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ABSTRAK 

Setyowati, Aniek. 2016. Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Integrasi dalam Mata 
Pelajaran dan Pembiasaan di Sekolah Dasar Negeri Gugus Patimura Kecamatan Bae 
Kabupaten Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra. Sumilah., M.Pd 

Pendidikan Karakter dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional 

yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat. Ditempuh dengan melakukan pembiasaan dan pembudayaan aspek-aspek 

karakter dalam keseharian disekolah dengan pendidik sebagai teladan. Fokus penelitian 

ini adalah implementasi pendidikan karakter melalui integrasi dalam mata pelajaran dan 

pembiasaan di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi 

pendidikan karakter melalui integrasi dalam mata pelajaran dan pembiasaan di sekolah 

dasar negeri Gugus Patimura Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Pengambilan data dilakukan 

tiga kali pada setiap sampel. Variabel yang diteliti adalah implementasi pendidikan 

karakter melalui integrasi dalam mata pelajaran dan pembiasaan karakter siswa disekolah. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Angket, Observasi dan 

Dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat implementasi pendidikan karakter 

melalui integrasi mata pelajaran di SDN Gugus Patimura termasuk dalam kategori sangat 

tinggi (162,5 ≤ skor ≤ 200) dan Pembiasaan Karakter siswa di Sekolah Dasar Baik (18 ≤ 

skor < 27,5). Dengan jumlah skor yang diperoleh adalah 21,47 pada pertemuan 1, 

pertemuan kedua 21,53 dan pertemuan ketiga 21,67. 

Simpulan dari penelitian ini adalah guru kelas telah melaksanakan pendidikan 

karakter melalui integrasi dalam mata pelajaran dan pembiasaan disekolah dengan baik. 

Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya guru lebih konsisten lagi dalam 

mengimplementasi pendidikan karakter utamanya yang terintegrasi dalam mata pelajaran 

serta selalu berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Sekolah perlu untuk 

bekerjasama dengan orangtua siswa dan masyarakat untuk menciptakan kultur budaya 

yang positif bagi siswa dirumah dan dilingkungan masyarakat. 

Kata Kunci : implementasi, karakter, pembiasaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

Pasal 3, menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  Potensi siswa yang 

akan di kembangkan seperti beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab pada hakikatnya dekat dengan makna karakter. Pengembangan 

potensi tersebut harus menjadi landasan implementasi pendidikan karakter di Indonesia. 

Lebih lanjut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam 

pasal 1 dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di 

perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (Kemendiknas, 2010: 5)



2

 

Untuk itu Pendidikan Karakter dilakukan dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Selain itu pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai 

salah satu program prioritas pembangunan nasional dengan memposisikan pendidikan 

karakter sebagai misi pertama dari 8 misi untuk mewujudkan visi pembangunan 

nasional. Misi tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 

2005-2025 yang berbunyi “…mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, 

beretika, berbudaya, dan beradab bedasarkan falsafah pancasila…”.

Pendidikan Karakter bangsa juga merupakan prioritas program Kementrian 

Pendidikan Nasional 2010-2014, yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional 

Pendidikan Karakter (2010: 1): Pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan siswa untuk memberikan keputusan baik buruk, 

memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari 

dengan sepenuh hati. 

Jack Corley dan Thomas Philip menyatakan bahwa Karakter merupakan sikap dan 

kebiasaan seseorang yang memungkinkan dan mempermudah tindakan moral. (Samani, 

2014: 42). Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) merupakan sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. 

Dengan demikian karakter adalah nilai-nilai yang unik baik yang terpateri dalam diri 
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dan terejawantahkan dalam perilaku. Nilai-nilai yang unik, baik itu kemudian dimaknai 

sebagai tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik.

Sulistyowati (2012: 12) menyatakan bahwa untuk membangun budaya sekolah 

yang positif, perlu dikondisikan agar lingkungan fisik dan sosial-kultural sekolah 

memungkinkan siswa membangun kegiatan keseharian disekolah yang mencerminkan 

perwujudan karakter yang dituju. Ditempuh dengan melakukan pembiasaan dan 

pembudayaan aspek-aspek karakter dalam keseharian disekolah dengan pendidik 

sebagai teladan. Guru memainkan peran sebagai model dalam menciptakan lingkungan 

sekolah yang positif yang dapat mendorong siswa dalam mengaktualisasikan dirinya 

agar menjadi pribadi yang berkarakter.  

Tujuan Pendidikan Karakter antara lain yaitu : 1) Mengembangkan potensi 

kalbu/nurani/afektif siswa sebagai manusia dan warga Negara yang memiliki nilai-nilai 

budaya dan karakter bangsa, 2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang 

terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius, 

3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab siswa sebagai generasi 

penerus bangsa,  4) Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif dan berwawasan kebangsaan, dan 5) Mengembangkan lingkungan 

kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan 

persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. 

(Kemendiknas, 2010 : 7)
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KTSP 2006 menyatakan pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan 

wawasan kebangsaan siswa yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara 

persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI.

Sedangkan Ruang Lingkup pendidikan karakter meliputi : 1. Pendidikan karakter 

pada pendidikan formal berlangsung pada lembaga pendidikan TK/RA, SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA, SMK, MAK dan Perguruan Tinggi melalui pembelajaran, 

kegiatan ko dan ekstrakurikuler, penciptaan budaya satuan pendidikan, dan pembiasaan. 

Sasaran pada pendidikan formal adalah siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, 2. 

Pendidikan nonformal pendidikan karakter berlangsung pada lembaga kursus, 

pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan lembaga pendidikan nonformal lain 

melalui pembelajaran, kegiatan ko dan ekstrakurikuler, penciptaan budaya satuan 

pendidikan, dan pembiasaan. Sasaran pada pendidikan nonformal adalah siswa, 

pendidik, dan tenaga kependidikan, 3. Pendidikan karakter pada pendidikan informal 

berlangsung pada keluarga yang dilakukan oleh orangtua dan orang dewasa lain 

terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk itu maka setiap jenjang pendidikan harus diselenggarakan pendidikan 

budaya dan karakter secara terprogram dan sistematis dengan mengintegrasikan muatan 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, serta untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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Saat ini Pendidikan yang sejatinya dapat membangun pribadi yang holistik (utuh), 

dimana setiap pribadi akan dapat menemukan identitas diri, makna, dan tujuan hidupnya 

melalui hubungan dengan alam, lingkungan, dan nilai-nilai ketuhanan, atau 

membelajarkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya, pada kenyataannya hanya 

mengembangkan aspek kognitifnya saja. (Kemendiknas, 2010: 5)

Penelitian Elkind mengenai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menyebutkan 

bahwa anak yang terlalu dipaksakan untuk menguasai kemampuan kognitif akan 

menjadi stress karena terjadi ketidaksesuaian dengan usianya yang seharusnya banyak 

bermain dan bereksplorasi. Anggapan bahwa keberhasilan disekolah ditentukan oleh 

kemampuan membaca dan berhitung anak pada usia dini, sebagaimana yang dipercayai 

para orangtua dan guru memaksa anak untuk belajar keras karena harus mencapai target 

sehingga waktu bermain anak hilang. Anak akan menjadi pribadi-pribadi kehilangan 

masa kecilnya sehingga akan sangat sulit dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang 

berkarakter dimasa mendatang. (Fitri, 2012: 12)

Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter yang diterbitkan oleh Balitbang Pusat 

Kurikulum dan Perbukuan Kemediknas (2011: 5) menyatakan bahwa pembangunan 

karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 

1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan yang berkembang saat ini, seperti: 

disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya 

bangsa, ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya kemandirian bangsa. 
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Kondisi karakter bangsa Indonesia berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. 

