPP nantinya 
mas yang saya dan guru lain lakukan itu juga 
berdasarkan ketetapan bersama kepala sekolah 
terkait dengan kurikulum yang dilaksanakan di SMP 
Negeri 2 Brebes kaitannya dengan pengembangan 
atau pelaksanaan pendidikan karakter saat ini” 
(Wawancara Tanggal 20 dan 23 Februari Tahun 
2013). 

 
Hal senada juga dinyatakan oleh Drs. Taufiq, M.Pd. 
 

“…Saya selaku kepala sekolah melalui 
beberapa rapat yang sudah kami laksanakan di 
sekolah ini terkait dengan kurikulum khusunya 
tentang persiapan perangkat pembelajaran terhadap 
masing-masing mata pelajaran yang ada saya 
tekankan dan sampaikan kepada semua guru untuk 
mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang ada 
kedalam silabus dan RPP yang akan guru-guru buat 
nantinya. Panduan nilai-nilai karakter yang ada pun 
sudah kami buat mas tim pembuat atau pengkaji 
nilai-nilai karakter berdasarkan karakteristik mata 
pelajarannya, jadi panduan yang sudah ada tersebut 
tinggal di integrasikan ke dalam silabus dan RPP 
mas” (Wawancara Tanggal 04 Maret Tahun 2013). 

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan silabus dalam pengintegrasian 
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nilai-nilai karakter pada perangkat pembelajaran khususnya Silabus 

oleh guru mata pelajaran IPS sejarah yaitu Bapak Edison, dan 

Bapak Agus Safari dengan cara menambahkan kolom nilai-nilai 

karakter setelah kolom materi pada silabus itu sendiri. Nilai-nilai 

karakter yang diintegrasikan kedalam silabus tersebut masih 

bersifat umum belum secara spesifik. Artinya nilai-nilai karakter 

yang ada di dalam silabus masih keseluruhan dari nilai-nilai 

karakter yang dianalisis berdasarkan karakteristik mata pelajaran 

IPS sejarah , bukan berdasarkan materi bahan ajar. 

Jadi kesimpulan pengembangan silabus yang dilakukan 

oleh Bapak Edison, dan Bapak Agus Safari secara keseluruhan 

yaitu: (1) penulisan identitas mata pelajaran; (2) perumusan standar 

kompetensi; (3) penentuan kompetensi dasar; (4) penentuan materi 

pokok dan uraiannya; (5) penentuan nilai-nilai karakter yang 

diintegrasikan; (6) pengalaman belajar; (7) penentuan alokasi 

waktu; dan (8) penentuan sumber bahan. Nilai-nilai karakter yang 

terdapat pada pengembangan silabus yang dibuat oleh Bapak 

Edison, dan Bapak Agus Safari di antaranya: religius, rasa ingin 

tahu, jujur, disiplin, tangguh, santun, komunikatif, toleransi, 

demokratis, peduli sosial, tanggung jawab, nasionalisme. Nilai-

nilai karakter itulah yang nantinya masih akan dianalisis untuk  

pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam RPP. Secara lebih 
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rinci untuk bentuk silabus berkarakter yang dikembangkan oleh 

Bapak Edison, dan Bapak Agus Safari . 

b. RPP ( Rencana Pelaksana Pembelajaran) 

Perencanaan pembelajaran yang berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rancangan awal 

kegiatan tahap demi tahap apa yang akan dilakukan guru dengan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran untuk setiap kali 

pertemuan pada suatu pokok bahasan tertentu. Perencanaan 

tersebut disusun oleh guru agar agar kegiatan pembelajaran dapat 

tertata dengan baik, meskipun pada prakteknya tidak selalu sama 

persis dengan apa yang sudah di konsep dalam RPP. Hakikatnya 

apa yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik agar 

sesuatu yang akan disampaikan dapat ditransfer dan diterima oleh 

peserta didik dengan mudah. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal 

tersebut, maka diperlukan suatu persiapan yang matang sebelum 

melaksanakan kegiatan. 

Persiapan yang baik merupakan faktor pendukung 

terciptanya kegiatan pembelajaran yang kondusif, sehingga peserta 

didik dapat lebih mudah menguasai sejumlah kompetensi 

sebagaimana yang termuat dalam kurikulum. Berkenaan dengan 

hal tersebut, maka semua guru di SMP Negeri 2 Brebes harus 

mempersiapkan sebaik mungkin segala sesuatu yang berkaitan 

dengan administrasi kegiatan pembelajaran. Administrasi tersebut 
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terwujud dalam perangkat pembelajaran salah satunya RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).  

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 
dinyatakan bahwa: ”Perencanaan proses pembelajaran meliputi 
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat 
sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 
pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”. Sesuai 
dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar 
Proses dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk 
mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai 
KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun 
RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi  kreativitas, dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 
psikologis peserta didik”. 

 
RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan 

dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan 

RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan 

di satuan pendidikan. Komponen RPP diantaranya adalah: 

1. Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan, kelas, 

semester, program studi, mata pelajaran atau tema pelajaran,  

jumlah pertemuan. 

2. Standar Kompetensi, merupakan kualifikasi kemampuan 

minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai 

pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran. 

3. Kompetensi Dasar, adalah sejumlah kemampuan yang harus 

dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai 

http://muhfida.com/contoh-penyusunan-rpp-terbaru/�
http://muhfida.com/contoh-penyusunan-rpp-terbaru/�
http://muhfida.com/contoh-penyusunan-rpp-terbaru/�
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rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu 

pelajaran. 

4. Indikator Pencapaian Kompetensi, adalah perilaku yang dapat 

diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian 

kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata 

pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan 

diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

5. Tujuan Pembelajaran, menggambarkan proses dan hasil belajar 

yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan 

kompetensi dasar. 

6. Materi ajar, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan 

rumusan indikator pencapaian kompetensi. 

7. Alokasi waktu, ditentukan sesuai dengan keperluan untuk 

pencapaian KD dan beban belajar. 

8. Metode pembelajaran, digunakan oleh guru untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang 

telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari 

setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada 

setiap mata pelajaran. 
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9. Kegiatan Pembelajaran, Untuk mencapai suatu kompetensi 

dasar harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap 

pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat 

unsur kegiatan: pendahuluan/pembuka, kegiatan inti terdiri 

atas, eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, kegiatan penutup. 

10. Penilaian hasil belajar, merupakan Prosedur dan instrumen 

penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator 

pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian. 

11. Sumber belajar, merupakan penentuan sumber belajar 

didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, 

serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi. 

Pembuatan RPP oleh Bapak Edison, dan Bapak Agus Safari 

pada intinya tetap menggunakan dasar yang sudah ada dan untuk 

nilai-nilai karakternya dikembangkan sendiri selaku guru mata 

pelajaran, sesuai dengan hasil wawancara berikut ini: 

“…ketika saya menyusun RPP berkarakter 
mas, sebenarnya sama dengan membuat RPP biasa, 
hanya saja saya sisipkan nilai-nilai karakter yang 
sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Nilai-
nilai karakter yang ada di silabus saya analisis atau 
pilah-pilah lagi dan terkadang pun dari metode 
pembelajaran yang saya pilih saya kembangkan 
nilai-nilai karakter apa yang bisa dimunculkan 
melalui metode pembelajaran tersebut. Agar lebih 
jelas nilai-nilai karakter yang ada di RPP saya buat 
poin sendiri setelah poin tujuan pembelajaran mas, 
selain itu juga untuk lebih rincinya di kegiatan inti 
saya selalu sisipkan nilai-nilai karakter yang akan 
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saya kembangkan” (Wawancara Tanggal 20 dan 23 
Februari Tahun 2013). 

 
Secara umum dan garis besar pembuatan RPP berkarakter 

oleh Bapak Edison, dan Bapak Agus Safari sesuai dengan panduan 

yang ada, hanya saja ditambah dengan pengintegrasian nilai-nilai 

karakter setelah poin tujuan pembelajaran. Penjabaran dan 

penjelasan secara rinci dituliskan pada poin nilai-nilai karakter 

yang dikembangkan. Pada kegiatan inti atau pembelajaran juga 

tidak lupa oleh Bapak Edison, dan Bapak Agus Safari disisipi 

dengan nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan baik pada 

pendahuluan/pembuka, kegiatan inti terdiri atas, eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi, kegiatan penutup. Pada pemilihan 

metode belajar pun pemilahannya tidak begitu saja menentukan 

metode yang akan digunakan melainkan disesuaikan dengan materi 

ajar yang akan disampaikan dan tidak lupa pemilihan metode 

pembelajaran tersebut juga disisipi dengan nilai-nilai karakter yang 

akan dikembangkan.  

4. Metode Guru dalam Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter. 

Agar guru mampu menyelenggarakan pendidikan dan 

pembelajaran yang memungkinkan menanamkan karakter pada 

peserta didiknya, maka diperlukan guru yang berkarakter terlebih 

dahulu. Guru berkarakter, ia bukan hanya mampu mengajar tetapi ia 

juga mampu mendidik. Guru tidak hanya menstransfer pengetahuan 
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(transfer of knowledge), tetapi ia juga mampu menanamkan nilai-nilai 

yang diperlukan untuk mengarungi hidupnya. Guru bukan hanya 

memiliki kemampuan yang bersifat intelektual tetapi yang memiliki 

kemampuan secara emosi dan spiritual sehingga guru mampu 

membuka mata hati peserta didik untuk belajar, yang selanjutnya ia 

mampu hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat.  

Nilai-nilai utama yang menjadi karakter seorang guru yaitu: 

amanah, keteladanan, cerdas, yang kemudian membuat guru tersebut 

harus mempunyai komitmen, kompeten, kerja keras, konsisten, 

sederhana, serta kedekatan dengan sesama. Beberapa hal itulah terkait 

dengan karakter seorang guru Bapak Edison, dan Bapak Agus Safari 

sebelum mendidik peserta didiknya berusaha untuk memiliki karkter-

karakter tersebut dengan selalu mengembangkan dirinya melalui 

berbagai aktivitas yang ditekuninya. Selain beliau sebagai seorang 

guru atau tenaga pendidik, Bapak Edison juga seorang Pembina siswa-

siswa yang berprestasi seperti dalam lomba LCC dan KIR beliau 

selalu memberi motivasi peserta didiknya sehingga beliau tahu betul 

bagaimana cara mengajar yang menyenangkan, serius tetapi esensi 

dari pembelajaran tetap dapat tersampaikan. 

Berikut beberapa Strategi yang digunakan Bapak Drs. Edison 

dan Bapak Agus Safari selaku guru mata pelajaran IPS sejarah dalam 

melakukan internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter, diantaranya: 
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a. Ceramah 

Proses internalisasi nilai-nilai karakter juga dapat 

diberikan melalui metode ceramah. Ceramah dapat 

diberikan dengan menggunakan contoh kasus ataupun 

nasehat-nasehat yang diberikan berkaitan dengan materi 

yang diajarkan. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 

Bapak Agus Safari  , sebagai berikut: 

“…Dengan metode ceramah yang saya 
gunakan sangat membantu saya sekali dalam 
meletakkan dasar pemahaman terlebih dahulu 
kepada para peserta didik mengenai berbagai nilai 
karakter yang akan saya tanamkan. Tanpa metode 
ceramah yang saya gunakan terlebih dahulu peserta 
didik akan sedikit sekali yang tahu tentang nilai-
nilai karakter yang akan saya sampaikan, misalnya 
saja mas ketika saya akan menanamkan nilai 
karakter kedisiplinan, maka saya sampaikan secara 
ceramah bagaimana arti pentingnya disiplin itu, apa 
manfaat disiplin yang biasa diperoleh bagi anak-
anak. Setelah secara teori atau ceramah saya 
sampaikan dan peserta didik mengerti selanjutnya 
baru metode keteladanan yang saya lakukan mas” 
(Wawancara Tanggal 23 Februari Tahun 2012).   
 
