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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu usaha sadar yang dilakukan dalam 

membantu peserta didik untuk mengembangkan dan meningkatkan ilmu 

pengetahuan, kecakapan diri, nilai-nilai, sikap, pola tingkah serta prilaku yang 

berguna bagi hidupnya.
1
  

Romlah berpendapat bahwa pendidikan merupakan suatu usaha dari para 

pendidik untuk memberikan bantuan dalam memberi arahan terhadap peserta 

didik, sehingga adanya peubahan sikap dan wawasan yang lebih bersifat 

positif bagi dirinya dan masyarakat umum.
2
 

Menurut Muhammad Takdir Ilahi, Pendidikan sebagai usaha membina 

dan mengembangkan pribadi manusia atau peserta didik, baik menyangkut 

aspek ruhaniah maupun aspek jasmaniah.
3
 Sedangkan menurut Armai Arief, 

pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan jelas memiliki 

tujuan.
4
 

Jadi pendidikan sejatinya merupakan usaha yang dilakukan secara sadar 

dan memiliki tujuan yang jelas yaitu membantu serta membina peserta didik 

dalam mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, kecakapan diri, 

                                                             
1
 St. Vembrianto, dkk, Kamus Pendidikan, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana 

Indonesia Grasindo, 1994), hlm. 47. 
2
 Romlah, Psikologi Pendidikan, (Malang: Umm Press, 2010), hlm. 24. 
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nilai-nilai, sikap, pola tingkah serta prilaku sehingga adanya perubahan 

wawasan dan mental yeng memiliki pengaruh positif baik bagi dirinya 

maupun bagi masyarakat. 

Redja Mudyaharjo memberikan definisinya tentang pendidikan bahwa 

pendidikan adalah hidup, di mana segala pengalaman belajar berlangsung 

dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.
5
 Pendidikan merupakan hal 

yang fundamental dalam totalitas kehidupan manusia yang memiliki tujuan 

untuk membantu generasi muda dalam mengembangkan semua unsur potensi 

pribadinya baik spiritualitas, moralitas, sosialitas, rasa, maupun rasionalitas. 

Jadi pendidika merupakan suatu hal yang berhak untuk dimiliki bagi setiap 

pribadi yang memungkinkan dirinya akan menjadi manusia yang 

berkepribadian paripurna ditengah derasnya arus perubahan zaman.
6
  

Pendidikan di Indonesia saat ini mengemban misi untuk membangun 

manusia sempurna (insan kamil). Untuk membangun bangsa dengan jati diri 

yang utuh, dibutuhkan sistem pendidikan yang memiliki materi yang holistik, 

serta ditopang oleh pengelolaan dan pelaksanaan yang baik. Dengan 

demikian, pendidikan nasional harus bermutu dan berkarakter.
7
 

Syafaruddin menuliskan dalam bukunya bahwa UUD 1945 pasal 31 ayat 

1: tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pada ayat 2: 

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran 

                                                             
5
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nasional yang diatur dengan undang-undang.  Disini menjelaskan bahwa ayat 

pertama memberikan petunjuk kepada kita bahwa pemerintah mendapatkan 

amanat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan 

pendidikan, sedangkan pada ayat kedua memberikan petunjuk bahwa 

pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan suatu sistem pengajaran 

Nasional.
8
  

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang pada pasal 3 menegaskan bahwa: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”
9
 

 

Potensi peserta didik yang akan dikembangkan seperti beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab pada hakikatnya dekat dengan makna “karakter”. 