Banyaknya kasus korupsi, tindakan kriminalitas, kasus narkoba, dan tawuran antar 

pelajar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Terbukti dalam Harian Kompas terbitan 

hati Senin 20 Juni 2011 menulis Kerusakan Moral Mencemaskan sebagai headline yang 

terpampang di halaman depan. (Samani, 2014: 4)  

Selain itu ketua Badan Narkotika Nasional, Anang Iskandar menyatakan di 

Indonesia angka penyalahgunaan narkoba mencapai 2,2 persen atau 4,2 juta orang pada 

tahun 2011. Mereka terdiri dari pengguna coba pakai, teratur pakai, dan pecandu. Dalam 

kurun waktu empat tahun terakhir, telah terungkap 108.107 kasus kejahatan narkoba 

dengan jumlah tersangka 134.117 orang. Hasil pengungkapan tindak pidana pencucian 

uang sebanyak 40 kasus dengan nilai aset yang disita sebesar Rp163,1 miliar. 

(http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn--pengguna-narkoba-diindonesia-

capai-4-2-juta-orang diakses tanggal 20/2/2016).

Di Indonesia pelaksanaan pendidikan karakter saat ini memang dirasakan 

mendesak. Gambaran situasi dunia pendidikan di Indonesia menjadi motivasi pokok 

untuk pengimplementasian pendidikan karakter di Indonesia. Pendidikan karakter di 

Indonesia dirasakan amat perlu pengembangannya bila mengingat karakter penerus 

bangsa Indonesia juga sangat memprihatinkan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, 

Surabaya, dan Medan, tawuran pelajar sering terjadi. Data di Jakarta misalnya (Bimmas 

Polri Metro Jaya), tahun 1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. Tahun 1994 

meningkat menjadi 183 kasus dengan menewaskan 10 pelajar, tahun 1995 terdapat 194 
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kasus dengan korban meninggal 13 pelajar dan 2 anggota masyarakat lain. Tahun 1998 

ada 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar serta 2 anggota Polri, dan pada tahun 

berikutnya korban meningkat menjadi 37 korban tewas. Terlihat dari tahun ke tahun 

jumlah perkelahian dan korban cenderung meningkat. Bahkan sering tercatat dalam satu 

hari terdapat sampai tiga perkelahian di tiga tempat berbeda sekaligus. 

(http://www.kpai.go.id/artikel/tawuran-pelajar-memprihatinkan-dunia-pendidikan 

/diakses tanggal 20/2/2016).

Permasalahan tersebut juga dapat dilihat dari jurnal nasional yang dilakukan oleh 

Anik Ghuron Mei 2010 dengan judul “Integrasi Nilai-nilai Karakter Bangsa Pada 

Kegiatan Pembelajaran” yang menyatakan bahwa terjadi krisis nilai-nilai karakter 

bangsa. Ditandai dengan semakin maraknya kejahatan dan tindakan-tindakan lain yang 

tidak mencerminkan nilai-nilai karakter bangsa, yang dilakukan oleh orang-orang 

berpendidikan dan ada yang punya jabatan strategis di pemerintah atau masyarakat. 

Untuk memecahkan masalah atau krisis nilai-nilai karakter bangsa yang melanda bangsa 

Indonesia, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengintegrasikan nilai-nilai 

karakter bangsa ke dalam kurikulum sekolah.

Sejalan dengan permasalahan yang telah disebutkan, berdasarkan survey awal 

yang dilakukan peneliti pada bulan Februari 2016 di Sekolah Dasar Negeri di Gugus 

Patimura Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, tampak masih banyak penyimpangan yang 

dilakukan siswa. Hal ini nampak saat pembelajaran di kelas guru tidak menyampaikan 

tujuan pembelajaran kepada siswa. Selain itu karakter-karakter yang diharapkan tidak 
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dimunculkan ketika pembelajaran berlangsung. Pengaruh yang diakibatkan yaitu siswa

masih banyak yang berperilaku tidak baik misalnya siswa sering ramai saat berdo’a dan

pembelajaran, bicara dengan temannya, terlambat masuk kelas, tidak meminta izin

keluar kelas, tidak menjaga kebersihan kelas, berpakaian kurang rapi, saling mengejek, 

dan membuang sampah pada sembarang tempat. Perilaku seperti ini menunjukkan ada 

masalah dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah. Selain itu, guru juga belum 

mengoptimalkan pembelajaran di kelas untuk menanamkan pendidikan karakter pada 

siswa. Hal ini terjadi karena sekolah-sekolah tersebut belum konsisten dalam 

menerapkan pendidikan karakter pada siswa.

Sesuai dengan gambaran permasalahan yang telah dikemukakan, peneliti 

melakukan penelitian tentang implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar. 

Peneliti ingin meneliti bagaimana implementasi pendidikan karakter melalui integrasi 

dalam mata pelajaran dan pembiasaan. Karena pendidikan karakter adalah sesuatu yang

sangat penting dan vital bagi tercapainya tujuan hidup. Karakter itu sendiri merupakan 

dorongan pilihan untuk menentukan yang terbaik dalam hidup. Sebagai bangsa 

Indonesia setiap dorongan pilihan itu harus dilandasi oleh Pancasila (Muchlas Samani, 

2011 : 22)

Penelitian yang mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Nur Aisyah, dkk tahun 2015 dengan judul “Implementasi Pendidikan 

Karakter Di SDIT Nurul Ilmi Kota Jambi” adapun hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa SDIT Nurul Ilmi melaksanakan pendidikan karakter terintegrasi ke dalam setiap 
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mata pelajaran, muatan lokal, serta pembiasaan di sekolah, dan pendidikan karakter 

dalam ekstrakurikuler yang mengandung nilai luhur.

Penelitian lain yang mendukung dalam pemecahan masalah ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Darmiyati Zuchdi, dkk tahun 2010 dengan judul “Pengembangan 

Model Pendidikan Karakter Terintegrasi Dalam Pembelajaran Bidang Studi Di Sekolah 

Dasar”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa model pendidikan karakter yang efektif 

adalah yang menggunakan pendekatan komprehensif. Pembelajarannya tidak hanya 

melalui bidang studi tertentu, tetapi diintegrasikan ke dalam berbagai bidang studi. 

Semua warga sekolah dan orang tua murid serta pemuka masyarakat perlu bekerja 

secara kolaboratif dalam melaksanakan program pendidikan karakter. 

Berawal dari latar belakang yang telah disebutkan, maka peneliti melakukan 

penelitian dengan mengkaji melalui penelitian deskriptif dengan judul “Implementasi 

Pendidikan Karakter Melalui Integrasi Dalam Mata Pelajaran Dan Pembiasaan Di 

Sekolah Dasar Negeri Gugus Patimura Kecamatan Bae Kabupaten Kudus”.

1.2   RUMUSAN MASALAH 

Dalam penelitian dirumuskan masalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimanakah Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Integrasi Dalam Mata 

Pelajaran di Sekolah Dasar Negeri Gugus Patimura Kecamatan Bae Kabupaten Kudus? 

1.2.2 Bagaimanakah Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan di Sekolah 

Dasar Negeri Gugus Patimura Kecamatan Bae Kabupaten Kudus? 
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1.3   TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter melalui integrasi dalam mata 

pelajaran di Sekolah Dasar Negeri Gugus Patimura Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembiasaan di 

Sekolah Dasar Negeri Gugus Patimura Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. 

1.4     MANFAAT PENELITIAN  

1.4.1 Manfaat Teoretis 

1.4.1.1 Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang 

pendidikan dengan memberikan tambahan referensi dan informasi mengenai 

implementasi pendidikan karakter melalui integrasi dalam mata pelajaran dan 

pembiasaan di Sekolah Dasar.  

1.4.1.2 Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan bahan kajian lebih 

lanjut bagi penelitian selanjutnya khususnya di bidang pendidikan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Sebagai bahan referensi guru untuk melakukan refleksi diri tentang proses 

pendidikan karakter di Sekolah Dasar. Dengan melakukan refleksi diri guru akan 

mengetahui kekurangan yang ada dan akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi 

dalam proses pembelajaran. 
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1.4.2.2  Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi dan masukan bagi sekolah 

untuk merumuskan strategi yang tepat dalam melaksanakan pendidikan karakter di 

Sekolah Dasar.  

1.4.2.3 Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang 

terkait dan memberikan sumbangan penelitian dalam dunia pendidikan, khususnya 

dalam bidang pendidikan karakter. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI

2.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2010: 2). 