Pemilihan metode ceramah ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa peserta didik lebih menyerap nasehat-

nasehat yang dikaitkan dengan materi pelajaran yang 

dilakukan guru dalam proses belajar mengajar dan pada 

saat test atau ulangangan . Ceramah-ceramah dan nasehat 

yang seperti diberikan oleh guru di atas juga tersirat 

banyak nilai-nilai yang dapat diserap oleh peserta didik, 

antara lain: nasionalisme, jujur, kedisiplinan, santun, dan 
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lain sebagainya. Penggunaan metode ceramah tersebut 

dapat dilihat dalam gambar berikut ini: 

 

Gambar 4. Pelaksanaan metode ceramah dalam internalisasi nilai 
karakter 

(Sumber: Dokumentasi Dani tanggal 23 Februari 2012) 
 

b. Keteladanan 

Ada pepatah yang mengatakan “guru kencing 

berdiri, murid kencing berlari”. Apa yang dilakukan oleh 

guru atau orang tua akan ditiru oleh anak-anak. Tingkah 

laku orang muda dimulai dengan meniru (imitation), dan 

ini berlaku sejak masih kecil. Apa yang dikatakan orang 

yang lebih tua akan terekam dan dimunculkan kembali 

oleh anak. Anak belajar dari lingkungan terdekat dan 

mempunyai intensitas rasional yang tinggi. Demikian juga 

di dalam dunia pendidikan, apa yang terjadi dan tertangkap 

oleh peserta didik, bisa jadi tanpa disaring akan langsung 
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dilakukan. Proses pembentukan karakter pada anak akan 

dimulai dengan melihat orang yang akan diteladani. 

Keteladanan memiliki kontribusi yang sangat besar 

dalam mendidik karkter. Keteladanan guru dalam berbagai 

aktivitasnya akan menjadi cerminan peserta didiknya. 

Sosok guru yang bisa diteladani peserta didik sangat 

penting. Guru dapat menjadi tokoh idola dan panutan bagi 

anak, dengan keteladanan guru dapat membimbing anak 

untuk membentuk sikap yang kokoh dan berkarakter. 

Keselarasan antara kata dan tindakan dari guru akan amat 

berarti bagi seorang anak, demikian pula apabila terjadi 

ketidakcocokan antara kata dan tindakan guru maka 

perilaku anak juga akan tidak benar. Oleh karena itu, 

dituntut ketulusan, keteguhan dan konsisten sikap dari 

seorang guru. 

Maksud kegiatan pemberian contoh atau teladan di 

sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru, yang dapat 

dijadikan sebagai model bagi peserta didik. Guru dalam hal 

ini berperan langsung sebagai contoh peserta didik. Sikap 

dan tingkah laku yang dilakukan oleh guru, baik di 

sekolah, di rumah maupun di masyarakat hendaknya selalu 

menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik, misalnya 

berpakaian dengan sopan dan rapi, bertutur kata dengan 
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baik, tidak makan sambil berjalan, tidak membuang 

sampah di sembarang tempat, mengucapkan salam apabila 

bertemu orang, dan tidak merokok di lingkungan sekolah. 

Pemberian keteladanan yang dilakukan oleh Bapak 

Edison dan Bapak Agus Safari selaku guru mata pelajaran 

IPS sejarah juga dilakukan sesuai dengan hasil wawancara 

berikut ini: 

“…Pemberian keteladanan menurut saya 
sangat perlu sekali dilaksanakan mas, mengingat 
peserta didik kalau hanya dikasih teori saja mereka 
malah akan menyepelekan dan jenuh. Semua teori 
atau konsep yang saya sampaikan di pembelajaran 
di kelas harus saya imbangi dengan praktek di 
lapangan. Misalnya saja keteladanan dalam hal 
berpakaian saja. Kelihatannya sepele berpakaian 
yang sopan dan rapi itu, banyak peserta didik yang 
terkadang, mereka membuat aturan sendiri dalam 
berpakaian dalam arti ada anak perempuan yang 
roknya hampir di atas lutut, laki-laki bajunya 
dikeluarin, hal seperti itulah yang kadang sering 
dijumpai dalam keseharian di sekolah. Nah ketika 
saya ingin menegur tetapi saya tidak rapi dan sopan 
sendiri pasti anak akan balik menegur dan 
menghiraukan teguran saya, ketika hal itu tidak 
ingin terjadi maka saya memberi teladan terlebih 
dahulu dalam hal berpakaian mas, yaitu dengan 
berpakaian sesuai ketentuan sekolah tentunya serta 
yang baik dan sopan,” (Wawancara Tanggal 20 dan 
23 Februari Tahun 2013). 
 
Disamping itu, tanpa keteladanan apa yang 

diajarkan kepada peserta didik akan hanya menjadi teori 

belaka, mereka seperti gudang ilmu yang berjalan namun 

tidak pernah merealisasikan dalam kehidupan. Selain itu 

metode keteladanan ini dapat dilakukan setiap saat dan 
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sepanjang waktu, dengan keteladanan apa saja yang 

disampaikan akan membekas dan strategi ini merupakan 

cara yang simpel dan tidak membutuhkan tempat tertentu. 

c. Penanaman Kedisiplinan 

Disiplin pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang 

sungguh-sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk 

menunaikan tugas kewajiban serta berperilaku 

sebagaimana mestinya menurut aturan-aturan atau tata 

kelakuan yang seharusnya berlaku di dalam suatu 

lingkungan tertentu. Menurut Syarif dalam (Hidayatuallah, 

2010:45) Realisasinya disiplin harus terlihat atau menjelma 

dalam perbuatan atau tingkah laku yang nyata, yaitu 

perbuatan tingkah laku yang sesuai dengan aturan-aturan 

atau tata kelakuan yang semestinya. 

Kedisiplinan menjadi alat yang ampuh dalam 

mendidik karakter. Banyak orang sukses karena 

menegakkan kedisiplinan. Sebaliknya, banyak upaya 

membangun sesuatu tidak berhasil karena kurang atau 

tidak disiplin. Banyak agenda yang telah ditetapkan tidak 

dapat berjalan karena kurang disiplin. Kurangnya disiplin 

dapat berakibat melemahnya motivasi seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Menanamkan prinsip agar peserta 
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didik memiliki pendirian yang kokoh merupakan bagian 

yang sangat penting dari strategi menegakkan kedisiplinan. 

Kedisiplinan yang diterapkan atau dilaksanakan 

oleh guru IPS yaitu Bapak Edison dan Bapak Agus Safari , 

dalam menegakkan kedisiplinan dalam berbagai aspek. 

Mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. 

Kedisiplinan merupakan dasar bagi setiap individu untuk 

dapat bertindak sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan 

tujuan yang telah ditentukan. Kalau tujuan yang sudah 

direncanakan dengan baik tidak dilaksanakan secara 

disiplin yang ada semua akan sia-sia. Seperti dari hasil 

wawancara berikut ini: 

“…Disiplin selalu saya tanamkan kepada 
peserta didik mas mulai dari hal-hal kecil agar 
mereka terbiasa. Misalnya ketika tiba saat jam saya 
mengajar, saya berusaha untuk tepat waktu sehingga 
apabila ada peserta didik terlambat saya dapat 
menegurnya. Begitu juga dalam hal pengumpulan 
tugas pelajaran. Pengumpulan tugas harus tepat 
waktu sesuai dengan kesepakatan bersama, dan agar 
anak dapat disiplin saya menerapkan adanya reward 
and punishment, sebagai suatu penegak aturan. 
Reward and punishment ini harus saya lakukan 
kedua-duanya agar berjalan dengan efektif.” 
(Wawancara Tanggal 23 Februari Tahun 2013). 
 
Berdasarkan dari hasil wawancara di atas maka 

Bapak Agus Safari dalam memberikan milai-nilai 

kedisiplinan memberikan reward and punishment kepada 

peserta didik sebagai bukti penghargaan bagi mereka yang 



95 
 

 
 

dapat disiplin tepat waktu baik dalam hal datang ke kelas, 

atau dalam hal mengumpulkan tugas, sedangkan 

punishment diberikan kepada peserta didik setelah guru 

menegurnya terlebih dahulu, apabila belum mengena ke 

peserta didik peserta didik baru mendapat ganjaran salah 

satunya dengan menjelaskan materi pelajaran di depan 

kelas atau hukuman dua kali lipat dari tugas yang 

sebelumnya. Pemberian reward and punishment tersebut 

dilakukan juga untuk memotivasi anak agar dapat disiplin 

dalam hal positif apapun.  

5. Media Pembelajaran 

Proses belajar-mengajar media mempunyai arti yang cukup 

penting, karena dalam kegiatan pembelajaran ketidakjelasan bahan 

yang disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan dengan 

bantuan media. Media dapat mewakili apa yang guru kurang mampu 

ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Keabstrakan bahan 

pembelajaran juga dapat dikonkretkan dengan kehadiran media 

dengan demikian, peserta didik lebih mudah mencerna bahan 

pembelajaran daripada tanpa menggunakan media. Hal yang harus 

dipertimbangkan dalam menggunakan media adalah tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai oleh karena itu, tujuan pembelajaran 

yang berupa kompetensi dasar tertentu dalam kurikulum harus 

dijadikan dasar penggunaan media pembelajaran. 
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Media pembelajaran menurut Sudjana dan Rivai (2009:2) 

dapat mempertinggi proses belajar peserta didik dalam pengajaran 

yang gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang 

dicapainya. Alasan penggunaan media dalam pembelajaran antara 

lain: (1) pengajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar; (2) bahan pengajaran 

akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dipahami oleh peserta didik; 

(3) metode mengajar akan lebih bervariasi; dan (4) peserta didik lebih 

banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan 

guru tetapi juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain.  

Fungsi media pembelajaran juga untuk mempermudah guru 

dan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga 

memungkinkan peserta didik menguasai tujuan pembelajaran dengan 

baik. Penggunaan media adalah tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai oleh karena itu, tujuan pembelajaran yang berupa kompetensi 

dasar tertentu dalam kurikulum harus dijadikan dasar penggunaan 

media pembelajaran. 

Banyak sekali jenis media yang sudah dikenal dan digunakan 

dalam penyampaian informasi dan pesan-pesan pembelajaran. Setiap 

jenis atau bagian dapat pula dikelompokkan sesuai dengan 

karakteristik dan sifat-sifat media tersebut. Sampai saat ini belum ada 

kesepakatan yang baku dalam mengelompokkan media. Jadi, banyak 
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tenaga ahli mengelompokkan atau membuat klasifikasi media akan 

tergantung dari sudut mana mereka memandang dan menilai media 

tersebut. 

Pengelompokan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi 

perkembangan teknologi oleh Seels dan Glasgow yang dikutip Arsyad 

(2006) dibagi ke dalam dua kategori luas, yaitu pilihan media 

tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Pilihan media 

tradisional meliputi: (1) visual diam yang diproyeksikan (proyeksi tak 

tembus pandang, proyeksi overhead, slide, filmstrips); (2) visual yang 

tak diproyeksikan (gambar, poster, foto, charts, grafik, diagram, 

pameran, papan info, papan bulu/flanel); (3) audio (rekaman piringan 

hitam dan pita kaset); (4) penyajian multimedia (slide plus suara, 

paduan gambar-suara, dan multi image); (5) visual dinamis yang 

diproyeksikan (film, televisi, video); (6) cetak (buku teks, modul, teks 

terprogram, buku kerja, majalah berkala, lembaran lepas atau hand-

out); (7) permainan (teka-teki, simulasi, permainan papan); dan (8) 

realia (model, specimen/contoh, manipulatif (peta, globe, boneka). 