Pengembangan potensi tersebutlah yang menjadi landasan pendidikan 

karakter di Indonesia saat ini.
10

 Dalam konteks universal pendidikan karakter 

muncul dan berkembang awalnya dilandasi oleh pemikiran bahwa sekolah 

tidak hanya bertanggung jawab agar peserta didiknya menjadi pintar bahkan 

cerdas, tetapi juga harus bertanggung jawab untuk memberdayakan dirinya 

                                                             
8
 Syafaruddin, Op.cit.,  hlm. 111. 
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agar memiliki nilai-nilai moral yang memandunya dalam kehidupan sehari-

hari.
11

 

Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, 

karena pendidikan karakter di sini bukan hanya berkaitan dengan benar-salah, 

akan tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (habit) tentang hal-hal yang 

baik di dalam kehidupan, sehingga peserta didik memiliki kesadaran dan 

pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan 

kebajikan dalam kehidupan sehari-hari.
12

  

Dalam perspektif Islam, pendidikan karakter secara teoretik sebenarnya 

telah ada sejak Islam diturunkan di dunia, seiring dengan diutusnya Nabi 

Muhammad SAW Untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak 

(karakter) manusia. Ajaran Islam sendiri mengandung sistematika ajaran yang 

tidak hanya menekankan pada aspek keimanan, ibadah dan mu’amalah, tetapi 

juga akhlak. Di mana pengamalan ajaran Islam secara utuh (kaffah) 

merupakan model karakter seorang muslim, bahkan dipersonifikasikan 

dengan model karakter Nabi Muhammad SAW, yang memiliki sifat Shiddiq, 

Amanah, Tabligh, Fathonah.
13

 

Pendidikan karakter sangatlah penting ditanamkan atau bahkan 

dibiasakan bila mengingat semakin meningatnya kenakalan remaja saat ini 

seperti: tawuran antar pelajar, kekerasan antara senior dan junior bahkan ada 

yang sampai menelan korban jiwa, dan yang paling parah pada titik 
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13
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penggunaan narkotik dan obat-obatan terlarang (NARKOBA).
14

 Karena salah 

satu tujuan pendidikan bukan hanya menjadikan peserta didiknya untuk 

menjadi cerdas tapi juga menjadi baik.
15

  

Jika mengaca pada persoalan di atas, lantas di mana peran pendidikan di 

sini difungsikan jika demikian kejadian yang notabenenya menimpa para 

pelajar bahkan tidak jarang para pelajar melakukan kenakalan-kenakalanya 

sementara seragamnya masih melekat ditubuh mereka.  

Suyadi didalam bukunya yang mengutip buku Pengembangan 

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang disusun Kemendiknas 

menyebutkan beberapa karakter yang dikembangkan oleh kementrian 

pendidikan nasional tahun 2010 yakni: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 

keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, nasionalisme, cinta tanah 

air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.
16

 

Dengan demikian sedikitnya ada 18 karakter yang menjadi tanggungan 

sebuah lembaga pendidikan yang tidak hanya diajarkan tetapi juga 

ditanamkan dalam kebiasaan peserta didik sehingga peserta didik memiliki 

kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk 

menerapkan ke-18 karakter di atas dalam kehidupan sehari-hari.  

Menurut Muchlas Samami dkk dalam bukunya, sejumlah sekolah unggul 

baik pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA baik Negri maupun swasta, 
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 Muchlas Samami, dkk, Op.Cit.,  hlm. 2. 
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 Thomas Lickona, Educating For Character Mendidik Untuk Membentuk Karakter, 
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16
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diam-diam telah mengimplementasikan pendidikan karakter. Di samping 

diimplementasikan secara nyata, baik berupa tambahan pelajaran khusus 

pendidikan karakter atau disajikan terpadu dalam bahan ajar, juga diwujudkan 

dalam kegiatan ekstrakulikuler/pengembangan diri dan dimasukkan sebagai 

muatan lokal.
17

 

SMP Muhammadiyah 08 Batu merupakan salah satu sekolah yang 

memiliki strategi khusus dalam menanamkan dan juga membiasakan salah 

satu karakter dari ke-18 karakter di atas, yaitu karakter peduli sosial, dengan 

cara membiasakan peserta didik untuk berbagi di sekolah di mana sekolah 

tidak mewajibkan melainkan hanya menfasilitasi peserta didik dalam berbagi 

yang dialokasikan khusus dan terlepas dari kegiatan intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler. Bahkan Imam al-ghozali juga menggunakan pembiasaan 

dalam mendidik anak, sebagaimana yang telah dikutip Arifin dalam bukunya, 

bila seorang anak dibiasakan dengan sifat-sifat yang baik, maka akan 

berkembanglah sifat-sifat yang baik itu pada diri anak ersebut dan akan 

memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya 

bila anak dibiasakan dengan sifat-sifat jelek dan dibiasakan begitu saja, maka 

mereka akan celaka.
18

 