Menurut Suprihartiningrum (2013: 14) Belajar pada dasarnya adalah proses 

perubahan tingkah laku berikut adanya pengalaman. Pembentukan tingkah laku ini 

meliputi perubahan keterampilan, kebiasaan, sikap, pengetahuan, pemahaman, dan 

apresiasi.

Belajar adalah suatu perilaku, menurut pandangan Skinner. Pada saat orang 

belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya bila ia tidak belajar maka 

responnya menurun. Dalam belajar ditemukan hal berikut: (a) Kesempatan terjadinya 

peristiwa yang menimbulkan respon pebelajar, (b) Respon si pebelajar, dan (c) 

Konsekuensi yang bersifat menguatkan respon tersebut. Pemerkuat terjadi pada 

stimulus yang menguatkan konsekuensi tersebut. (Dimyati dan Mudjiono, 2013: 9)

Pengertian belajar menurut Nana Sudjana (2013: 28) adalah proses yang aktif, 

belajar adalah proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. 

Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, proses berbuat melalui berbagai 
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pengalaman. Belajar adalah proses melihat, mengamati, memahami sesuatu. 

Sehingga apabila kita berbicara tentang belajar maka kita berbicara bagaimana 

mengubah tingkah laku seseorang.

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai pengertian belajar, peneliti 

menyimpulkan bahwa belajar merupakan suatu tindakan dan perilaku siswa secara 

menyeluruh meliputi melihat, mengamati, dan memahami untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku yang berasal dari pengalaman siswa secara langsung dalam 

interaksinya dengan lingkungan sebagai hasil mereaksi terhadap situasi yang ada, 

maka belajar itu hanya dialami oleh siswa itu sendiri.

2.1.1.1   Teori Belajar  

2.1.1.1.1 Teori Behavioristik 

Dalam Suprihartiningrum (2013: 16) disebutkan bahwa Teori belajar 

behavioristik atau tingkah laku menjelaskan bahwa perubahan tingkah laku sebagai 

interaksi antara stimulus dan respons. Menurut penganut teori ini, belajar adalah 

perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Teori 

behavoristik hanya menganalisis perilaku yang tampak saja, yang dapat diukur, 

dilukiskan, dan diramalkan. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa 

tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan hasil belajar. Berikut 

ini beberapa teori-teori belajar yang termasuk behavioristik : 
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a) Connectionism (Koneksionisme) menurut Thorndike 

Dalam Syah (2009: 92-100) disebutkan bahwa Ekperimen Thorndike ini 

menggunakan hewan-hewan terutama kucing untuk mengetahui fenomena belajar, 

diantaranya : 

1) Law of Readiness artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa 

kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar 

(conduction unit), dimana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang 

mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 

2) Law of Exercise artinya bahwa hubungan antara Stimulus dengan Respons 

akan semakin bertambah erat, jika sering dilatih atau digunakan maka 

eksistensi perilaku tersebut akan semakin kuat (law of use). Sebaliknya, jika 

perilaku tadi tidak sering dilatih atau tidak digunakan maka ia akan 

terlupakan atau sekurang-kurangya akan menurun (law of disuse).

3) Law of Effect artinya bahwa jika sebuah respons menghasilkan efek yang 

memuaskan, maka hubungan Stimulus - Respons akan semakin kuat. 

Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respons, maka 

semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara Stimulus-Respons. 

b) Classical Conditioning menurut Ivan Pavlov 

Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan 

hukum-hukum belajar, diantaranya : 
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1) Law of Respondent Conditioning yakni hukum pembiasaan yang dituntut. 

Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan (yang salah satunya 

berfungsi sebagai reinforcer), maka refleks dan stimulus lainnya akan 

meningkat. 

2) Law of Respondent Extinction yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika 

refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan 

kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. 

c) Operant Conditioning menurut B.F. Skinner 

Dari eksperimen yang dilakukan B.F. Skinner terhadap tikus dan selanjutnya 

terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya : 

1) Law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan 

stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat.

2) Law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operant telah 

diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, 

maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah.

2.1.1.1.2 Teori Kontruktivistik 

Teori kontruktivistik ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri 

dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya, apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Bagi 

siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus 

bekerja, memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha 
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dengan susah payah dengan ide-ide. Menurut teori belajar kontruktivistik, satu 

prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah guru tidak hanya 

sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Tetapi siswa harus membangun 

sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk 

proses ini, dengan memberi kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan 

ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar 

menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar.  (Suprihartiningrum, 2013: 22) 

2.1.1.1.3 Teori Kognitif 

Piaget mengajukan tiga konsep pokok dalam menjelaskan perkembangan 

kognitif. Diantaranya yaitu: 

Skema menggambarkan tindakan mental dan fisik dalam mengetahui dan 

memahami objek. Skema merupakan kategori pengetahuan yang membantu 

seseorang dalam memahami dan menafsirkan dunianya.  Asimilasi adalah proses 

memasukan informasi kedalam skema yang telah dimiliki. Akomodasi merupakan 

proses mengubah skema yang telah dimiliki dengan informasi baru. Piaget percaya 

bahwa setiap anak mencoba memperoleh keseimbangan antara asimilasi dan 

akomodasi dengan cara menerapkan mekanisme ekuilibrium. Tahap-tahap 

perkembangan kognitif : 

1. Tahap Sensorimotor (0-2 tahun) 

Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan 

pengalaman indera (sensori) mereka (seperti melihat dan mendengar) dengan 
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gerakan motorik (otot) mereka (menggapai, menyentuh). Perilaku yang dimiliki 

masih terbatas pada respon motorik sederhana yang disebabkan oleh rangsangan 

penginderaan. Anak menggunakan keterampilan dan kemampuannya yang 

dibawa sejak lahir, seperti melihat, menggenggam dan mendengar untuk 

mempelajari lingkungannya. 

2. Tahap Praoperasional (2-7 tahun) 

Tahap pemikiran ini lebih bersifat simbolis, egosentris dan intuitif, sehingga 

tidak melibatkan pemikiran operasional. Pemikiran pada tahap ini terbagi 

menjadi dua sub tahap, yaitu : 

-Sub-tahap Simbolis (2-4 Tahun) 

Pada tahap ini anak secara mental sudah mampu mempresentasikan obyek 

yang tidak nampak dan penggunaan bahasa mulai berkembang ditunjukkan 

dengan sikap bermain, sehingga muncul egoisme dan animisme. Anak-anak 

cenderung mengambil pandangan tentang obyek seperti yang dia lihat, dan 

tidak dapat memahami pandangan orang lain pada objek yang sama.  

-Sub-tahap Intuitif (4-7 Tahun) 

Pada tahap ini anak mulai menggunakan penalaran primitive dan ingin tahu 

jawaban dari semua pertanyaan. Disebut intuitif karena anak merasa yakin 

akan pengetahuan dan pemehaman mereka, namun tidak menyadari 

bagaimana mereka bisa mengetahui cara-cara apa yang mereka ingin ketahui. 

Mereka mengetahui tetapi tanpa menggunakan pemikiran rasional. 
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3. Tahap Operasional Konkret (7-11 tahun) 

Pada tahap ini anak mampu mengoperasiokan berbagai logika, namun masih 

dalam bentuk benda konkret. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, 

namun hanya pada situasi konkret dan kemampuan untuk menggolong-golongkan 

sudah ada namun belum bisa memecahkan masalah abstrak. 

4. Tahap Operasional Formal (7-15 tahun) 

Pada tahap ini sudah mampu berpikir abstrak, idealis, dan logis. Pemikiran 

operasional formal tampak lebih jelas dalam pemecahan problem verbal, seperti 

anak dapat memecahkan problem walau disajikan secara verbal. Anak juga 

mampu berpikir spekulatif tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam 

diri mereka dan diri orang lain. Pemikiran ini bisa menjadi fantasi, sehingga 

mereka sering kali menunjukkan keinginan untuk segera mewujudkan cita-

citanya. Disamping itu anak sudah mampu menyusun rencana untuk 

memecahkan masalah dan secara sistematis menguji solusinya. (Rifa’I dan Anni, 

2012: 31-35) 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan informasi dan 

lingkungan yang disusun secara terencana untuk memudahkan siswa dalam belajar. 