Sedangkan pilihan media teknologi mutakhir meliputi: (1) media 

berbasis telekomunikasi (teleconference dan telelecture); (2) media 

berbasis mikroprosesor (pembelajaran berbantuan komputer, 

permainan komputer, pembelajaran interaktif, hypermedia, dan VCD 

(Compact Video Disc). 
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Media yang digunakan oleh guru mata pelajaran IPS ada di 

antaranya seperti hal yang sudah dipaparkan di atas yaitu media yang 

digunakan oleh Bapak Edison dan Agus Safari dalam menunjang 

proses pembelajaran IPS sejarah dan internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter, diantaranya : 

a. Gambar dan Foto 

Media yang digunakan oleh guru mata pelajaran IPS 

sejarah Bapak Edison dan Bapak Agus Safari salah satunya adalah 

berupa gambar, dan foto. Penggunaan media gambar dan foto ini 

diharapkan dapat membantu proses pembelajaran di kelas, agar 

proses tersebut berjalan dengan lancar dan tidak bersifat monoton. 

Gambar dan foto dapat menumbuhkan motivasi peserta didik dan 

menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap gambar dan foto tersebut 

terkait dengan pembelajaran yang nantinya akan peserta didik 

pelajari.  

b. Film, Televisi, VCD ( Compact Video Disc), dan LCD 

Penggunaan media film, televis, VCD dan LCD juga di 

gunakan oleh Bapak Edison dan Bapak Agus Safari dalam 

menunjang kegiatan pembelajaran. Agar mata pelajaran IPS 

sejarah tidak membosankan maka penyampaian materi pelajaran 

pun harus dengan cara yang menarik agar minat belajar peserta 

didik terhadap IPS sejarah tidak sedikit. Pemanfaatan media Power 

Point, Film yang ditayangkan melalui LCD, membantu 
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pembelajaran di kelas lebih efektif, dan anak tidak hanya fokus 

pada materi yang disampaikan melainkan dapat lebih aktif dikelas 

seperti berdiskusi dan mengemukakan pendapat. Penggunaan 

media ini juga dimaksudkan agar pembelajaran di kelas bervariatif 

serta juga memudahkan menanamkan nilai-nilai pendidikan 

karakter karena anak dalam kondisi senang ketika dalam proses 

belajar. Penggunaan media ini juga tergantung dengan sarana dan 

prasarana yang sekolah miliki, sehingga perlu adanya kerjasama 

dari berbagai pihak agar penyediaan sarana dan prasarana dapat 

tersedia dengan baik dan dapat menunjang proses pembelajaran . 

Kondisi umum sarana dan prasarana yang ada di SMP 

Negeri 2 Brebes, disetiap kelas-kelas sudah ada LCD, Komputer 

masing-masing. Penyediaan sarana dan prasarana berupa LCD dan 

Komputer bertujuan agar mempermudah pelaksanaan internalisasi 

nilia-nilai karakter yang akan disampaikan. Berikut gambar ruang 

kelas, yaitu:  
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Gambar 5. Penyediaan LCD dan Komputer di kelas 
(Sumber: Dokumentasi Dani tanggal 18 Februari 2013) 

 

Penggunaan media film atau VCD yang didukung LCD 

dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pemanfaatan media 

pembelajaran tersebut misalnya untuk menyampaikan materi usaha 

persiapan kemerdekan Indonesia dan peristiwa sekitar proklamasi 

melalui film dokumenter. Penggunaan media tersebut digunakan 

oleh Bapak Edison dan Bapak Agus Safari agar mempermudah 

penyampaian materi dengan cara memperlihatkan film dokumenter 

tentang materi usaha persiapan kemerdekaan Indonesia , peristiwa 

sekitar proklamasi dan Runtuhnya orde baru pada materi pelajaran 

IPS sejarah Kelas IX. Media tersebut dimanfaatkan oleh Bapak 

Edison dan Bapak Agus Safari  agar peserta didik melalui film 

dokumenter yang ditayangkan di komputer yang dihubungkan 

melalui LCD peserta didik akan tahu peristiwa yang terjadi pada 
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saat itu terjadi dan bisa mendiskripsikannya, selain itu juga film 

dokumenter dapat menyampaikan pesan tentang nilai-nilai karakter 

sehingga siswa dapat mengetahui nilai-nilai karakter yang ada pada 

film tersebut. Pemanfaatan media pembelajaran itu pun 

berdasarkan hasil wawancara memang sangat mendukung sekali 

pembelajaran di kelas, berikut hasil wawancara dengan Bapak 

Edison dan Bapak Agus Safari, di antaranya: 

“…adanya media film dokumenter ini 
membuat peserta didik lebih tertarik karena dalam 
proses pembelajarannya tidak monoton  sehingga 
penyampain  nilai-nilai pendidikan karakter dalam 
proses pembelajaran dapat tersalurkan dengan 
media film tersebut selain itu siswa belajar melalui 
audio saja tetapi juga menggunakan visual jadi bisa 
mengetahui suatu peristiwa yang terjadi” 
(Wawancara dengan pak Agus Safari  23 Februari 
Tahun 2013). 

 
Pemanfaatan media pembelajaran tersebut setelah dapat 

digunakan maka melalui materi yang telah disampaikan dengan 

mudah maka internalisasi nilai-nilai karakter pun juga mudah 

dilaksanakan. Media film dokumenter dapat mempertinggi proses 

belajar peserta didik dalam pengajaran yang pada gilirannya 

diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. 

Terkait dengan media belajar yang ada di SMP Negeri 2 Brebes 

yang dapat menumbuhkan nilai-nilai pendidikan karakter yaitu 

pembuatan media power point pada setiap materi yang akan 

diajarkanya terlebih dahulu yang mengkaitkan dengan nilai-nilai 

pendidikan karakter.  



102 
 

 
 

Ada beberapa alasan mengapa media pengajaran dapat 

mempertinggi proses belajar peserta didik. Alasan pertama, 

berkenaan dengan manfaat media pengajaran dalam proses belajar 

peserta didik adalah sebagai berikut: 

Pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian peserta 

didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar dan nilai 

karakter rasa ingin tahu akan semakin meningkat. Media dapat 

membuat perhatian peserta didik akan lebih besar terhadap 

pelajaran. Sebelumnya perhatian peserta didik terhadap pelajaran 

berkurang akibat bosan mendengarkan penjelasan guru. Penjelasan 

atau penuturan secara verbal oleh guru mengenai bahan pengajaran 

biasanya sering membosankan apalagi bila guru menjelaskannya 

tidak menarik. Situasi seperti ini, dengan adanya media sebagai 

media pembelajaran akan mempunyai makna bagi peserta didik 

dalam menumbuhkan kembali perhatian belajar semua peserta 

didik.  

Kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga dapat lebih dipahami oleh para peserta didik dan 

memungkinkan peserta didik menguasai tujuan pengajaran yang 

lebih baik sehingga nilai karakter rasa ingin tahu dapat 

berkembang. Guru sangat bijaksana apabila menampilkan media 

sebagai media pembelajaran untuk memperjelas pemahaman 

peserta didik mengenai bahan pengajaran misalnya, menyajikan 
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media pembelajaran dalam bentuk visual melalui gambar, grafik, 

bagan, atau model-model yang sesuai dengan isi bahan 

pengajarannya. 

Ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak 

semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh 

guru, sehingga peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

Keadaan seperti ini, menuntut guru untuk lebih kreatif dalam 

memilih dan menyajikan media dalam pembelajaran. Media yang 

digunakan di sini adalah sebagai alat untuk menyajikan materi, 

sehingga peserta didik akan lebih merasa senang dengan pelajaran 

karena penggunaan media yang bervariasi. 

Keempat, peserta didik lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasi, dan 

lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa media tersebut berisikan 

bahan-bahan yang harus dipelajari para peserta didik baik individu 

maupun kelompok dan guru dapat mengamati aktivitas peserta 

didik dalam proses pembelajaran baik menganalisis, menjelaskan, 

maupun menjawab pertanyaan melalui media yang diamati, 

sehingga peserta didik akan cenderung lebih aktif dan mandiri. 

Alasan kedua mengapa penggunaan media pengajaran 

dapat mempertinggi proses dan hasil pengajaran adalah berkenaan 
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dengan taraf berpikir peserta didik. Taraf berpikir manusia 

mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berpikir secara konkrit 

menuju ke berpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana menuju 

ke kompleks. Penggunaan media pengajaran erat kaitannya dengan 

tahapan berpikir tersebut sebab melalui media pengajaran hal-hal 

yang abstrak dapat dikonkritkan, dan hal-hal yang kompleks dapat 

disederhanakan.    

Pemanfaatan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam 

proses pembelajaran menurut Sanaky (2009) meliputi; (1) 

pengajaran lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar;( 2) bahan pengajaran akan lebih 

jelas maknanya, sehingga akan lebih dipahami pembelajar, serta 

memungkinkan pembelajar menguasai tujuan pengajaran dengan 

baik; (3) metode pembelajaran bervariasi, tidak semata-mata hanya 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar, 

pembelajar tidak bosan, dan pengajar tidak kehabisan tenaga; dan 

(4) pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab 

tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi 

juga aktivitas lain yang dilakukan seperti: mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, dan lain-lain.   

Pembelajaran di SMP Negeri 2 Brebes juga ditunjang 

dengan adanya PSB (Pusat Sumber Belajar). PSB ini mempunyai 

beberapa manfaat yaitu sebagai media informasi yang berkaitan 
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dengan pendidikan dan komunikasi antar pendidik, pendidik 

dengan peserta didik, maupun antar satuan pendidikan. PSB bagi 

pendidik khusunya dapat sebagai wahana untuk berbagi karya dan 

pengalaman dengan pendidik lainya, sebagai media untuk diskusi 

dengan pendidik lain khususnya yang mengampu mata pelajaran 

yang sama, sebagai wahana untuk berbagi karya sepert strategi, 

metode, dan model pembelajaran sertta artikel-artikel seputar 

pendidikan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai 

dan manfaat media pembelajaran dalam mempertinggi proses 

belajar peserta didik karena: (1) pengajaran akan lebih menarik 

perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi 

belajar menumbuhkan nilai karakter rasa ingin tahu; (2) bahan 

pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para peserta didik dan memungkinkan peserta didik 

menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik sehingga dapat 

menumbuhkan nilai karaker rasa ingin tahu, nasionalisme, 

menghargai, bijaksana, gotong royong, dan rela berkorban; (3) 

metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga merangsang anak 

untuk dapat lebih kreatif dalam berbagai hal; dan (4) peserta didik 

lebih banyak melakukan kegiatan belajar menumbuhkan nilai 

karakter aktif, berfikir kritis dan lain-lain.  
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6. Evaluasi atau Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Penilaian adalah suatu usaha untuk memperoleh berbagai 

informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh, tentang 

proses dan hasil pertumbuhan serta perkembangan sikap dan perilaku 

yang dicapai peserta didik. Tujuan daripada penilaian ini adalah untuk 

mengukur sebesrapa jauh nilai-nilai budi pekerti yang dirumuskan 

sebagai standar minimal telah dikembangkan dan ditanamkan 

disekolah serta dapat dihayati, diamalkan, diterapakan dan 

dipertahankan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

Penilaian pendidikan karakter dititikberatkan kepada 

keberhasilan penerapan nilai-nilai dalam sikap dan perilaku peserta 

didik sesuai dengan nilai-nilai karakter yang diterapkan dan diamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penilaian dapat berbentuk 

penilaian sikap dan perilaku, baik individu maupun kelompok. Sampai 

saat ini untuk panduan penilaian pendidikan secara umum belum ada, 

dari pusat kurikulum pun belum ada seperti apa format evaluasi atau 

penilaian yang dapat digunakan. Tidak adanya panduan yang jelas 

tidak membuat pihak SMP Negeri 2 Brebes tidak melakukan evaluasi. 

Format penilaian pendidikan karakter yang dibuat oleh pihak SMP 

Negeri 2 Brebes berdasarkan rapat bersama ada dua format penilaian 

yang dapat digunakan oleh guru dalam menilai perilaku peserta didik. 

Cara penilaian atau evaluasi pendidikan karakter di SMP Negeri 2 

Brebes dilakukan oleh semua guru. Hasil penilaian diinformasikan 
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secara terkoordinasi kepada guru, wali kelas, dan Kepala Sekolah. 