Berdasarkan uraian di atas, di sini peneliti tertarik meneliti sebuah 

pembiasaan karakter peduli sosial yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 

08 Batu. Alasan peneliti dalam memilih SMP Muhamadiyah 08 Batu 

dilatarbelakangi karena ketertarikan peneliti dengan salah satu program yang 

                                                             
17

 Muchlas Samami dkk, Op.Cit., hlm. 35. 
18

 Arifin, filsafat pendidikan islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 102. 
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dijalankan oleh pihak pengelola sekolah tersebut yang diberinama “AMAL 

JUM’AT”. Amal Jum’at yang ada di SMP Muhammadiyah 08 batu sendiri 

cenderung unik, di mana amal tersebut dilaksanakan seminggu sekali yang 

bertepatan di hari jum’at yang dianjurkan bagi setiap peserta didik (tidak 

diwajibkan) memberikan amal terbaiknya pada hari itu dan akan langsung 

dikoordinir oleh ketua kelas di setiap masing-masing kelas.  

Selanjutnya, hasil dari amal Jum’at tersebut nantinya akan didonasikan 

kepada 1. Korban-korban bencana alam 2. Seluruh keluarga sekolah yang 

membutuhkan bantuan dari amal jum’at tersebut, bisa berupa ta’ziah, bantuan 

beasiswa, bantuan sosial dan lain-lain. Pentingnya untuk melakukan 

penelitian ini dikarenakan program yang dijalankan dari SMP 

Muhammadiyah 08 batu ini dikhususkan untuk menanamkan karakter peduli 

sosial pada peserta didik, sehingga adanya perubahan sikap dan perbuatan 

peserta didik yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun 

masyarakat yang membutuhkannya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian dari latar belakang  di atas, agar penelitian ini mencapai 

sasaran dengan tujuan yang diharapkan, maka peneliti merasa perlu 

merumuskan apa yang menjadi permasalahanya, oleh karena itu dapat 

dituliskan rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pembiasakan karakter peduli 

sosial di SMP Muhammadiyah 08 Batu? 
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2. Bagaimana pelaksanaan pembiasakan karakter peduli sosial di SMP 

Muhammadiyah 08 Batu? 

3. Apa kendala serta dukungan yang dihadapi dalam penerapan 

pembiasakan karakter peduli sosial di SMP Muhammadiyah 08 Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan beberapa paparan dari rumusan masalah di atas, selanjutnya 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan latar belakang pembiasakan karakter peduli sosial di 

SMP Muhammadiyah 08 Batu. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembiasakan karakter peduli sosial di 

SMP Muhammadiyah 08 Batu. 

3. Mengetahui kendala serta dukungan dalam penerapan pembiasakan 

karakter peduli sosial di SMP Muhammadiyah 08 Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah diketahui tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta manfaat sebagai 

berikut:  

1. Bagi guru: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran terhadap hal-hal baru yang berkaitan dengan pembiasaan 

karakter peduli sosial di sekolah, sekaligus memberikan pemahaman 

yang mendalam terkait pentingnya pendidikan karakter yang harus 
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ditanamkan serta dibiasakan kepada peserta didik dan tidak hanya 

berorientasi pada aspek kognitif sehingga tercapainya peningkatan mutu 

pendidikan sesuai yang diharapkan. 

2. Bagi peneliti: memperoleh wawasan dan pengetahuan serta dapat 

mengembangkan kemampuan penulis dalam pelaksanaan pembiasaan 

karakter peduli sosial di sekolah sehingga bisa memberikan suatu desain 

pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Sekaligus penelitian ini 

dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya 

terutama penelitian yang berkaitan dengan penanaman atau pembiasaan 

karakter pada peserta didik. 