Pembelajaran merupakan proses utama yang diselenggarakan dalam kehidupan di 

sekolah sehingga antara guru yang mengajar dan anak didik yang belajar dituntut 
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profit tertentu. Ini berarti guru dan anak didik harus memenuhi persyaratan, baik 

dalam pengetahuan, kemampuan sikap dan nilai, serta sifat-sifat pribadi agar 

pembelajaran dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. (Suprihatingrum, 2012:75) 

Sedangkan Briggs (1992) menyebutkan pembelajaran adalah seperangkat 

peristiwa (events) yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga siswa itu 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungan. (dalam Rifa’I dan 

Anni, 2012: 157). Kemudian Rusman (2014: 1) mendefinisikan pembelajaran 

merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling 

berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi: tujuan, materi, 

metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan 

oleh guru dalam memilih dan menentukan model-model pembelajaran apa yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran.  

Dari beberapa pernyataan yang telah disebutkan, peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa/serangkaian kegiatan yang terjadi 

antara siswa dan pendidik dalam suatu proses belajar yang telah direncanakan dan 

berfungsi untuk membimbing siswa dalam mencapai tingkah laku yang diinginkan. 

2.1.3 Hakikat Pendidikan 

2.1.3.1 Pengertian Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang 

diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi siswa agar mempunyai sifat dan tabiat 

sesuai dengan cita-cita pendidikan. Pendidikan juga adalah bantuan yang diberikan 



20

 

dengan sengaja kepada siswa dalam pertumbuhan jasmani maupun rohaninya untuk 

mencapai tingkat dewasa. (Achmad Munib, 2012: 30)   

Sedangkan menurut Mikarsa, dkk (2007: 1.6) Pendidikan adalah proses 

membantu siswa agar berkembang secara optimal yaitu berkembang setinggi 

mungkin, sesuai dengan potensi dan sistem nilai yang dianutnya dalam masyarakat. 

Pendidikan bukanlah proses memaksakan kehendak orang dewasa (guru) kepada 

siswa, melainkan upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan 

anak, yaitu kondisi yang memberi kemudahan kepada anak untuk mengembangkan 

dirinya secara optimal. Ini berarti bahwa didalam proses pendidikan anak aktif 

mengembangkan diri dan guru aktif membantu menciptakan kemudahan untuk 

perkembangan (facilitating) yang optimal itu. 

Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan 

masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan 

merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi yakni sebagai 

sarana pembudayaan dan penyaluran nilai. (Kemendiknas, 2010: 36) 

Selain itu Ihsan (2011: 5) menyatakan bahwa Pendidikan tidak hanya 

dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, 

namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan 

dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang 

memuaskan, pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan 
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kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan anak sekarang yang sedang 

mengalami perkembangan menuju ke tingkat kedewasaannya. 

Dari beberapa pengertian pendidikan tersebut, dapat disimpulkan pengertian 

pendidikan menurut peneliti yaitu aktivitas dan usaha sadar manusia untuk 

mempengaruhi siswa agar dapat berkembang secara optimal sehingga mempunyai 

sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan menuju ke tingkat kedewasaannya. 

2.1.3.2 Makna Pendidikan 

Pendidikan menurut Azyumardi Azra dalam buku “Paradigma Baru Pendidikan 

Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi”, merupakan suatu proses yang suatu 

bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan untuk 

memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Pendidikan lebih sekedar 

pengajaran artinya bahwa pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau 

Negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu. 

Disamping itu, pendidikan adalah suatu hal yang benar-benar ditanamkan selain 

menempa fisik, mental dan moral bagi individu-individu, agar mereka menjadi 

manusia yang berbudaya, sehingga diharapkan mampu memenuhi tugasnya sebagai 

manusia yang diciptakan Allah untuk menjadi warga negara yang berarti dan 

bermanfaat bagi suatu negara. (Kemendiknas: 2010: 17) 
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2.1.4 Pendidikan Nasional 

2.1.4.1 Pengertian Pendidikan Nasional 

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada 

nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman. (UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Pasal 1) Sedangkan yang 

dimaksud dengan pendidikan nasional sebagai sistem atau sistem pendidikan nasional 

adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional. (Wahyudin, dkk 2012: 8.15) 

Sunarya dalam Ihsan (2011: 114) mengatakan bahwa Pendidikan Nasional 

adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri diatas landasan dan dijiwai oleh falsafah 

hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-

cita nasional bangsa tersebut. 

Sedangkan Zahar Idris mengemukakan bahwa Pendidikan nasional sebagai 

suatu sistem adalah karya manusia yang terdiri dari komponen-komponen yang 

mempunyai hubungan fungsional dalam rangka membantu terjadinya proses 

transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sesuai dengan tujuan nasional 

seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

(Ihsan, 2011: 115) 

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti berdasarkan beberapa pengertian 

yang telah disebutkan yaitu Pendidikan Nasional merupakan pendidikan yang dijiwai 
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Pancasila dan UUD 1945 yang juga merupakan keseluruhan komponen yang 

mempunyai hubungan fungsional dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional. 

2.1.4.2 Dasar, Tujuan dan Fungsi Pendidikan Nasional 

Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang 

ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah dasar Negara, kepribadian, tujuan 

dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sebagai dasar Negara, pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan pedoman 

yang menunjukkan arah, cita-cita dan tujuan bangsa. Demikian pula halnya dengan 

pendidikan dilaksanakan di Indonesia. Pancasila menjadi dasar sistem nasional dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai termaktub dalam Pembukaan UUD 

1945 dan Pancasila sehingga pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan 

Pancasila.

Karena itu, Pancasila harus menjadi semua dasar kegiatan pendidikan di 

Indonesia. Selain berdasarkan Pancasila, pendidikan nasional juga bercita-cita untuk 

membentuk manusia Pancasilais, yaitu manusia Indonesia yang menghayati dan 

mengamalkan Pancasila dalam sikap perbuatan dan tingkah lakunya, baik dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui sistem pendidikan 

nasional diharapkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya, 

mengembangkan dirinya dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya.  
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Pendidikan Nasional berdasarkan pancasila dan bertujuan meningkatkan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi 

budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar 

dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya 

sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. (Ihsan, 

2011: 123)

Tujuan Pendidikan Nasional 

Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 tahun 

2003 Bab II Pasal 3 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan nasional tersebut akan dapat tercapai bilamana didukung 

oleh semua komponen yang ada didalam sistem yang bersangkutan. Komponen-

komponen tersebut sebagai bagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional yang 

meliputi Jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan. (Munib, 2012: 

145) 

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, juga disebutkan 

bahwa Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai 
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pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara 

Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif 

menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Fungsi Pendidikan Nasional 

Fungsi pendidikan nasional sebagai berikut :

1. Alat membangun pribadi, pengembangan warga Negara, pengembangan 

kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia. 

2. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta 

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka 

upaya mewujudkan tujuan nasional. (Ihsan, 2011: 127). 

2.1.5     Pendidikan Karakter 

2.1.5.1 Pengertian Pendidikan Karakter  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter merupakan sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. 

Dengan demikian, karakter nilai-nilai yang unik-baik yang terpatri dalam diri dan 

terjewantahkan dalam perilaku. (Samani, 2014: 42). Karakter itu sifat alami 

seseorang dalam merespon situasi secara bermoral, sifatnya jiwa manusia, mulai dari 

angan-angan hingga terjelma sebagai tenaga, cara berpikir dan berperilaku yang 

menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Dapat juga diartikan serangkaian sikap, 

perilaku, motivasi dan keterampilan, watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 
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seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini 

dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan 

bertindak (Agus Wibowo, 2013: 37).

Pendidikan Karakter menurut Suyanto (Kemendiknas, 2010: 37) adalah 

Pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (Cognitive), 

perasaan (Feeling), dan tindakan (Action). Sedangkan menurut Samani (2014: 45), 

pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi 

pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan siswa untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang 

baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh 

hati.   