Penilaian dilaksanakan setiap saat, baik pada jam perlajaran dan pada 

setiap tempat baik di kelas maupun di luar kelas, dengan cara 

pengamatan dan pencatatan. 

7. Apresiasi Siswa Dalam Proses Pembelajaran IPS Sejarah Melalui 

Film Dokumenter. 

Apresiasi siswa  terhadap pembelajaran IPS sejarah . Pelajaran 

IPS sejarah sampai saat ini masih menjadi mata pelajaran yang 

terkatagori nomer dua, bahkan nomer sekian dan membosankan dari 

beberapa mata pelajaran. Karena dalam mempelajari sejarah hanya 

membahas tentang peristiwa atau penghafalan tahun selain itu  dalam 

penyampaian materinya terkesan monoton. Tetapi tidak semuanya 

seperti itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di 

SMP Negeri 2 Brebes, berbeda dengan pendapat diatas, pada 

pembelajaran IPS sejarah di SMP Negeri 2 Brebes peserta didik 

menyukai mapel IPS sejarah dikarenakan pembelajaran sejarah tidak 

monoton hal ini juga dipengaruhi oleh faktor guru dalam menyapaikan 

pelajaran IPS sejarah sesuai dengan pembelajaran yang kontekstual 

melalui film dokumenter sehingga peserta didik tertarik dan senang 

dalam proses pembelajaranya sehingga guru dalam menyampaikan 

materi dapat tersampaikan kepada peserta didik. 

Berikut ini adalah  hasil wawancara dengan peserta didik 

berkaitan dengan apresiasi siswa pada pembelajaran IPS sejarah 
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melalui media film dokumenter berkaitan dengan internalisasi nilai 

pendidikan karakter. 

‘’…Menyenangkan mas, materi yang diajarkan mudah 
masuk sehingga yang dulunya tidak tahu menjadi tahu, Ada 
variasi dalam metodenya yaitu dengan menggunakan media 
film dokumenter, presentasi, diskusi dan ceramah bervariasi 
sehingga siswanya tertarik, pengajaran tipe audio visual dalam 
pembelajaran IPS sejarah menjadi paham ”(Wawancara 
Tanggal 2 Maret Tahun 2013).  

Dari  hasil wawancara yang didapat dari peserta didik  

mengenai pembelajaran IPS sejarah melalui film dokumenter terhadap 

internalisasi pendidikan karakter dapat disimpulkan  bahwa peserta 

didik lebih senang dan paham mengenai materi yang diajarkan oleh 

guru melalui media film dokumenter selain itu juga sikap guru 

berpengaruh dalam penyampain materi internalisasi pendidikan 

karakter pada pembelajaran IPS sejarah melalui media film 

dokumenter dapat tersampaikan.  

 

8. Kendala Dalam Pembelajaran IPS Sejarah Dalam 

Menginternalisasikan Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran 

IPS Sejarah Melalui Media Film Dokumenter. 

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter ini tentu ada kendala 

yang menghambat terlaksananya pendidikan karakter di SMP Negeri 2 

Brebes hal-hal itu berasal dari: 

a. Perencanaan Guru dalam Proses Pembelajaran 



109 
 

 
 

Perencanaan yang dilakukan oleh guru dalam proses belajar 

mengajar tidak selamanya lancar, masih ada beberapa kendala-

kendala yang harus dihadapi dalam perencanaan proses 

pembelajaran meliputi, faktor teknis yang meliputi media 

pembelajaran yang berupa alat-alat elektronik yang biasanya 

mengalami kerusakan misalkan LCDnya rusak atau listriknya mati 

sehingga guru tidak bisa melakukan proses belajar-mengajar 

menggunakan media film dokumenter. 

Berikut hasil wawancara terkait faktor teknis dalam proses 

pembelajaran dengan pak Agus Safari.   

“kendalanya biasanya pada soal teknis yaitu 
apabila semuanya sudah disiapkan tetapi listriknya 
mati jadi tidak bisa digunakan. Selain itu juga 
terkait masalah waktu karena dalam proses 
pembelajaran dengan menggunakan media film 
dokumenter memerlukan waktu yang lama, jadi 
biasanya saya hanya menayangkan bagian yang 
penting saja ”(Wawancara Tanggal 23 Februari 
Tahun 2013). 

 
Hambatan lain muncul pada proses pembelajaranya yaitu 

saat guru sedang asik menerapkan metode pembelajaran melalui 

film dokumenter yang menyenangkan, aktif dan kreatif yang 

mengarahkan pada pendidikan karakter kadang guru lupa akan 

pentingnya mengatur waktu pembelajaran. Justru jam yang 

seharusnya cukup untuk menyelsaikan materi hari ini tidak cukup 

karena saking asiknya dengan metode pembelajaran tersebut.  



110 
 

 
 

b. Kendala dalam Perolehan film, Pemilihan Film dan 

Pemanfaatan Film. 

Dalam pelaksanaan internalisasi pendidikan karakter pada 

pembelajaran IPS sejarah melalui media film dokumenter tidak 

memiliki hambatan, hanya saja film dokumenter harus  disesuaikan 

dengan materi pelajaran karena dalam proses belajar-mengajar 

guru harus mengetahui keaadan peserta didiknya karena dalam 

penayangan film dokumenter terdapat kotrovesial film karena 

biasanya masih berisi muatan politik, kekerasan yang mungkin 

masih  menjadi kendala.  

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Edison terkait 

dengan kendala pemilihan film, perolehan film dan pemanfaatan 

film. 

“…Menurut saya tidak ada kendala karena 
disesuaikan dengan materi pelajaran , paling hanya 
soal kotrovesial film karena biasanya masih berisi 
muatan politik, kekerasan yang mungkin menjadi 
kendala, tidak ada karena saya mempunyai film-
film yang berkaitan dengan materi tersebut. Kendala 
perolehan film, tidak ada karena saya mempunyai 
film-film yang berkaitan dengan materi tersebut. 
Kendala pemanfaatan, saya kira tidak ada  paling 
cuma terbentur hal waktu. Jadi film yang 
ditampilkan tidak semuanya tapi bagian-bagian 
yang penting saja.” (Wawancara Tanggal 20 
Februari Tahun 2013). 

 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Edison 

Hambatan dalam perolehan film dan pemanfaatan film tidak 

mengalami kendala, karena menurut pak Edison mempunyai 
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banyak koleksi film dokumenter berkaitan dengan materi yang 

diajarkanya, sedangkan pada pemanfaatanya hanya terkendala 

waktu saja karena film dokumenter yang ditayangkan terlalu 

panjang durasinya sehingga penyampaian atau penjelasan dari guru 

tidak bisa tersampaikan mengenai pendidikan karakter. 

c. Kendala dalam penanaman nilai-nilai karakter, evaluasi dan 

fasilitas melalui film dokumenter. 

Nilai-nilai karakter yang dibentuk dari pembelajaran IPS 

sejarah adalah nasionalis, menghargai keberagaman, berpikir logis, 

kritis, kreatif, dan inovatif, peduli sosial, dan lingkungan jujur dan 

kerja keras (depdiknas, 2010: 27). Sedangkan secara umum 

menurut Litbang (2010: 102) nilai-nilai karakter yang terkandung 

dalam pembelajaran IPS di SMP adalah cinta tanah air/ nasionalis, 

jujur, toleransi, disiplin, religius, kerja keras, kreatif, rasa ingin 

tahu, menghargai prestasi, bersahabat, senang membaca, peduli 

sosial, menghargai, keberagaman, berfikir logis, kritis, inovatif, 

berjiwa wirausaha dan peduli lingkungan. 

Berdarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lokasi 

penelitian yaitu SMP Negeri 2 Brebes mengalami kendala dalam 

penanaman nilai-nilai karakter, evaluasi dan fasilitas.  Nilai-nilai 

pendidikan karakter yang dinternalisasikan pada pembelajaran 

sejarah melalui film dokumenter tidak semuanya tersampaikan 

karena pada proses belajar-mengajar melalui media film 



112 
 

 
 

dokumenter mengenai materi peristiwa sekitar proklamasi kaitanya 

dengan peristiwa Rengasdengklok, nilai-nilai karakter yang 

tersampaikan hanya nilai-nilai yang berhubungan dengan ciri khas 

bangsa Indonesia seperti nilai nasionalisme, saling menghormati, 

rela berkorban, cinta damai, bijaksana, kritis dan inovatif.  

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Edison dan Bapak 

Agus Safari terkait dengan kendala penanaman pendidikan 

karakter, evaluasi dan fasilitas melalui film dokumenter.  

“…Kendalanya dalam penanaman nilai 
pendidikan karakter  yaitu   nilai-nilai yang 
terkandung dalam film dokumenter  tidak semuanya 
ada dan disampaikan melalui media film 
dokumenter, jadi hanya nilai-nilai tertentu saja 
sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Selain itu 
menurut pak agus adanya ambivalensi antara proses 
belajar disekolah dengan lingkungan masyarakat 
dan keluarga sehingga penanaman nilai-nilai 
tersebut kurang maksimal apa lagi sekarang dengan 
tayangan film yang kebanyakan berkonotasi negatif 
terhadap perilaku peserta didik. Mengenai evaluasi 
dan fasilitas dalam evaluasi hasil belajar IPS 
kaitanya dengan internalisasi pendidikan karakter 
melalui media film dokumenter menyangkut ranah 
kognitif, afektif untuk mendapatkan kedua ranah 
tersebut dilakukan dengan tes dan nontes. Tetapi 
mempunyai kendala karena hasilnya kurang 
maksimal dan tidak ada indikator penilainya jadi 
guru hanya mengamati saja. mengenai fasilitas 
sendiri dalam proses belajar sudah cukup baik tetapi 
mempunyai kendala pada LCD dan speker, LCD 
kalau lama dipakai gambarnya akan buram dan 
speker diruang kelas tidak bisa berfungsi tetapi 
sudah bisa diatasi dengan membawa speker sendiri. 
”(Wawancara Tanggal 20  dan 23 Februari Tahun 
2013). 
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Jadi intinya dari hasil wawancara diatas, hanya beberapa 

saja nilai pendidikan karakter yang dikaitkan dengan film 

dokumenter karena tergantung dengan konteks materi. selain itu 

guru menyampaikan nilai-nilai karakter lainya melalui media 

ceramah, diskusi ataupun dengan media power point. Mengenai 

evaluasi dan fasilitas guru  masih mempunyai kendala pada 

masalah indikator penilaian, jadi guru dalam penilainya hanya 

menggunakan pengamatan saja. Mengenai fasilitasnya guru tidak 

mengalami hambatan yang berarti karena bisa diatasi. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Penyelenggaraan pendidikan karakter menjadi suatu keharusan 

karena pendidikan karakter tidak hanya menjadikan peserta didik cerdas, 

tetapi juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun, sehingga 

keberadaanya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna bagi dirinya 

mapun bagi orang lain. Pendidikan karakter juga merupakan suatu proses 

pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan 

ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai pondasi terbentuknya 

generasi yang berkualitas. 

Hasil penelitian pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Brebes 

diantaranya: 

1. Nilai-nilai pendidikan karakter yang  diinternalisasikan guru pada 

pembelajaran sejarah melalui film dokumenter  di SMP Negeri 2 

Brebes berdasarkan hasil penelitian yaitu nilai karakter ciri khas 

bangsa Indonesia dan nilai karakter sesuai dengan usia mereka yang 

meliputi  nilai-nilai karakter cinta tanah air/ nasionalis, toleransi, 

disiplin, religius, rasa ingin tahu, sopan-santun, demokratis. 

2. Strategi guru dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui 

mata pelajaran  IPS dapat ditinjau dari beberapa aspek, di antaranya
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3. Materi IPS sejarah yang telah dianalisis nilai-nilai karakternya, RPP 

dan Silabus IPS yang berkarakter, metode penanaman oleh guru,  tidak 

hanya melalui media film dokumenter saja tetapi juga melalui media 

pembelajaran power poin, dan diskusi  berbasis karakter dan evaluasi 

penanaman nilai-nilai pendidikan karakter . 

