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Penelitian ini berjudul : Integrasi Nilai-Nilai Pendidika Karakter 

Pembelajaran IPS Terpadu Pada Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah 

Mujahidin Pontianak. Dengan fokus utama penelitian : Bagaimana Integrasi Nilai-

Nilai Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran IPS Terpadu Pada Siswa Kelas 

VII Madrasah Tsanawiyah Mujahidin Pontianak dengan sub fokus penelitian : 1). 

Bagaimana integrasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam perencanaan 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu pada siswa kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah Mujahidin Pontianak; 2). Bagaimana integrasi nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam proses pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) Terpadu pada siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Mujahidin 

Pontianak; 3). Bagaimana integrasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam evaluasi 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu pada siswa kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah Mujahidin Pontianak. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan bentuk 

penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah 

Mujahidin Pontianak. Sumber data terdiri dari guru mata pelajaran IPS Terpadu, 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan siswa kelas VII sebagai sumber 

data primer. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik 

observasi langsung, teknik komunikasi langsung, dan studi dokumenter. Uji 

validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis 

data dilakukan dengan reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan 

kesimpulan. 

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang 

melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan 

(action). Sehingga tidak hanya satu aspek yang dibutuhkan oleh siswa, namun 

ketiga aspek tersebutlah yang sangat dibutuhkan oleh siswa pada saat kini. 

Pendidikan karakter sangat diperlukan di dalam dunia pendidikan, karena siswa 

saat ini perlu bimbingan atau arahan agar sifat (karakter) siswa tersebut sejalan 

dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Sifat (karakter) yang diinginkan 

tentunya yang berarah positif, yang dapat dibanggakan dan disenangi baik di 

lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu pendidikan 

karakter perlu diselipkan dalam setiap mata pelajaran, termasuk pula mata 

pelajaran IPS Terpadu.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai pendidikan 

karakter pada pembelajaran IPS Terpadu pada siswa kelas VII Madrasah 

Tsanawiyah Mujahidin Pontianak secara umum sudah berjalan dengan cukup baik 

dan efektif. Hal ini terlihat dari cara guru mata pelajaran IPS Terpadu 

mempersiapkan, melaksanaan, dan mengevaluasi hasil dari proses integrasi nilai-

nilai pendidikan karakter tersebut . Dimana guru telah menyisipkan nilai-nilai 

pendidikan karakter ke dalam setiap materi yang akan disampaikan kepada siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga diharapkan dari hasil proses belajar 

tersebut dapat membuka wawasan berfikir siswa dan merubah karakter siswa 

menjadi lebih baik dari sebelumnya 