Menurut Ratna Megawangi, menyebutkan Pendidikan Karakter adalah sebuah 

usaha untuk mendidik anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan 

kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Fakry Gaffar juga menyebutkan 

bahwa Pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan 

untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu 

dalam perilaku kehidupan orang itu. (Kesuma, dkk 2012: 5)

Sehingga dapat disimpulkan pengertian pendidikan karakter menurut peneliti 

yaitu sebuah usaha untuk mendidik dan mentransfer nilai-nilai kehidupan yang 

bertujuan untuk membetuk manusia berkarakter yang menjadi landasan dalam 
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berpikir, bertindak dan bersikap. Untuk itu, Penyelenggaraan pendidikan karakter di 

sekolah harus berpijak pada nilai-nilai karakter dasar manusia. Selanjutnya, 

dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau tinggi sesuai dengan 

kebutuhan, kondisi dan lingkungan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga 

pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat 

meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian siswa melalui 

peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter. (Asmani, 2013: 33-34)     

2.1.5.2 Memahami Karakter 

Karakter adalah sesuatu yang sangat penting dan vital bagi tercapainnya tujuan 

hidup. Karakter merupakan dorongan pilihan untuk menentukan yang terbaik dalam 

hidup. Sebagai bangsa Indonesia setiap dorongan pilihan itu harus dilandasi oleh 

Pancasila. (Samani, 2014: 22). Karakter merupakan hal sangat esensial dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Hilangya karakter akan menyebabkan hilangnya 

generasi penerus bangsa. Karakter juga berperan sebagai kemudi dan kekuatan 

sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing. Karakter tidak datang dengan 

sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang 

bermartabat. (Sulistyowati, 2012: 5). 

Karakter menurut Fitri (2012: 21) dapat juga diartikan sama dengan akhlak dan 

budi pekerti sehingga karakter bangsa sama dengan akhlak bangsa atau budi pekerti 

bangsa. Bangsa yang berkarater adalah bangsa yang berakhlak dan berbudi pekerti. 
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Sebaliknya, bangsa yang tidak berkarakter adalah bangsa yang tidak berakhlak atau 

tidak memiliki standar norma dan perilaku yang baik.  

Pendapat lain yaitu menurut Suyanto (2009) Karakter adalah cara berpikir dan 

berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik 

dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter 

baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pembentukan 

karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Yaitu mengembangkan 

potensi siswa untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. 

(Kemendiknas: 2010 hal 34) 

Karmidah (2014: 3) mengemukakan bahwa Individu yang berkarakter baik atau 

unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap 

Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia 

internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya 

dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya). 

Hal itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia 

yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter. Sehingga, lahir generasi 

bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernapas nilai-nilai luhur 

bangsa dan serta agama. Hal ini juga ditegaskan oleh Martin Luther King, 

“Intelligence plus character, that it the goal of true education” (Kecerdasan yang 

berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya). (Asmani, 2013: 29) 
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 Asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia yaitu yang 

dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Secara historis Tut Wuri Handayani lahir 

sebagai semboyan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam sistem 

pendidikan Taman Siswa.  Selain itu juga meliputi Ing Ngarso Sung Tuladha 

mengandung makna jika di depan memberi contoh, Ing Madya Mangun Karsa 

mengandung makna jika ditengah-tengah memberi dukungan dan semangat dan Tut 

Wuri Handayani mengandung makna jika di belakang memberi dorongan. 

Maksudnya sebagai pendidik hendaknya mampu menyalurkan dan mengarahkan 

perilaku dan segala tindakan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

dirancang.  (Munib, 2012:  65-66) 

2.1.5.3 Pendidikan Karakter di Sekolah 

Sekolah dituntut untuk membangun pendidikan karakter karena sekolah 

merupakan tempat yang sangat strategis dalam pembinaan karakter, bahkan nomor 

dua setelah keluarga. Pendidikan karakter di sekolah sulit berhasil bila sulit 

membangun kerjasama antara lingkungan pendidikan siswa baik di rumah, di sekolah 

atau di sekitarnya tidak ada kesinambungan dan keharmonisan. Karena dalam 

membentuk siswa atau anak yang berkarakter tidak semudah memberi nasihat atau 

perintah, tapi diperlukan usaha dan kesabaran yang tinggi dalam melatihkan dan 

membiasakan perilaku yang baik. Menurut W. Kilpatrick salah satu penyebab 

ketidakmampuan seseorang berperilaku baik meskipun ia telah memiliki pengetahuan 

tentang perilaku itu (moral knowing) adalah karena ia tidak terlatih untuk melakukan 
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kebaikan (moral doing). Sehingga kita perlu banyak melatihkan dan membiasakan 

perilaku yang terpuji di sekolah, kemudian orang tua menindaklanjuti kebiasaan 

tersebut di rumah. 

Wujud pendidikan di sekolah selain melalui pembelajaran akhlak dan integrasi 

nilai-nilai agama pada semua mata pelajaran, juga dilakukan kegiatan pembiasaan di 

sekolah terutama disiplin diri. Kegiatan pembiasaan ini merupakan tindak lanjut dari 

kegiatan pembelajaran dan pelatihan yang dilakukan sekolah.  (Kemendiknas, 2010: 

41)  

2.1.5.4 Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri siswa dan 

pembaharuan tata kehidupan bersama yang lebih mengahargai kebebasan individu. 

Pendidikan Karakter juga meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan 

disekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia 

siswa secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. 

(Asmani, 2013: 42-43) 

Tujuan pendidikan karakter menurut Kesuma, dkk (2012: 9) adalah 

menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan 

perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan siswa yang khas sebagaimana nilai-

nilai yang dikembangkan, mengoreksi perilaku siswa yang tidak bersesuaian dengan 

nilai-nilai yang dikembangkan disekolah, dan membangun koneksi yang harmoni 
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dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan 

karakter secara bersamaan. 

Sedangkan menurut Mulyasa (2014: 9) pendidikan karakter bertujuan untuk 

meningkatkan proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan 

karakter dan akhlak mulia siswa secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengann 

standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. 

Penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai tujuan pendidikan 

karakter adalah membentuk tingkah laku atau perilaku siswa agar mempunyai 

perilaku yang baik terkait dengan pencapaian keseimbangan antara potensi kognitif, 

afektif, dan psikomotorik siswa yang sesuai dengan SKL sehingga meningkatkan 

mutu pendidikan disekolah. Tujuan Pendidikan Karakter oleh Rifki Afandi (2011) 

yaitu :  

a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani atau afektif siswa sebagai manusia dan 

warganegara yang memiliki nilai-nilai karakter. 

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku (habituasi) siswa yang terpuji dan sejalan 

dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. 

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab siswa sebagai generasi 

penerus bangsa. 

d. Mengembangkan kemampuan siswa menjadi manusia yang mandiri, kreatif, 

berwawasan kebangsaan. 
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e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang 

aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan 

yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity). 

2.1.5.5 Tahap-Tahap Pendidikan Karakter 

Pendidikan Karakter membutuhkan proses atau tahapan secara sistematis dan 

gradual, sesuai fase pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Karakter 

dikembangkan melaui tahap pengetahuan (knowing), pelaksanaan (acting), dan 

kebiasaan (habit). Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang 

memiliki pengetahuan tentang kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan 

yang diketahuinya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk melakukan kebaikan 

tersebut.  

Menurut M. Furqon Hidayatullah pendidikan karakter diklasifikasikan dalam 

beberapa tahap, yaitu : (Asmani, 2013: 85-95) 

1. Tahap Penanaman Adab (Umur 5-6 Tahun) 

Adab atau Tatakrama bisa dilihat dari tatacara seseorang dalam bertutur 

sapa, berinteraksi, bersikap, dan bersosialisasi. Saat inilah, fase paling penting 

dalam menanamkan kejujuran, pendidikan keimanan (Tauhid), serta menghormati 

orangtua dan teman sebaya. 