4. Berdasarkan analisis mata pelajaran IPS sejarah melalui media film 

dokumenter, siswa lebih senang dan tertarik dalam mengikuti kegiatan 

belajar-mengajar sehingga materi  yang  diajarkan guru dapat 

tersampaikan kepada siswa. 

5. Pendidikan karakter di SMP Negeri 2 Brebes dilaksanakan bukan 

menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri melainkan diintegrasikan 

ke semua mata pelajaran yang ada. Pengintegrasian pendidikan 

karakter ke dalam semua mata pelajaran menjadikan semua guru di 

SMP Negeri 2 Brebes harus memahami pelaksanakan internalisasi 

nilai-nilai pendidikan karakter terutama dalam proses belajar mengajar 

di kelas. Proses internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui 

mata pelajaran salah satunya dapat diketahui melalui internalisasi nilai-

nilai pendidikan karakter pada mata pelajaran IPS sejarah melalui 

media film dokumenter. 

B. SARAN 

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Bagi guru-guru di SMP Negeri 2 Brebes, dapat berperan aktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dengan 
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mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan berkarakter ke dalam 

perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, serta metode, media dan 

teknik evaluasi yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

dengan lebik baik lagi. 

2. Bagi kepala sekolah, dapat  mengoptimalkan fungsi tata tertib sekolah 

dan kegiatan ekstrakurikuler serta selalu menambah program-program 

pengembangan karakter peserta didik agar penanaman nilai-nilai 

karakter kepada peserta didik ketika berada di luar kelas dapat 

dilakukan lebih intensif.  

3. Fasilitas sekolah yang dapat menunjang pengembangan pendidikan 

karakter lebih dioptimalkan dan di lingkungan sekolah dengan budaya 

apel disetiap pagi sesuai dengan tema hari itu misalkan selasa 

membaca atau ju’mat sehat jadi siswa diberikan kegiatan yang 

mempuyai sifat karakter sebelum proses-belajar mengajar 

dilaksanakan maksimal diberi waktu 15 menit. 
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S I L A B U S 

 
 

 

Nama sekolah  : SMP Negeri 2 Brebes 

 Mata pelajaran : IPS Sejarah  

Kelas/semester  : VIII/2 

Standar Kompetensi : 5. Memahami usaha persiapan kemerdekaan. 

Kompetensi 
Dasar Materi 

 

Nilai 
Karakter 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 
Waktu 

Sumber 
dan Media 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrume
n 

Contoh 
Instrumen 

5.1.Menjelask
an Proses 
persiapan 
kemerdekaan 

 Alasan Jepang 
membentuk 
BPUPKI 

 

Religius, 

Rasa Ingin 
Tahu, 

Menjelaskan 
alasan jepang 
membentuk 
BPUPKI 

Tes tulis 

 

 

Tes 
uraian 

 

Jelaskan alasan 
Jepang 
membentuk 
BPUPKI 

2 x 40 
menit 

 

Buku 
sumber yang 
relevan 
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Indonesia  

 

 

Penyusunan 
dasar dan 
konstitusi 
untuk negara 
yang akan 
didirikan 

 

Jujur, 

Disiplin, 

Santun, 

Tangguh, 

Nasionalis 

,Demokratis, 

Tanggung 
Jawab, 

Komunikatif 

Peduli Sosial, 

ToleransI 

 

Mendiskripsikan 
secara 
kronologis 
proses 
penyusunan 
dasar dan 
konstitusi untuk 
negara 
Indonesia yang 
akan didirikan  

 

Mengidentifikas
i dibentuknya 
PPKI dan 
peranannya 
dalam proses 
persiapan 
kemerdekaan 
Indonesia 

 

Tes tulis 

 

 

Tes tulis 

 

 

Tes tulis 

 

Tes 
uraian 

 

 

Tes 
uraian 

 

 

Tes 
uraian 

 

 

laskan proses 
penyusunan 
dasar dan 
konstitusi untuk 
negara 
Indonesia yang 
akan didirikan 

 

Jelaskan alasan 
dibentuknya 
PPKI dan peran 
yang sudah 
dilakukan 

 

2 x 40 
Menit 

Film 
dokumenter 
dan gambar 

 

 

Biografi 
Tokoh/ 
Pahlawan,  

 

5.2.Mendeskri
psikan 
peristiwa-
peristiwa 
sekitar 

Perbedaan 
perspektif 
antar 
kelompok 
sekitar 

 Religius, 

Rasa Ingin 
Tahu, 

Menemukan 
perbedaan 
perspektif antar 
golongan tua 
dan muda 

Tes tulis 

 

 

Tes 
uraian 

 

Jelaskan 
perbedaan 
pendapat 
antara golongan 
tua dan muda 

5.2.Mendes
kripsikan 
peristiwa-
peristiwa 
sekitar 

Perbedaan 
perspektif 
antar 
kelompok 
sekitar 
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proklamasi 
dan proses 
terbentuknya 
negara 
kesatuan 
Republik 
Indonesia 

 

proklamassi 
kemerdekaan 
Indonesia 

 

 

 

Kronologi 
proklamasi 
kemerdekaan 
Indonesia 

 

 

 

 

Penyebaran 
berita 
proklamasi 
kemerdekaan 
melalui berita 

Jujur, 

Disiplin, 

Santun, 

Tangguh, 

Nasionalis,Dem
okratis, 

Tanggung 
Jawab, 

Komunikatif 

Peduli Sosial, 

Toleransi 

sekitar 
proklamasi 
kemerdekaan 
Indonesia 

 

Menyusun 
kronologi 
proklamasi 
kemerdekaan 
Indonesia 

 

 

Mendeskripsika
n secara 
kronologis 
proses 
penyebaran 
berita tentang 
proklamasi 
kemerdekaan 
dan sikap rakyat 
di berbagai 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 
simulasi 

 

 

 

 

Tes 
uraian 

 

 

 

 

tentang 
pelaksanaan 
proklamasi 
kemerdekaan  

 

Buatlah naskah 
sosiodrama 
kronologi 
proklamasi 
kemerdekaan 
Indonesia dan 
simulasikan 

 

Kumpulkan 
gambar-gambar 
proses 
penyebaran 
berita 
proklamasi  dari  
sumber lain 
yang relefan 
serta berikan 

proklamasi 
dan proses 
terbentukn
ya negara 
kesatuan 
Republik 
Indonesia 

 

proklamassi 
kemerdekaa
n Indonesia 

 

 

 

Kronologi 
proklamasi 
kemerdekaa
n Indonesia 

 

 

 

 

Penyebaran 
berita 
proklamasi 
kemerdekaa
n melalui 
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radio,pamflet, 

selebaran 

 

 

Proses 
terbentuknya 
negara  dan 
pemerintah 
Republik 
Indonesia 
melalui sidang 
PPKI 

 

 

Dukungan dari 
berbagai 
daerah berupa 
dukungan 
spontan dan 
tindakan 
heroik dari 

daerah 

 

Menjelaskan 
proses 
terbentuknya 
negara dan 
pemerintah 
Republik 
Indonesia 
beserta 
kelengkapanya 
dengan sidang 
PPKI 

 

Menganalis  
dukungan  
spontan dan 
tindakan heroik 
dari berbagai 
daerah 
terhadap 
pembentukan 
negara dan 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

Tugas 
proyek 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 
uraian 

tanggapan 

 

Jelaskan bahwa 
sidang PPKI 
tanggal 18,19 
dan 22 agustus 
1945 berarti 
telah terbentuk 
negara dan 
pemerintah 
Republik 
Indonesia 

 

Kumpulkan 
gambar 
dukungan 
spontan dan 
tindakan heroik 
dari berbagai 
daerah 
terhadap 
pembentukan 
negara dan 

berita 
radio,pamfl
et, 

selebaran 

 

 

Proses 
terbentukny
a negara  
dan 
pemerintah 
Republik 
Indonesia 
melalui 
sidang PPKI 

 

 

Dukungan 
dari 
berbagai 
daerah 
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berbagai 
daerah  

 

 

 

pemerintah 
Republik 
Indonesia 

pemerintah 
Republik 
Indonesia 
dengan 
referensi atau 
sumber lain 
yang relefan 
dan berikan 
tanggapan. 

berupa 
dukungan 
spontan dan 
tindakan 
heroik dari 
berbagai 
daerah 

 

Mengetahui 

Kepala SMP Negeri 2 Brebes 

Brebes,     Februari 2013 

Guru Mata Pelajaran IPS 

 

 

 

NIP. 19650606 199403 1 007 

Drs. Taufiq, M.Pd. 

 

 

 

NIP. 198305022010011025 

Edison, S.Pd. 
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RENCANAAN PELAKSANAAN  

PEMBELAJARAN 
 

 

Sekolah   : SMP Negeri 2 Brebes 

Mata Pelajaran  : IPS.Sejarah 

Kelas/Semester : VIII / Genap 

Waktu  : 2 x 40 menit ( pertemuan I )  

 

Standar Kompetensi  : 5. Memahami Usaha Persiapan Kemerdekaan  

Kompetensi Dasar : 5.1. Menjelaskan Proses Usaha Pesiapan  

Kemerdekaan Indonesia 

Indikator : 5.1.1 Mendeskripsikan pembentukan Badan 

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI)  

5.1.2 Mendeskripsikan penyusunan dasar dan 

konstitusi negara oleh BPUPKI. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu untuk: 

• Mendeskripsikan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)  

• Mendeskripsikan penyusunan dasar dan konstitusi negara oleh BPUPKI . 

  

B. Nilai-nilai Karakter yang Dikembangkan: 

 

• Memelihara sikap religius dalam melaksanakan berbagai kegiatan. 
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• Menumbuhkan sikap rasa ingin tahu, nasionalisme, tangguh dan 

bijaksana dalam mempelajarai materi tersebut 

• Mengembangkan sikap sopan-santun, solidaritas dalam pergaulan dan 

demokratis dalam kegiatan belajar. 

• Jujur  dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas atau disiplin. 

• Mampu menghargai pendapat orang lain atau toleransi, dan lain-lain. 

 

C. Materi Pembelajaran 

•  Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI). 

 

D. Metode Pembelajaran 

• Ceramah bervariasi.  

• Diskusi dan Tanya jawab 

 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan  Waktu  Metode  

1.  Pendahuluan 

• Mengecek kehadiran 

siswa dan mengecek 

kerapian dan kebersihan 

kelas. 

• Guru mengarahkan siswa 

untuk membuka semua 

bahan materi yang telah 

disiapkan.  

• Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

memberikan motivasi. 

10 menit Ceramah dan 

tanya jawab 
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2.  Kegiatan Inti 

• Siswa di bimbing Guru 

Mencari informasi yang 

berkaitan dengan Badan 

Penyelidik Usaha-Usaha 

Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI). 

• Siswa mendengarkan 

penjelasan guru yaitu 

tentang BPUPKI. 

• Guru menayangkan film 

dokumenter mengenai 

sidang Chuo Sang-in, 

anak disuruh 

mengomentari dan 

memberikan pendapat 

mengenai film 

dokumenter tersebut 

(Eksplorasi). 

• Secara individu siswa 

mencermati materi 

tentang BPUPKI  

(Elaborasi). 

• Guru menjelaskan 

mengenai nilai-nilai 

karakter yang terdapat 

pada film dokumenter  

pada materi tersebut, 

• Guru memberikan 

kesempatan untuk 

60 menit Ceramah, Tanya 

jawab dan diskusi  
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bertanya mengenai materi 

tersebut . (Konfirmasi). 

3. Kegiatan Penutup 

• Menarik kesimpulan 

materi dan guru 

menyampaikan nilai 

pendidikan karakter 

sebagai pesan moral 

selama proses 

pembelajaran. 