3. Bagi masyarakat dan orang tua: diharapkan dengan adanya penelitian ini 

masyarakat dan orang tua semakin faham dan mengerti akan urgensi 

pendidikan karakter sehingga dapat bekerja sama dengan pihak pengelola 

sekolah dalam mensukseskan pendidikan karakter pada peserta didik baik 

dilingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 

 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini maka 

batasan istilah dirasa penting untuk dijelaskan. Berikut istilah-istilah yang 

peru dijelaskan dalam penelitia ini: 

1. Pembiasaan 

Secara bahasa kata “pembiasaan” berasal dari kata “biasa” yang 

mendapat awalan “pe” dengan kata imbuhan “an” yang memiliki arti 
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lazim atau umum, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus sehingga 

menjadi kebiasaan.
19

 Dengan kata lain pembiasaan adalah sebuah proses 

yang menjadikan sesorang menjadi terbiasa melakukan sesuatu sehingga 

menjadi sebuah kebiasaan. 

Menurut Mulyasa, pembiasaan atau dalam bidang psikologi disebut 

(operan conditioning) adalah sesuatu yang disengaja dilakukan secara 

berulang-ulang agar sesuatu tersebut dapat menjadi kebiasaan. 

Sedangkan yang dibiasakan tersebut adalah sesuatu yang diamalkan.
20

 

Sedangkan Armai Arief mengemukakan bahwa pembiasaan adalah 

kegiatan yang berupa pengulangan dari suatu hal yang sama. 

Pengulangan ini sengaja  dilakukan  berkali-kali  supaya asosiasi  antara  

stimulus  dengan respon  menjadi  sangat  kuat sehingga tidak  mudah  

dilupakan atau ditinggalkan. Dengan demikian, terbentuklah pengetahuan 

atau ketrampilan yang setiap  saat  siap  untuk  dipergunakan  oleh yang 

bersangkutan.
21

 

Dalam kehidupan sehari-hari pembiasaan itu merupakan hal yang 

sangat penting dilakukan, karena banyak kita lihat kehidupan di 

sekeliling kita banyak orang yang yang berbuat dan bertingkah laku 

hanya karena kebiasaan semata, tanpa memikirkan sebelum 

melakukanya.
22

 Seperti kita biasa makan di dapur, kita tidak perlu 

                                                             
19

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 186. 
20

 Mulyasa, Op.Cit., hlm. 166. 
21

 Armai Arief, Op.Cit., hlm 110. 
22

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 355. 
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berfikir dua kali kenapa kita kalau makan harus di dapur kenapa tidak di 

kamar mandi saja, dll. 

Penulis berkesimpulan bahwa pembiasaan ialah sesuatu yang 

disengaja dilakukan atau diamalkan secara berulang-ulang agar 

terjadinya proses imbal balik antara stimulus dengan respon sehingga 

terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang melekat pada diri 

seseorang yang siap untuk digunakan. 

 

2. Karakter 

Karakter dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai 

sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dari yang lain.
23

  

Barnawi dan M. Arifin dalam bukunya dengan mengutip pendapat 

beberapa pakar: Syamsuri menyatakan bahwa terminologi karakter 

sedikitnya memuat dua hal: nilai-nilai (values) dan kepribadian. Suatu 

karakter merupakan cerminan dari nilai apa yang merupakan sebuah 

entitas. Sebagai aspek kepribadian, karakter merupakan cerminan dari 

kepribadian secara utuh dari seseorang baik berupa mentalitas, sikap 

maupun prilaku. Simon Philips, karakter merupakan kumpulan tata nilai 

yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap dan 

prilaku yang ditampilkan. Sementara Winnie memahami bahwa istilah 

karakter memiliki dua pengertian. Pertama, ia menunjukkan bagaimana 

                                                             
23

 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 623.  
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seorang bertingkah laku. Kedua, istilah karakter erat kaitanya dengan 

“personality”. Sedangkan Imam Al-Ghazali menganggap bahwa karakter 

lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap 

atau seseorang melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri 

manusia tersebut.
24

 