Pada tahap ini pula, anak didik diajarkan tentang pentingya proses, baik 

dalam belajar maupun mendapatkan sesuatu. Sehingga, mereka tidak lahir sebagai 

anak manja yang sangat berbahaya bagi masa depan mereka.  
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2. Tahap Penanaman Tanggung Jawab (Umur 7-8 Tahun) 

Tanggung Jawab merupakan perwujudan dari niat dan tekad untuk 

melakukan tugas yang diemban. Misalnya, anak diberi tanggung jawab 

menunggui toko dirumah dari pukul 17.00-17.30 WIB. Ternyata ia melakukan 

tugas itu dengan baik, dan minta izin saat berhalangan. Ini adalah bentuk tanggung 

jawab pada diri sendiri. Dalam tugas sehari-hari, misalnya mencuci pakaian, 

menyapu rumah, dan lain sebagainya akan terlihat tanggung jawabnya. Tanggung 

jawab merupakan kata kunci dalam meraih kesuksesan. Seseorang yang 

mempunyai tanggung jawab akan mengeluarkan segala kemampuan terbaiknya 

untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.  

3. Tahap Penanaman Kepedulian (Umur 9-10 Tahun) 

Kepedulian adalah empati kepada orang lain yang diwujudkan dalm bentuk 

memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan. Anak diajari menolong 

temannya yang sedang dilanda musibah. Misalnya, mengunjungi teman yang 

sedang sakit, membawakan makanan, mengajari teman tentang materi yang belum 

dipahami, berbagi ketika sedang makan, dan lain sebagainya.  

Kepedulian ini sangat penting dalam rangka menumbuhkan rasa 

persaudaraan dan kekeluargaan, serta menjauhkan diri dari sifat sombong, egois, 

dan individual. Kepeduliaan akan menumbuhkan rasa kemanusiaan, 

kesetiakawanan, dan kebersamaan.  

4. Tahap Penanaman Kemandirian (Umur 11-12 Tahun) 
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Mandiri termasuk sikap yang langka di negeri ini. Sikap mandiri merupakan 

pola pikir dan sikap yang lahir dari semangat yang tinggi dalam memandang diri 

sendiri. Beberapa nilai dalam kemandirian antara lain tidak menggantung pada 

orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, tidak merepotkan dan 

merugikan orang lain, berusaha mencukupi kebutuhan diri sendiri dengan 

semangat bekerja dan mengembangkan diri.  

Dalam kemandirian, ada nilai kehormatan dan harga diri yang tidak bisa 

dinilai dengan sesuatu apapun. Sebab, apabila harga diri dan kehormatan 

seseorang tidak ada maka habislah ia. Menumbuhkan kemandirian dalam diri anak 

bisa dilakukan dengan melatih mereka bekerja dan menghargai waktu. Misalnya, 

anak didik dilatih untuk berwirausaha dari hal-hal kecil, seperti menjual kerupuk, 

es batu, dan lain sebagainya. Selain itu, anak dilatih untuk menabung sebagai 

investasi jangka panjang, tidak menghabiskan uang seketika tanpa berpikir masa 

depan. Membangun kemandirian berarti menanamkan visi dalam diri anak.      

5. Tahap Penanaman Pentingya Bermasyarakat (Umur 13 Keatas)  

Bermasyarakat adalah simbol kesediaan seseorang untuk bersosialisasi dan 

bersinergi dengan orang lain. Bermasyarakat berarti meluangkan sebagian waktu 

untuk kepentingan orang lain. Bermasyarakat identik dengan bercengkrama, 

bergaul, dan bergotong-royong. 

Dalam konteks pendidikan karakter, pola hidup bermasyarakat 

membutuhkan banyak tips sukses. Salah satunya, anak harus diajari bergaul dan 
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berteman dengan anak-anak yang mempunyai karakter baik, seperti disiplin, 

menghargai waktu, kreatif, agamis, investatif, dan mencintai pengetahuan.  

Pada penelitian ini, subyek penelitian yaitu siswa kelas I-II masih berada 

dalam tahap penanaman adab, tahap penanaman tanggung jawab dan tahap 

penanaman kepedulian yaitu masih dalam rentang usia (5-10 tahun). 

2.1.5.6 Komponen Pendidikan Karakter  

1. Pendidik 

Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidik sebagai siapa saja yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan anak didik, dengan mengupayakan perkembangan 

seluruh potensi anak didik baik afektif, kognitif maupun psikomotorik. 

Dalam beberapa literature kependidikan istilah pendidik sering juga 

diwakili oleh istilah guru, yaitu orang yang kerjaannya mengajar atau memberikan 

pelajaran disekolah atau kelas. Istilah guru sebagaimana dijelaskan oleh Hadari 

Nawawi adalah orang yang kerjaannya mengajar atau memberikan pelajaran. 

Secara lebih khusus lagi ia mengatakan bahwa guru adalah orang yang bekerja 

dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang bertanggungjawab dalam 

membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing. 

Karena pelaksanaan pendidikan karakter menjadi tanggung jawab bersama 

antara keluarga, sekolah dan masyarakat maka semestinya tidak boleh ada yang 

menganggap bahwa pendidikan hanya menjadi tanggung jawab lingkungan 

sekolah. Disamping keluarga, masayarakat juga harus mengambil peranan penting 
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dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Untuk itu, setiap orang dewasa didalam 

masyarakat dapat menjadi pendidik. 

2. Siswa 

Siswa adalah tiap orang atau sekelompok orang yang menerima pengaruh 

dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegaiatan pendidikan. 

Dalam Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, 

Bab 1 Pasal 1 ayat 4, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan siswa yaitu 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses 

pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.    

Dapat disimpulkan siswa merupakan orang-orang yang sedang memerlukan 

pengetahuan atau ilmu, bimbingan, maupun arahan dari orang lain. Untuk 

menentukan jenis siswa maka tidak dapat terlepas dari jenis-jenis atau bentuk-

bentuk pendidikan.   

3. Kurikulum Pendidikan Karakter 

Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang artinya pelari 

curere yang berarti tempat berpacu. Menurut Crow & Crow seperti dikutip 

Abuddin Nata yang dimaksud dengan kurikulum ialah rancangan pengajaran yang 

isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistemstis yang diperlukan 

sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu.  Dalam 

UU RI no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 1 Ayat 

19 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat 
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rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Dari definisi diatas, terlihat bahwa konsep dasar kurikulum tidak hanya 

sebatas makna kata, tetapi juga menekankan pada aspek fungsinya yang ideal. 

Dalam implementasi pendidikan karakter dilingkungan pendidikan formal 

kurikulum merupakan salah satu komponen. Hasan Langgulung menyebut 

sekurang-kurangnya ada 4 komponen utama dalam kurikulum, yaitu pertama 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu jenjang pendidikan, Kedua, 

pengetahuan, informasi, data-data, aktivitas, dan pengalaman darimana dan 

bagaimana yang dimuat oleh suatu kurikulum, Ketiga metode dan cara-cara 

mengajar yang dipakai oleh pendidik untuk mengajar dan memotivasi siswa untuk 

membawa mereka kearah yang dikehendaki kurikulum, Keempat metode dan cara 

penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil 

proses pendidikan yang direncanakan.  

Satu hal yang menjadi sebab pentingnya kurikulum dalam pendidikan 

karakter, yaitu dengan kurikulum maka kegiatan pendidikan karakter akan terarah 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Pendekatan dalam Pendidikan Karakter 

Dalam proses pendidikan karakter diperlukan pendekatan yang bersifat 

multiapproach, yang pelaksanaannya meliputi : 
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1. Pendekatan Religius, yang menitiberatkan pada pandangan bahwa siswa adalah 

makhluk yang berjiwa religius dengan bakat-bakat keagamaan. 

2. Pendekatan Filosofis, yang memandang bahwa siswa adalah makhluk rasional 

sehingga segala sesuatu yang menyangkut pengembangannya didasarkan pada 

sejauh mana kemampuan berpikirnya dapat dikembangkan sampai pada titik 

maksimal perkembangannya.  