 

10 menit Ceramah 

F. Sumber Belajar/ Media 

• Kurikulum KTSP dan perangkatnya 

• Buku sumber Sejarah SMP IX – IPS Sutarto dkk  

• Peta Konsep 

• Film dokumenter 

• Power point 

• Buku-buku penunjang yang relevan 

• Internet 

G. Penilaian 

Pertemuan ke-1 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian  Instrumen 

 Teknik  Bentuk Instrumen  

@ siswa dapat 

menjelaskan usaha 

persiapan 

Tes tertulis Tes Uraian Soal terlampir 



134 
 

 

kemerdekaan. 

• Tugas kelompok 

-Diskusi 

 

Lembar Pengamatan Diskusi 

No  Nama 

siswa 

Aspek 

yang 

diamati 

   Jumlah 

  Inisiatif Keaktifan Kerjasama  Presentasi Nilai 

       

*) Nilai maksimal tiap aspek 25 (25x4=100) 

Brebes,   4  Februari  2013 

Menyetujui, 

Kepala Bidang Kurikulum  Guru Mapel 

 

Elfia Nurohmah, M.Pd.  Edison, S.Pd 

NIP. 19711109 199903 2 002  NIP.98305022010011025  
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RENCANA PELAKSANAAN  

PEMBELAJARAN 
 

 

Sekolah   : SMP Negeri 2 Brebes 

Mata Pelajaran  : IPS. Sejarah 

Kelas/Semester : VIII / Genap 

Waktu   : 2 x 40 menit ( pertemuan 2 )  

 

Standar Kompetensi  : 5. Memahami Usaha Persiapan Kemerdekaan  

Kompetensi Dasar : 5.1. Menjelaskan Proses Usaha Pesiapan  

Kemerdekaan Indonesia 

Indikator : 5.1.3 Mendeskripsikan pembentukan Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 

5.1.4 Mendeskripsikan  penyusunan dasar dan 

konstitusi negara oleh PPKI. 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu untuk: 

• Mendeskripsikan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI).  

• Mendeskripsikan penyusunan dasar dan konstitusi negara oleh PPKI. 

B. Nilai-nilai Karakter yang Dikembangkan: 

• Memelihara sikap religius dalam melaksanakan berbagai kegiatan. 

• Menumbuhkan sikap rasa ingin tahu, nasionalisme, tangguh dan 

bijaksana dalam mempelajarai materi tersebut 



136 
 

 

• Mengembangkan sikap sopan-santun, solidaritas dalam pergaulan dan 

demokratis dalam kegiatan belajar. 

• Jujur  dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas atau disiplin. 

• Mampu menghargai pendapat orang lain atau toleransi, dan lain-lain. 

 

C. Materi Pembelajaran 

•  Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 

 

D. Metode Pembelajaran 

• Ceramah bervariasi.  

• Diskusi dan Tanya jawab 

 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan  Waktu  Metode  

1.  Pendahuluan 

• Mengecek kehadiran siswa 

dan mengecek kerapian dan 

kebersihan kelas. 

• Guru mengarahkan siswa 

untuk membuka semua 

bahan materi yang telah 

disiapkan. 

• Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

memberikan motivasi. 

 

10 menit  

 

Ceramah dan 

tanya jawab 

2.  Kegiatan Inti 

• Siswa di bimbing Guru 

60 menit Ceramah, 

Tanya jawab 
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Mencari informasi yang 

berkaitan dengan Panitia 

Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI). 

• Siswa mendengarkan 

penjelasan guru yaitu 

tentang Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI). 

• Guru menayangkan film 

dokumenter, yang berkaitan 

dengan materi tersebut 

(Eksplorasi). 

• Secara individu siswa 

mencermati materi tentang 

PPKI  (Elaborasi). 

• Guru menjelaskan 

mengenai nilai-nilai 

karakter yang terdapat pada 

film dokumenter  pada 

materi tersebut,. 

• Guru memberikan 

kesempatan untuk bertanya 

mengenai materi tersebut . 

(Konfirmasi). 

dan diskusi  

3. Kegiatan Penutup 

• Guru memberi pertanyaan 

kepada siswa yang 

menyangkut materi yang 

telah disampaikan. 

10 menit Ceramah 
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• Guru mengajak siswa 

membuat kesimpulan 

mengenai materi-materi 

yang telah diajarkan . 

• Guru menyampaikan nilai 

pendidikan karakter sebagai 

pesan moral selama proses 

pembelajaran. 

   

F. Sumber Belajar/ Media 

• Kurikulum KTSP dan perangkatnya 

• Buku sumber Sejarah SMP IX – IPS Sutarto dkk  

• Peta Konsep 

• Film dokumenter 

• Power point 

• Buku-buku penunjang yang relevan 

• Internet 

G. Penilaian 

Pertemuan ke-2 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian  Instrumen 

 Teknik  Bentuk 

Instrumen 

 

@ siswa dapat 

menjelaskan usaha 

persiapan 

kemerdekaan. 

Tes 

tertulis 

Tes Uraian Soal terlampir 

• Tugas kelompok 

-Diskusi 
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Lembar Pengamatan Diskusi 

No  Nama 

siswa 

Aspek 

yang 

diamati 

   Jumlah 

  Inisiatif Keaktifan Kerjasama  Presentasi Nilai 

       

*) Nilai maksimal tiap aspek 25 (25x4=100) 

Brebes,   4  Februari  2013 

Menyetujui, 

Kepala Bidang Kurikulum  Guru Mapel 

 

Elfia Nurohmah, M.Pd.  Edison, S.Pd 

NIP. 19711109 199903 2 002   NIP. 198305022010011025 
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RENCANA PELAKSANAAN  

PEMBELAJARAN 
 

 

Sekolah   : SMP Negeri 2 Brebes 

Mata Pelajaran  : IPS. Sejarah 

Kelas/Semester : VIII / Genap 

Waktu   : 2 x 40 menit ( pertemuan 3 )  

 

Standar Kompetensi  : 5. Memahami Usaha Persiapan Kemerdekaan  

Kompetensi Dasar : 5.2. Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar 

proklamasi dan proses terbentuknya negara 

kesatuan Republik Indonesia 

Indikator : 5.2.1. Mengidentifikasi perbedaan antar kelompok 

sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia 

A. Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik mampu untuk: 

• Mengidentifikasi perbedaan antar kelompok sekitar proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. 

B. Nilai-nilai Karakter yang Dikembangkan: 

• Memelihara sikap religius dalam melaksanakan berbagai kegiatan. 

• Menumbuhkan sikap rasa ingin tahu, nasionalisme, tangguh dan 

bijaksana dalam mempelajarai materi tersebut. 

• Mengembangkan sikap sopan-santun, solidaritas dalam pergaulan dan 

demokratis dalam kegiatan belajar. 
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• Jujur  dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas atau disiplin. 

• Mampu menghargai pendapat orang lain atau toleransi, dan lain-lain. 

 

C. Materi Pembelajaran 

•  Peristiwa sekitar proklamasi. 

 

D. Metode Pembelajaran 

• Ceramah bervariasi.  

• Diskusi dan Tanya jawab 

 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan  Waktu  Metode  

1.  Pendahuluan 

• Mengecek kehadiran 

siswa dan mengecek 

kerapian dan kebersihan 

kelas. 

• Guru mengarahkan siswa 

untuk membuka semua 

bahan materi yang telah 

disiapkan. 

• Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

memberikan motivasi. 

10 menit Ceramah dan tanya 

jawab 

2.  Kegiatan Inti 

• Siswa di bimbing Guru 

Mencari informasi yang 

berkaitan dengan 

perbedaan antar 

60 menit Ceramah, Tanya 

jawab dan diskusi  
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kelompok sekitar 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia. 

• Siswa mendengarkan 

penjelasan guru yaitu 

tentang dengan 

perbedaan antar 

kelompok sekitar 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia . 

• Guru menayangkan film 

dokumenter, yang 

berkaitan dengan materi 

tersebut (Eksplorasi). 

• Secara individu siswa 

mencermati materi 

tentang perbedaan 

antarkelompok sekitar 

proklamasi kemerdekaan 

Indonesia (Elaborasi). 

• Guru menjelaskan 

mengenai nilai-nilai 

karakter yang terdapat 

pada film dokumenter  

pada materi tersebut,. 

• Guru memberikan 

kesempatan untuk 

bertanya mengenai 

materi tersebut . 

(Konfirmasi). 
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3. Kegiatan Penutup 

• Guru memberi 

pertanyaan kepada siswa 

yang menyangkut materi 

yang telah disampaikan. 

• Guru mengajak siswa 

membuat kesimpulan 

mengenai materi-materi 

yang telah diajarkan. 

• Guru menyampaikan 

nilai pendidikan karakter 

sebagai pesan moral 

selama proses 

pembelajaran. 

10 menit Ceramah 

F. Sumber Belajar/ Media 

• Kurikulum KTSP dan perangkatnya 

• Buku sumber Sejarah SMP IX – IPS Sutarto dkk  

• Peta Konsep 

• Film dokumenter 

• Power point 

• Buku-buku penunjang yang relevan 

• Internet 

 

G. Penilaian 

Pertemuan ke-2 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian  Instrumen 

 Teknik  Bentuk 

Instrumen 
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@ siswa dapat 

menjelaskan usaha 

persiapan kemerdekaan. 

Tes 

tertulis 

Tes Uraian Soal terlampir 

• Tugas kelompok 

-Diskusi 

 

Lembar Pengamatan Diskusi 

No  Nama 

siswa 

Aspek 

yang 

diamati 

   Jumlah 

  Inisiatif Keaktifan Kerjasama  Presentasi Nilai 

       

*) Nilai maksimal tiap aspek 25 (25x4=100) 

Brebes,   4  Februari  2013 

Menyetujui, 

Kepala Bidang Kurikulum  Guru Mapel 

 

Elfia Nurohmah, M.Pd.  Edison, S.Pd 

NIP. 19711109 199903 2 002 NIP. 98305022010011025 
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MATERI BAHAN AJAR 

PROSES PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA 

 

A. PEMBENTUKAN CHOU SANGI IN 

 

Sebagaimana telah disebutkan, tahun 1942, posisi pasukan tentara 

Jepang di Pasifik mulai terdesak. Untuk menarik dukungan penduduk di 

negara jajahan, Jepang merencanakan memberi kemerdekaan kepada 

Birma dan Filipina. Rencana itu tidak menyebut nasib Indonesia. Oleh 

karena itu, Ir. Soekarno dan Moh. Hatta mengajukan protes kepada Jepang 

Menanggapi protes dan ancaman dan tokoh-tokoh nasionalis di Indonesia, 

pemerintah Jepang kemudian menempuh kebijaksanaan partisipasi politik. 

Maksudnya, memberikan peran aktif kepada tokoh-tokoh Indonesia di 

dalam lembaga pemerintahan. Untuk ini telah diambil langkah-langkah 

sebagai berikut. 

a. Pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat (Chuo Sangi In). 

b. Pembentukan Dewan Pertimbangan Keresidenan (Shu Shangi 

Kai). 

c. Tokoh-tokoh Indonesia diangkat sebagai penasihat di berbagai 

departemen. 

d. Pengangkatan orang-orang Indonesia ke dalam pemerintahan 

dan organisasi resmi lainnya.Sebagai tindak lanjut dari rencana 

tersebut, maka pada tanggal 5 September 1943, Saiko 

Shikikan (Kumaikici Harada) mengeluarkan Osamu Seirei No. 36 

dan 37 tentang pembentukan Chuo Sangi In dan Chuo Sangi Kai. Hal yang 

boleh dibahas atau dirundingkan dalam Chuo Shangi In antara lain : 

a. pengembangan pemerintahan militer 

b. mempertinggi derajat rakyat 

c. pendidikan dan penerangan 

d. industri dan ekonomi, 

e. kemakmuran dan bantuan sosial, serta 
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f. kesehatan. 