Jadi  penulis berkesimpulan bahwa karakter ialah watak, akhlak, 

budi pekerti, sifat-sifat, prilaku, tata nilai, cerminan pribadi dari diri 

seseorang serta kepribadian yang dapat membedakan seseorang dengan 

yang lainya yang terbentuk secara alami dikarenakan pembawaan 

hereditas sejak lahir maupun pengaruh lingkungan. Sedangkan karakter 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah karakter sesuai dengan 

paparan diatas namun untuk lebih mengkerucut lagi dalam karakter ialah 

target yang menjadi fokus penelitian. 

 

3. Kepedulian Sosial 

Peduli dalam kamus umum bahasa Indonesia memiliki arti 

memperhatikan, menghiraukan, mencampuri. Kepedulian memiliki arti 

sangat peduli, sangat memperhatikan.
25

 Peduli sendiri memiliki arti sikap 

dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan.
26

   

                                                             
24

 Barnawi & M. Arifin, Strategi & Kebijakan Pembelajaran Pendidukan Karakter, 

(Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 20-21. 
25

 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 1036. 
26

 Sri Narwati, Pendidikan Karakter. (Yogyakarta: Familia, 2011), hlm. 30. 
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Sosial dalam kamus besar bahasa indonesia adalah segala sesuatu 

mengenai masyarakat atau kemasyarakatan. Sosialisasi memiliki arti  

proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan 

menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkunganya.
27

 

Jadi kepedulian sosial yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah 

segala sesuatu mengenai kemasyarakatan atau yang berhubungan dengan 

masyarakat yang di pedulikan atau dihirauan oleh peserta didik yang 

denganya peserta didik memiliki jiwa peduli terhadap sesamanya. 

 

  

                                                             
27

 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 1331. 
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3333 

F. Kajian Penelitian Terdahulu 

Untuk memperjelas gambaran tentang alur serta menghindari duplikasi 

dari penelitian ini, berikut beberapa literatur yang relevan dan dirasa 

berkaitan dengan pembahasan sesuai fokus penelitian yang penulis susun. 

Pertama, penelitian Wahyu Wijayanta dengan judul “Implementasi 

Metode Pembiasaan Guna Menumbuhkan Karakter Religius Siswa Dalam 

Pelajaran PAI DI SMP NEGERI 1 Kalasan Sleman”. Secara umum skripsi 

terebut memiliki beberapa kesamaan dengan skripsi yang penulis susun yaitu 

keduanya sama-sama meneliti tentang pembiasaan dan bertujuan untuk 

memasukkan nilai pendidikan karakter didalamnya. Namun, hal yang 

membedakan adalah penelitian ini berfokus pada mata pelajaran PAI dan 

berfokus pada karakter religius sedangkan milik peneliti disini mengupas 

tentang program-program yang disusun oleh sekolah dalam membiasakan 

karakter peduli sosial sesuai obyek penelitian. 

Kedua, Skripsi Linda Yani Pusfiyaningsih dengan judul “Metode 

Pembiasaan As-Sunnah Dalam Pendidikan Karakter” yang dalam inti 

penelitianya menjelaskan tentang metode pembiasaan as-sunnah yang 

digunakan sebagai salah satu metode dalam mengembangkan pendidikan 

karakter. Metode yang digunakan di SD Muhammadiyah 04 kota  Batu ini 

menggunakan hadist atau ajaran Nabi Muhammad sebagai pedoman dalam 

melaksanakan hal-hal baik disekolah. Pembiasaan yang dilakukan dalam 

metode as-sunnah ini terbagi menjadi 2 garis besar yakni pertama spontanitas 

seperti makan menggunakan tangan kanan, menjaga kebersihan dengan 
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membuang sampah pada tempatnya dll. Kedua kegiatan terstruktur seperti 

berdoa sebelum memulai pelajaran, sholat dhuha dan sholat dhuhur secara 

berjamaah dll. Perbedaan dengan penelitian kali ini ada pada jenjang 

pendidikan antara SD dan SMP dan juga  penelitian kali ini memfokuskan 

pada karakter peduli sosial. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ainun Ni’mah (3104298). 