3. Pendekatan Sosiokultural, yang bertumpu pada pandangan bahwa siswa adalah 

makhluk bermasyarakat dan berkebudayaan sehingga dipandang Homo Sosialis 

dan Homo legatus dalam kehidupan bermasyarakat yang berkebudayaan. 

Dengan demikian pengaruh lingkungan masyarakat dan perkembangan 

kebudayaannya sangat besar artinya bagi proses pendidikan dan individunya.    

4. Pendekatan Scientific, dimana titik beratnya terletak pada pandangan bahwa 

siswa memiliki kemampuan menciptakan (kognitif), berkemauan dan merasa 

(emosional dan afektif). Pendidikan harus dapat mengembangkan kemampuan 

analitis dan reflektif dalam berpikir. 

5. Metode Pendidikan Karakter 

Beberapa metode pendidikan yang lazim dipraktikkan di lingkungan 

sekolah, antara lain metode ceramah, Tanya jawab, diskusi, latihan, pemberian 

tugas, cerita, demonstrasi, sosio-drama, dan sebagainya. Dalam lingkungan 

pendidikan formal, yaitu sekolah, metode pendidikan tersebut dipilih dan 

digunakan secara bervariasi dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, 
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materi pembelajaran, keadaan siswa, situasi yang sedang berlangsung, 

kemampuan pendidik, serta fasilitas penunjang yang tersedia.  

Pada pelaksanaan pendidikan di lingkungan keluarga, metode-metode 

pendidikan tersebut sesungguhnya juga dapat diterapkan. Contohnya di 

lingkungan keluarga, ada pembagian kerja dari orangtua pada anak-anaknya. 

Seperti mencuci piring dan gelas, menyapu atau mengepel lantai rumah dan lain-

lain yang sesungguhnya merupakan penerapan dari metode pemberian tugas. 

Contoh lain adalah dongeng pengantar tidur yang dibacakan atau diceritakan 

orangtua pada anaknya, merupakan penerapan metode cerita.    

6. Evaluasi dalam Pendidikan Karakter 

Dalam pendidikan karakter, evaluasi mutlak dilakukan karena bertujuan 

untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian tujuan-tujuan pendidikan 

karakter, untuk selanjutnya menentukan langkah-langkah tindak lanjut atau 

kebijakan berikutnya. Pengukuran dalam pendidikan bersifat konkret, objektif, 

dan didasarkan atas ukuran-ukuran yang umum dan dapat dipahami secara umum 

pula. 

Mochtar Buchori seperti yang dikutip Moh. Haitami Salim dan Erwin 

Mahrus mengemukakan tujuan evaluasi pendidikan ada dua, yaitu pertama untuk 

mengetahui kemajuan belajar siswa. Kedua, untuk mengetahui tingkat efisiensi 

metode-metode pendidikan yang digunakan selama jangka waktu tertentu. Jika 

dikaitkan dengan pendidikan karakter, tujuan evaluasi pendidikan karakter adalah 
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untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pendidikan karakter dan untuk 

memperbaiki kekurangan yang ada supaya hasil selanjutnya menjadi lebih baik.     

7. Sarana Prasarana dan Fasilitas Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter memerlukan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan 

karakter. Sarana prasarana dan fasilitas pendidikan, antara lain dapat berupa 

gedung (bangunan) dan ruang belajar, perpustakaan (buku-buku laboratorium, 

peralatan belajar, dan lain sebagainya), yang diperlukan sebagai sarana dan 

prasarana penunjang kelancaran proses pembelajaran. (Wiyani, 2013: 49) 

2.1.5.7 Pendekatan Pendidikan Karakter  

1. Keteladanan 

Untuk mendukung keterlaksanaan Pendidikan Karakter, satuan pendidikan 

formal dan nonformal harus dikondisikan sebagai pendukung utama kegiatan 

tersebut. Satuan pendidikan formal dan nonformal harus menunjukkan 

keteladanan yang mencerminkan nilai-nilai karakter yang ingin dikembangkan. 

Misalnya toilet yang selalu bersih, bak sampah ada diberbagai tempat dan selalu 

dibersihkan, satuan pendidikan formal dan nonformal terlihat rapi, dan alat belajar 

ditempatkan teratur.

Selain itu, keteladanan juga dapat ditunjukkan dalam perilaku dan sikap 

pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan contoh tindakan-tindakan 

yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan siswa untuk mencontohnya. 

Pendemonstrasian berbagai contoh teladan merupakan langkah awal pembiasaan, 
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jika pendidik dan tenaga kependidikan yang lain menghendaki agar siswa 

berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai karakter, maka pendidik dan 

tenaga kependidikan yang lain adalah orang yang pertama dan utama memberikan 

contoh bagaimana berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai tersebut. 

Misalnya berpakaian rapi, datang tepat pada waktunya, bekerja keras, bertutur 

kata sopan, kasih sayang, perhatian terhadap siswa, jujur, menjaga kebersihan dan 

sebagainya. Keteladanan dalam pendidikan karakter dapat dilakukan melalui 

pengintegrasian dalam kehidupan sehari-hari satuan pendidikan formal dan 

nonformal yang berwujud kegiatan rutin atau kegiatan incidental: spontan atau 

berkala. 

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan siswa secara terus-

menerus dan konsisten setiap saat. Contohnya Upacara pada hari besar 

kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan setiap hari Senin, beribadah bersama 

setiap dzuhur, berdo’a waktu mulai dan selesai pelajaran, mengucap salam bila 

bertemu pendidik/ tenga pendidik yang lain dan sebagainya.

Kegiatan spontan yakni kegiatan incidental yang dilakukan pada saat itu 

juga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat itu juga. Kegiatan ini biasanya 

dilakukan pada saat pendidik dan tenaga kependidikan yang lain mengetahui 

adanya perbuatan yang kurang baik dari siswa yang harus dikoreksi pada saat itu 

juga. Apabila pendidik mengetahui adanya perilaku dan sikap yang kurang baik, 
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maka pada saat itu juga pendidik harus melakukan koreksi sehingga siswa tidak 

akan melakukan tindakan yang tidak baik tersebut.     

2. Pembelajaran 

Pengintegrasian pendidikan karakter dalam semua materi pembelajaran 

dilakukan dalam rangka mengembangkan kegiatan intervensi. Substansi nilai 

sesungguhnya secara eksplisit atau implisit sudah ada dalam rumusan kompetensi 

(SKL, SK dan KD) dalam standar isi (Pendidikan Dasar dan Menengah), serta 

perangkat Kompetensi masing-masing program studi di dunia pendidikan. Yang 

perlu dilakukan lebih lanjut adalah memastikan bahwa materi pembelajaran 

tersebut memiliki dampak instruksional atau dampak pengiring pembentukan 

karakter. Pengintegrasian nilai dapat dilakukan untuk satu atau lebih dari setiap 

pokok bahasan dari setiap materi pembelajaran. Seperti halnya sikap, suatu nilai 

tidaklah berdiri sendiri, tetap berbentuk kelompok. Secara internal setiap nilai 

mengandung elemen pikiran, perasaan, dan perilaku moral yang secara psikologis 

saling berinteraksi.  

Karakter terbentuk dari internalisasi nilai yang bersifat konsisten, artinya 

terdapat keselarasan antar elemen nilai. Sebagai contoh, karakter jujur terbentuk 

dalam satu kesatuan utuh antara tahu makna jujur (apa dan mengapa jujur), mau 

bersikap jujur, dan berperilaku jujur. Karena setiap nilai-nilai berada dalam 

kelompok nilai-nilai, maka secara psikologis dan sosiokultural suatu nilai harus 

koheren dengan nilai lain dalam kelompoknya untuk membentuk karakter yang 
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utuh. Contoh: karakter jujur terkait pada nilai jujur, tanggung jawab, peduli, dan 

nilai lainnya. Proses pembelajaran nilai tersebut, secara teknologi pembelajaran 

dapat dilakukan sebagai berikut:

a.Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

b. Pengembangan nilai-nilai tersebut dalam silabus ditempuh antara lain melalui 

cara-cara sebagai berikut: 

- Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah, atau kompetensi program studi 

pada pendidikan tinggi, atau standar kompetensi pendidikan nonformal. 