 

Pada Sidang Chuo Sangi In I, tanggal 17 Oktober 1943 dilantik 

secara resmi, ketua Chuo Sangi In, yakni Soekarno dan dua orang wakil 

ketua, yakni R.M.A.A. Kusumo Utoyo dan dr. Buntaran Martoatmojo. 

Anggota Chuo Sangi In boleh mengajukan usul-usul, tetapi semua 

keputusan tergantung pada pemerintah di Tokyo. Pada tanggal 15 

November 1943, delegasi Chuo Sangi In yang terdiri atas Ir. Soekarno, 

Moh. Hatta, dan Bagus Hadikusumo diundang ke Jepang. Pada 

kesempatan pertemuan dengan PM Tojo, delegasi Chuo Sangi In minta 

agar Indonesia diizinkan mengibarkan bendera Sang Merah Putih dan 

diizinkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta mendesak 

agar Indonesia disatukan dalam satu pemerintahan. Permintaan ini ditolak 

PM. Tojo. Dalam tahun 1944, Jepang semakin terdesak di dalam Perang 

Asia Timur Raya. Kemunduran-kemunduran pasukan Jepang dan masalah-

masalah lain yang dihadapi menyebabkan jatuhnya kabinet Tojo. Ia 

kemudian digantikan oleh PM. Koiso pada tanggal 18 Juli 1944. Pada 

masa pemerintahan PM Koiso, situasi perang semakin memburuk. Jepang 

semakin terdesak untuk mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dalam 

berbagai pertempuran, pada tanggal 7 September 1944, PM Koiso 

mengeluarkan pemyataan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan di 

kemudian hari. Pernyataan ini kemudian terkenal dengan sebutan Janji 

Koiso. Dari segi perjuangan untuk segera mencapai kemerdekaan, 

keberadaan Chuo Sangi In tidak banyak berarti. Akan tetapi adanya badan 

itu semakin menambah wawasan dan pengalaman-bagi para anggota. Hal 

ini penting, karena para anggota Chuo Sangi In umumnya adalah para 

pejuang nasionalis yang bercita-cita mencapai kemerdekaan. 

B.  BPUPKI 

1. Terbentuknya BPUPKI 

Jepang benar-benar terancam dalam perangnya melawan sekutu. 

Untuk semakin menarik simpati bangsa Indonesia agar tetap mendukung 
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Jepang, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Kumaikici Harada 

mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam bahasa Jepang BPUPKI 

disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. BPUPKI beranggotakan 60 orang, 

ditambah beberapa pimpinan. Sebagai ketua adalah Dr. Rajiman 

Widyodiningrat. Wakil-wakil ketua, yakni Icibangase yang sekaligus 

sebagai kepala Badan Perundingan dan RP. Suroso yang sekaligus sebagai 

kepala sekretariat. Sebagai kepala sekretariat, RP. Suroso dibantu oleh 

Toyohito Masuda dan Mr. AG. Pringgodigdo. BPUPKI pada tanggal 28 

Mei 1945 diresmikan. Pada kesempatan persemian ini dilakukan 

pengibaran bendera Hinomaru disusul pengibaran bendera Merah Putih. 

Hal ini semakin membangkitkan semangat para anggota BPUPKI dalam 

mempersiapkan upaya Indonesia merdeka. Yang sangat menarik, sejak itu 

lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan dan Sang Merah Putih boleh 

dikibarkan. Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk 

mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan 

negara Indonesia. Jika suatu saat kelak meneguhkan kemerdekaannya, 

maka bangsa Indonesia sudah harus memiliki dasar negara. Oleh karena 

itu, BPUPKI merumuskan dasar negara. 

2. Sidang Sidang BPUPKI 

a. Sidang I 

Sebagai realisasi pelaksanaan tugas, BPUPKI kemudian 

mengadakan sidangsidang. Secara garis besar sidang-sidang 

BPUPKI itu terbagi menjadi dua kali sidang. Sidang BPUPKI I 

diadakan pada tanggal 29 Mei - I Juni 1945. Kemudian Sidang 

BPUPKI II dilangsungkan pada tanggal 10 - 17 Juli 1945. Sidang-

sidang BPUPKI itu untuk merumuskan Undang-Undang Dasar. 

Sidang pertama membahas bagi negara Indonesia merdeka. Waktu 

itu KRT. Rajiman Widyodiningrat meminta pandangan dari para 

anggota mengenai dasar negara baru yang akan dibentuk. Untuk 

itu, tampil beberapa tokoh untuk berpidato menyampaikan 
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pandangannya. Dari sekian banyak pembicara, ada tiga tokoh yang 

paling dipertimbangkan pandangan-pandangannya. Mereka adalah 

Mr. Moh Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Pidato Moh. 

Yamin pada tanggal 29 Mei mengusulkan lima dasar negara 

kebangsaan Indonesia, yakni sebagai berikut. 

1). Peri Kebangsaan. 

2). Peri Kemanusiaan. 

3). Peri Ketuhanan. 

4). Peri Kerakyatan. 

5). Kesejahteraan Rakyat, 

Mr. Supomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 

menyampaikan dasar-dasar Negara yang diajukan sebagai berikut. 

1). Persatuan. 

2). Kekeluargaan 

3). Keseimbangan lahir dan batin. 

4). Musyawarah. 

5). Keadilan rakyat. 

Tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari terakhir dari rangkaian 

Sidang BPUPKI I. Dalam pidato itu yang istimewa ia mengajukan 

usul nama, lima asas yang disebut dengan Pancasila. Pidato Ir. 

Soekarno tanggal I Juni 1945 sering disebut dengan pidato lahirnya 

Pancasila. Sila-sila yang diusulkan Ir. Soekarno sebagai berikut. 

1). Kebangsaan Indonesia. 

2). Internasionalisme atau perikemanusiaan. 

3). Mufakat atau demokrasi. 

4). Kesejahteraan sosial. 

5). Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Tanggal 1 Juni 1945 Sidang BPUPKI I berakhir. Untuk 

menindaklanjuti usulan-sulan dari sidang, BPUPKI membentuk 

Panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini dikenal 

sebagai Panitia Sembilan. Sebagai ketuanya Ir. Soekarno. Anggota-
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anggotanya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh Yamin, Mr. Ahmad 

Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wakhidd 

Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso. Pada tanggal 

22 Juni 1945 Panitia Sembilan melahirkan rumusan yang terkenal 

dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Rumusan tersebut 

sebagai berikut. 

1). Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat 

Islam bagi pemeluk pemeluknya. 

2). Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3). Persatuan Indonesia. 

4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan. 

5). Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

 

b. Sidang II 

Pada tanggal 10 Juli 1945 mulai sidang BPUPKI II. Sidang 

ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD). Panitia 

Perancang UUD diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia Perancang 

membentuk Panitia Kecil untuk merumuskan rancangan UUD 

dengan segala pasal-pasalnya. Panitia Kecil ini dipimpin oleh Mr. 

Supomo. Sebelum membahas rancangan Undang-Undang Dasar, 

mereka membahas bentuk negara. Setelah diadakan pungutan 

suara, mayoritas anggota memilih negara kesatuan yang berbentuk 

republik. Bahasan berikutnya adalah UUD dan pembukaannya. 

Pada rapat tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang UUD secara 

bulat menerima Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD. Tanggal 

14 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima 

laporan dari Panitia Perancang UUD. Tiga hal penting yang 

dilaporkan oleh Ir. Soekarno selaku ketua Panitia Perancang UUD 

sebagai berikut. 
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1). Pernyataan Indonesia merdeka 

2). Pembukaan UUD (diambil dari Piagam Jakarta) 

3). Batang tubuh UUD 

Sidang menyetujui tiga hal yang dilaporkan oleh Ir. Soekarno 

tersebut. 

 

C. PPKI 

1. Terbentuknya PPKI 

Jepang semakin mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur 

Raya. Komando Tentara Jepang wilayah Selatan mengadakan rapat. 

Dalam rapat itu disepakati bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada 

tanggal 7 September 1945. Keadaan Jepang semakin kritis. Pada 6 

Agustus 1945, kota Hirosima dibom atom oleh Amerika Serikat. 

Menghadap situasi ini, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan 

Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 

Persetujuan ini terjadi pada pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas PPKI 

adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan untuk mempersiapkan 

Kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, sedangkan 

wakilnya Drs. Moh. Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang dan semuanya 

orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. Jawa 12 wakil. 

Sumatera 3 wakil. Sulawesi 2 wakil. Kalimantan 1 wakil. Sunda Kecil 1 

wakil. Maluku 1 wakil. Golongan penduduk Cina 1 wakil. 

Untuk kepentingan peresmian dan pelantikan PPKI, Jendral 

Terauchi, pimpinan Angkatan Perang Jepang yang berkedudukan di 

Saigon, pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Moh. Hatta, 

dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon. Di Dalat, 

Jendral Terauchi menegaskan bahwa Pemerintah Kemaharajaan Jepang 

memutuskan untuk menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. 

 

2. PPKI dan Perkembangan Situasi Indonesia 
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Tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Moh. Hatta, dan Rajiman 

Widyodiningrat pulang kembali ke Jakarta. Sementara Jepang sudah dalam 

keadaan lumpuh sebab tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki juga dibom 

atom oleh Amerika Serikat. Dengan demikian Jepang benar benar tidak 

dapat berbuat apa-apa. Akhimya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang 

menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu. Ketika ketiga perwakilan 

bangsa Indonesia kembali ke tanah air, keadaan politik di Indonesia telah 

terjadi perubahan sangat drastis. Para tokoh yang terus mengikuti 

perkembangan Perang Dunia II mempunyai ide untuk segera 

memproklamasikan kemerdekaan, tanpa menunggu keputusan Jepang. 

Akhirnya terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan 

muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 

Perbedaan pendapat terjadi antara golongan tua yang terwakili dalam 

PPKI, dengan golongan muda yang terwakili dalam beberapa 

perkumpulan. Beberapa perkumpulan yang termasuk golongan muda 

misalnya: 

1). Kelompok Asrama Menteng 31 yang dipelopori Chaerul Saleh dan 

Sukarni 

2). Kelompok Asrama Indonesia Merdeka yang dipelopori Mr Soebarjo 

3). Kelompok Asrama Mahasiswa Kedokteran yang mendukung Sjahrir. 
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Golongan muda mendesak agar Indonesia segera 

memproklamirkan kemerdekaan. Sementara golongan tua menghendaki 

proklamasi menunggu perkembangan keputusan Jepang. Alasan golongan 

tua adalah untuk menghindari pertumpahan darah, mengingat pasukan 

Jepang masih banyak yang ada di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 

1945 golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. 

Soekarno dan Hatta didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. Akhirnya, keinginan golongan muda terpenuhi. Proklamasi 

kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 

Proklamasi dibacakan Ir Soekarno pukul 10.00 di Jl Pegangsaan Timur 

Jakarta. Sebagai penandatangan naskan proklamasi adalah Soekarno dan 

Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Sejak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa 

Indonesia telah merdeka dari penjajahan. 
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S I L A B U S 

 
 

 

Nama sekolah  : SMP Negeri 2 Brebes 

 Mata pelajaran  : IPS Sejarah  

Kelas/semester  : IX/2 

Standar Kompetensi : 7. Memahami usaha mempertahankan republik Indonesia. 

Kompetensi 
Dasar Materi 

 

Nilai 
Karakter 

Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 

Kegiatan Pembelajaran 

Alokasi 
Waktu 

Sumber dan 
Media 

Belajar 
Teknik 

Bentuk 
Instrum

en 

Contoh 
Instrumen 

7.1 Menjelaska
n 
berakhirny
a masa 
Orde Baru 

Peristiwa- 
peristiwa 
politik  
penting 

Religius, 
Rasa Ingin 
Tahu, 

Menyusun 
kronologi  
peristiwa–
peristiwa politik 
penting pada 

Tes tulis 

 

Tes 
Uraian 

 

Jelaskan 
peristiwa- 
peristiwa 
politik 

2 x 40 
menit 

 

Buku sumber 
yang relevan, 
BSE, Wayan, 
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dan 
lahirnya 
Reformasi 

 

pada masa 
Orde Baru 

 

 

 

 

Perkemba
ngan  
ekonomi 
Orde Baru 

 

Berakhirn
ya orde 
Baru;krisis 
ekonomi 
dan 
gerakan 
Reformasi 

Jujur, 

Disiplin, 

Santun, 

Tangguh, 

Nasionalis 

,Demokratis
, 

Tanggung 
Jawab, 

Komunikatif 

Peduli 
Sosial, 

Toleransi 

masa Orde Baru. 
 