Mahasiswi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang 2009 yang berjudul 

”Implementasi Metode Pembiasaan Pada Pendidikan Agama Islam di SDIT 

Harapan Bunda Pedurungan Semarang”, didalamnya membahas tentang 

dimana implementasi dari metode pembiasaan ini siswa dibiasakan untuk 

berpikir dan bersikap sesuai dengan ajaran agama Islam dengan baik dan 

benar. Perbedaanya terletak pada tujuan penggunaan metod pembiasaan yang 

digunakan dalam Pendidikan Agama Islam. Sedangkan peneliti disini 

memfokuskan pada pendidikan karakter tepatnya karakter peduli sosial. 

Adapun penelitian kali ini fokus untuk mengetahui serta menjabarkan 

pembiasaan karakter peduli sosial yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 

08 Batu. Kegiatan yang menjadi fokus penelitian adalah program-program 

pembiasaan karakter peduli sosial yang telah terlaksana. Kegiatan-kegiatan 

tersebut akan peneliti coba jabarkan mulai dari faktor-faktor yang 

melatarbelakangi adanya program tersebut, pelaksanaan program-program 

dan kendala serta dukungan atas terselenggaranya program pembiasaan 

karakter peduli sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan rancangan deskriptif. 
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G. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, 

yaitu: 

1. BAB I Pendahuluan. 

Pada bab ini akan dibahas mengenai seputar penjelasan sekaligus 

gambaran masalah yang terkait dengan penelitian. Dalam bab ini terdapat 

sub-sub bab maliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II, Kajian Pustaka. 

Pada bab ini peneliti akan membahas seputas kerangka teoritis sesuai 

dengan bahasan pada judul skripsi. Dalam kajian teroritis akan 

membahas masalah yang sesuai dengan kata kunci permasalahan 

penelitian, meliputi:  

a) Pembiasaan 

 Pembiasaan Dalam Pendidikan 

 Langkah-Langkah Pembiasaan  

 Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Dalam Metode Pembiasaan 

b) Karakter 

 Pengertian Karakter 

 Pendidikan Karakter  

 Karakter Islami 
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 Tujuan Pendidikan Karakter 

 Fungsi Pendidikan Karakter 

 Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama 

 Pentingnya Pendidikan Karakter 

c) Kepedulian Sosial 

 Pengertian Peduli 

 Nilai-Nilai Kepedulian 

 Pengertian Sosial 

 Proses Belajar Dalam Perkembangan Sosial Peserta Didik 

 Faktor Penentu Keberhasilan Karakter Peduli Sosial Peserta 

Didik 

3. BAB III, Metode Penelitian. 

Pada bab ini peneliti membahas tentang metode penelitian pada 

skripsi ini, yaitu mengenai metode yang dipakai untuk penelitian dan 

pengumpulan data, maupun metode yang digunakan dalam menganalisis 

data yang diperoleh dari hasil penelitian. Penulisan metode yang 

dimaksud meliputi: pendekatanpenelitian, jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data dan uji keabsahan data hasil penelitian. 

4. BAB IV, Pembahasan Hasil Penelitian. 

Pada bab ini peneliti akan mambahas serta menyajikan data-data 

hasil dari penelitian serta menjelaskan tentang pembahasan dari hasil 

penelitian yang didapatkan oleh peneliti dilapangan. Mengemukakan 
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gambaran secara umum tentang obyek penelitian yang kemudian 

dilanjutkan dengan menyajikan data dan analisis data. 

5. BAB V, Kesimpulan dan Saran. 

Pada bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian yang dilakukan. Bab ini menjelaskan secara global dari 

semua pembahasan dan memberi beberapa saran serta masukan dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Tujuanya agar 

mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari pembahasan 

skripsi ini. Sehingga kesimpulan tersebut dapat dijadikan sebagai temuan 

baru. Sedangkan saran dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam melakukan inovasi-inovasi dikemudian hari. 

 