 
 
 
Mendeskripsikan 
perkembangan 
ekonomi pada 
masa orde baru. 
 
 
 
 
 
 
Mendeskripsikan 
berakhirnya Orde 
Baru dan lahirnya 
Reformasi 
 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

Tugas 
Rumah 

 

 

 

 

Tugas 
Proyek 

penting pada 
masa Orde 
Baru 

 

Buatlah 
resume 
perkembanga
n ekonomi 
pada masa 
orde baru. 

 

Buatlah 
laporan hasil 
pengamatan 
dan diskusi 
tentang 
lahirnya 
Orde Baru 
dan lahirnya 
Reformasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dkk. 

 

 

Film dokumenter, 
Power point, dan 
gambar 

 

 

 

Biografi Tokoh/ 
Pahlawan,  
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Mengetahui 

Kepala SMP Negeri 2 Brebes 

Brebes,     Februari 2013 

Guru Mata Pelajaran IPS 

 

 

NIP. 19650606 199403 1 007 

Drs. Taufiq, M.Pd. 

 

 

NIP. 19710521 199702 1 003 

Agus Safari, S.Pd. 
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RENCANA PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN 

 

 

Sekolah   : SMP Negeri 2 Brebes 
Mata Pelajaran  : IPS. Sejarah 
Kelas/Semester : IX / Genap 
Waktu   : 2 x 40 menit ( pertemuan 3 ) 

 

Standar Kompetensi  : Memahami Usaha Mempertahankan Kemerdekaan 
Republik Indonesia 

Kompetensi Dasar     : Menjelaskan berakhirnya masa orde baru dan 
lahirnya reformasi. 

Indikator                    : Mengidentifikasi sekilas tentang orde baru dan 
mendiskripsikan proses lahirnya reformasi. 

 

H. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik mampu untuk: 

• Mengidentifikasi tentang orde baru dan mendiskripsikan proses lahirnya 
reformasi. 

 
I. Nilai-nilai Karakter yang Dikembangkan: 

 
• Memelihara sikap religius dalam melaksanakan berbagai kegiatan. 
• Menumbuhkan sikap rasa ingin tahu, nasionalisme, tangguh dan 

bijaksana dalam mempelajarai materi tersebut 
• Mengembangkan sikap sopan-santun, solidaritas dalam pergaulan dan 

demokratis dalam kegiatan belajar. 
• Jujur  dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas atau disiplin. 
• Mampu menghargai pendapat orang lain atau toleransi, dan lain-lain. 

 
J. Materi Pembelajaran 

•  Orde baru dan masa reformasi 
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K. Metode Pembelajaran 

• Ceramah bervariasi.  
• Diskusi dan Tanya jawab 

 
L. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 
No. Kegiatan  Waktu  Metode  

1.  Pendahuluan 

• Mengecek kehadiran 
siswa dan mengecek 
kerapian dan kebersihan 
kelas. 

• Mengingatkan materi 
yang sebelumnya.  

• Menyampaikan tujuan 
pembelajaran dan 
memberikan motivasi. 

 

10 menit Ceramah dan 
tanya jawab 

2.  Kegiatan Inti 

• Siswa di bimbing Guru 
Mencari informasi yang 
berkaitan dengan orde 
baru dan reformasi. 

• Siswa mendengarkan 
penjelasan guru yaitu 
tentang materi orde baru 
dan reformasi. 

• Guru menayangkan film 
dokumenter, yang 
berkaitan dengan materi 
tersebut (Eksplorasi). 

• Secara individu siswa 
mencermati materi 
tentang orde baru dan 
reformasi  (Elaborasi). 

• Guru menjelaskan 

60 menit Ceramah, Tanya 
jawab dan diskusi  
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mengenai nilai-nilai 
karakter yang terdapat 
pada film dokumenter  
pada materi tersebut,  

• Guru memberikan 
kesempatan untuk 
bertanya mengenai materi 
tersebut . (Konfirmasi). 
 

3. Kegiatan Penutup 

• Guru memberi pertanyaan 
kepada siswa yang 
menyangkut materi yang 
telah disampaikan. 

• Guru mengajak siswa 
membuat kesimpulan 
mengenai materi-materi 
yang telah diajarkan. 

• Guru menyampaikan nilai 
pendidikan karakter 
sebagai pesan moral 
selama proses 
pembelajaran. 

 

10 menit Ceramah 

 

M. Sumber Belajar/ Media 
• Kurikulum KTSP dan perangkatnya 
• Buku sumber Sejarah SMP IX – IPS Sutarto dkk  
• Peta Konsep 
• Film dokumenter 
• Power point 
• Buku-buku penunjang yang relevan 
• Internet 

 

N. Penilaian 
Pertemuan ke-2 
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Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

Penilaian  Instrumen 

 Teknik  Bentuk 
Instrumen 

 

@ siswa dapat 
menjelaskan usaha 
persiapankemerdekaan. 

Tes tertulis Tes Uraian Soal terlampir 

 

• Tugas kelompok 
-Diskusi 

 

Lembar Pengamatan Diskusi 

No  Nama 
siswa 

Aspek 
yang 
diamati 

   Jumlah 

  Inisiatif Keaktifan Kerjasama  Presentasi Nilai 

       

*) Nilai maksimal tiap aspek 25 (25x4=100) 

Brebes,   4  Februari  2013 

 

Menyetujui, 

Kepala Bidang Kurikulum  Guru Mapel 

Elfia Nurohmah, M.Pd. Agus Safari, S.Pd 

 

 

NIP. 19711109 199903 2 002  NIP.97105021997021003 
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RANGKUMAN MATERI MASA ORDE BARU-REFORMASI 
 
 

1. Untuk memulihkan situasi dari berbagai macam gejolak, Presiden 
Soekarno memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil 
tindakan yang dituangkan dalam Surat Perintah pada tanggal 11 Maret 
1966. 

2. Sebagai tindak lanjut Supersemar, pemerintah di bawah pimpinan 
Soeharto dan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, serta didukung oleh 
rakyat bersama-sama melaksanakan berbagai kebijakan guna membangun 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru 
langsung membubarkan PKI, melaksanakan Sidang MPRS tahun 1966, 
dan mengawasi peralihan kekuasaan secara konstitusional dari Orde Lama 
ke Orde Baru. 

3. Untuk menata kembali politik luar negeri bebas-aktif, pemerintah 
Indonesia mengambil beberapa kebijaksanaan, antara lain kembali menjadi 
anggota PBB (28 September 1966) dan mengakhiri konfrontasi dengan 
Malaysia melalui Persetujuan Bangkok. Indonesia juga terlibat aktif dalam 
berbagai organisasi internasional. 

4. Pelaksanaan pembangunan nasional yang berencana didasarkan pada 
Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. 

5.  Pada masa Orde Baru, Pemerintah menyederhanakan partai-partai 
menjadi tiga saja: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya, 
dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 

6.  Runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998 terjadi karena 
krisis dalam berbagai bidang dan kebobrokan praktik politik pemerintahan 
Orde Baru. Kolusi, korupsi, dan nepotisme dipraktikkan oleh para elite 
politik. 

7.  Melalui gerakan reformasi yang dipelopori para mahasiswa, akhirnya 
Orde Baru jatuh dan digantikan dengan pemerintahan reformasi. Pada 
tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai 
presiden. Ia diganti oleh BJ. Habibie. 

8.  Reformasi membuka babak baru bagi kehidupan Indonesia. Muncul 
kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Kemudian juga muncul 
banyak partai. 

9. Terjadi empat kali pergantian kepala Negara pasca lengsernya Soeharto, 
yaitu B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan 
Susilo Bambang Yudoyono.  

10. Pada masa reformasi, Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia dan 
masalah Aceh diselesaikan dengan ditandatanganinya Perjanjian 
Perdamaian Aceh. 
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Gambar 6. Peneliti Sedang Mewawancarai Siswa kelas VIII 

 

 

Gambar 7. Peneliti dengan Pak Agus selaku guru IPS  kelas IX 
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Gambar 8. Pak Edison  dan Bu Lisah saat diwawaancarai terkait dengan 

pendidikan karakter 

 

 

Gambar 9. Proses kegiatan belajar-mengajar menggunakan media film 

dokumenter di kelas VIII 
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Gambar 10. Papan nilai karakter budaya 5 S 
 

 

 

Gambar 11. Peneliti Sedang Mewawancarai Siswa kelas IX 
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PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 2 BREBES 

 

Jalan Veteran 1, Telp. ( 0283 ) 671219  Fax. (0283) 6174279 

Website :http://www.smpn2brebes.sch.id   Email:smp02brebes@plasa.com 

 

DAFTAR SISWA SMP NEGERI 2 BREBES 

TAHUN 2012/2013 

 

Tabel 1. Daftar siswa SMP Negeri 2 Brebes, kelas VII 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Sumber: (Dokumen sekolah tahun ajaran 2012/2013) 

 

No. Kelas  Jumlah 
1 VII A 26 

2 VII B 26 

3 VII C 25 

4 VII D 24 

5 VII E 24 

6 VII F 23 

7 VII G 24 

8 VII H 25 

Jumlah Total 197 
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Tabel 2. Daftar siswa SMP Negeri 2 Brebes, kelas VIII 
No. Kelas  Jumlah 

1 VIII A 24 

2 VIII B 26 

3 VIII C 24 

4 VIII D 24 

5 VIII E 24 

6 VIII F 24 

7 VIII G 26 

8 VIII H 22 

Jumlah Total 194 

Sumber: (Dokumen sekolah tahun ajaran 2012/2013) 

Tabel 3. Daftar siswa SMP Negeri 2 Brebes, kelas IX 

No. Kelas  Jumlah 

1 IX A 26 

2 IX B 26 

3 IX C 26 

4 IX D 26 

5 IX E 24 

6 IX F 26 

7 IX G 28 

8 IX H 24 

Jumlah Total 206 

Sumber: (Dokumen sekolah tahun ajaran 2012/2013) 

 

ISO 9001:2008 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVER.SITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS) 
Gedung C7Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 502290 

Website: fis.unnes.ac.id, E-mail: fis@unnes.acid, Telp./Fax. (024) 8508006 

 

 
Yth. Kepala SMP 
Negeri 2 Brebes Kota 
Brebes 
 
Dengan hormat, 
Bersama ini kami mohon izin pelaksanaan penelitian untuk menyusun 
skripsi/Tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut: 
 
Nama             : Ahmad Ramdhani 
NIM             : 3101409065 
Program studi            : Pendidikan Sejarah 
Semester            : VII (Tujuh) 
Judul                         : "Strategi Guru Dalam Internalisasi Nilai Pendidikan 

Karakter Pada Pembelajaran IPS Sejarah 
Melalui Media Film Dokumenter". 

Alokasi Waktu           : Bulan Februari sampai dengan April 2013 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar mahasiswa yang 
bersangkutan diizinkan untuk mengadakan penelitian di SMP Negeri 2 Brebes. 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
 
An,—:-Dekan  
Pembantu Dekan Bid. 
Akademik,

 
,Dr. Eko Handoyo, 
NIP 19640608 198803 1 001 

FM-05-AKD-24/ 
Rev. 00 

Tembusan: 

1. Dekan 
2. Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial 

 

Nomor : t 8 /UN37.1.3/LT/2013 
Lamp. : 1 Exp. 
Hal : Permohonan Izin Penelitian 

05 Febuari 2013 

http://fis.unnes.ac.id/�
mailto:fis@unnes.acid,�
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