- Menentukan apakah kandungan nilai-nilai dan karakter yang secara tersirat 

atau tersurat dalam SK dan KD atau kompetensi tersebut sudah tercakup 

didalamnya. 

- Memetakan keterkaitan antara SK/KD/Kompetensi dengan nilai dan 

indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan. 

- Menetapkan nilai-nilai/karakter dalam silabus yang disusun. 

- Mencantumkan nilai-nilai yang sudah tercantum dalam silabus ke RPP. 

- Mengembangkan proses pembelajaran siswa aktif yang memungkinkan 

siswa memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai dan 

menujukkannya dalam perilaku yang sesuai. 
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- Memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan untuk 

internalisasi nilai maupun untuk menunjukkannya dalam perilaku. 

Belajar tentang ilmu pengetahuan tetap penting, tetapi hal itu kini lebih 

mudah dilakukan karena banyak sumber informasi yang dapat dipelajari. Oleh 

karena itu, pendidikan seharusnya diarahkan untuk membantu siswa belajar 

bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan beserta nilai yang diusungnya. Dari situ 

dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pendidikan harus diarahkan untuk 

mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh pengetahuan, teknologi, 

atau seni dan bagaimana menggunakan -nya guna memecahkan masalah

kehidupan dengan arif, kreatif dan bertanggung jawab atas kesejahteraan umat 

manusia. Sinergi antara pendidikan karakter dengan materi pembelajaran harus 

dirancang, dikembangkan, dan dilaksanakan secara saling melengkapi. 

3. Pemberdayaan dan Pembudayaan 

Pengembangan nilai/karakter dapat dilihat pada dua latar yaitu, pada latar 

makro dan latar mikro. Latar makro bersifat nasional yang mencakup keseluruhan 

konteks perencanaan dan implementasi pengembangan nilai/karakter yang 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional. 

Pada tahap implementasi dikembangkan pengalaman belajar dan proses 

pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri siswa. Proses 

ini dilaksanakan melalui proses pemberdayaan dan pembudayaan sebagaimana 

digariskan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Proses 
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ini berlangsung dalam 3 pilar pendidikan yakni dalam satuan pendidikan formal 

dan nonformal, keluarga dan masyarakat. Dalam masing-masing pilar pendidikan 

akan ada 2 jenis pengalaman belajar yang dibangun melalui dua pendekatan yaitu 

intervensi dan habituasi. Dalam intervensi dikembangkan suasana interaksi belajar 

dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan 

karakter dengan menerapkan kegiatan yang terstruktur. 

Sementara itu dalam habituasi diciptakan sistuasi dan kondisi serta 

penguatan yang memungkinkan siswa pada satuan pendidikannya, rumahnya, dan 

lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai nilai sehingga 

terbentuk karakter yang telah terinternalisasi dan dipersonalisasi dari dan melalui 

proses intervensi. Proses pemberdayaan dan pembudayaan yang mencakup 

pemberian contoh, pembelajaran, pembiasaan, dan penguatan harus 

dikembangkan secara sistemik, holistik dan dinamis. 

4. Penguatan 

Penguatan sebagai respon dari pendidikan karakter perlu dilakukan dalam 

jangka panjang dan berulang terus-menerus. Penguatan dimulai dari lingkungan 

yang terdekat dan meluas pada lingkungan yang lebih luas. Disamping 

pembelajaran dan pemodelan, penguatan merupakan bagian dari proses intervensi. 

Penguatan juga dapat terjadi dalam proses habituasi. Hal itu akhirnya akan 

membentuk karakter yang akan terintegrasi melalui proses internalisasi dan 

personalisasi pada diri masing-masing individu. Penguatan dapat juga dilakukakan 
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dalam berbagai bentuk termasuk penataan lingkungan belajar dalam pendidikan 

formal dan nonformal yang menyentuh dan membangkitkan karakter.  

5. Penilaian 

Pada dasarnya, penilaian terhadap pendidikan karakter dapat dilakukan 

terhadap kinerja pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa. Kegiatan pendidikan 

dan tenaga kependidikan yang terkait dengan pendidikan karakter dapat dilihat 

dari portofolio atau catatan harian. Portofolio atau catatan harian dapat disusun 

dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang dikembangkan, yakni: jujur, 

bertanggung jawab, cerdas, kreatif, bersih, dan sehat, peduli, serta gotong royong. 

Selain itu, kegiatan mereka dalam pengembangan dan penerapan pendidikan 

karakter dapat juga diobservasi. Observasi dapat dilakukan oleh atasan langsung 

atau pengawas dengan bersumber pada nilai-nilai tersebut untuk mengetahui 

apakah mereka sudah melaksanakan hal itu atau tidak.  

Selain penilaian untuk pendidik dan tenaga kependidikan, penilaian 

pencapaian nilai-nilai budaya dan karakter juga dapat ditujukan kepada siswa 

yang didasarkan pada beberapa indikator. Sebagai contoh, indikator untuk nilai 

jujur disuatu semester dirumuskan dengan “mengatakan dengan sesungguhnya 

perasaan dirinya mengenai apa yang dilihat/diamati /dipelajari/dirasakan” maka 

pendidik mengamati (melalui berbagai cara) apakah yang dikatakan seorang siswa 

itu jujur mewakili perasaan dirinya. Mungkin saja siswa menyatakan perasaannya 



47

 

itu secara lisan tetapi dapat juga dilakukan secara tertulis atau bahkan dengan 

bahasa tubuh. (Daryanto, 2013: 103) 

2.1.6     Karakteristik Anak Sekolah Dasar 

Dalam ilmu psikologi pendidikan yang dijelaskan Rifa’I dan Anni (2010: 22)

pada usia Sekolah Dasar individu mengalami fase akhir masa kanak-kanak. 

Pandangan yang digunakan para pendidik fase ini yaitu :

a. Usia Sekolah Dasar. Anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk 

keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh 

keterampilan penting tertentu. 

b. Periode kritis dalam dorongan berprestasi. Masa dimana anak-anak membentuk 

kebiasaan untuk mencapai sukses. Perilaku berprestasi pada masa kanak-kanak 

mempunyai korelasi yang tinggi dengan perilaku berprestasi pada masa dewasa. 

2.1.7   Indikator Keberhasilan Karakter 

Menurut Hasan (dalam Fitri, 2012: 39) ada dua jenis indikator yang 

dikembangkan dalam pedoman ini. Pertama, indikator untuk sekolah dan kelas. Kedua, 

indikator untuk mata pelajaran. Indikator sekolah dan kelas adalah penanda yang 

digunakan oleh kepala sekolah, guru, dan personalia sekolah dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi sekolah sebagai lembaga pelaksana pendidikan 

budaya dan karakter bangsa. Indikator ini berkenaan juga dengan kegiatan sekolah 

yang diprogramkan dan kegiatan sekolah sehari-hari. Indikator mata pelajaran 
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menggambarkan perilaku afektif seorang siswa berkenaan dengan mata pelajaran 

tertentu. 

Hasil penelitian Benninga, Berkowitz, Kuehn, dan Smith menunjukkan 

peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-

sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif 

terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan penurunan drastis pada perilaku 

negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Hasil penelitian tersebut 

mengungkapkan ada enam kriteria yang mendukung keberhasilan tersebut, sebagai 

berikut : 

1. Sekolah memberlakukan nilai-nilai yang mengarah pada karakter yang baik bagi 

siswa-siswanya. 

2. Orang tua dan komunitas lainnya harus menjadi partisipan yang aktif dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter. 

3. Sekolah perlu melakukan promosi secara intensif mengenai pelaksanaan 

pendidikan karakter disekolah tersebut. 

4. Seluruh anggota persekolahan diberi tanggung jawab untuk dan berusaha 

melaksanakan model pendidikan karakter. 

5. Sekolah membentuk pengembangan lembaga masyarakat yang peduli lingkungan. 

6. Sekolah menyediakan kesempatan kepada seluruh siswanya untuk mempraktikan 

tindakan moral. (Suprihatiningrum, 2013: 259) 
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Ada 9 pilar karakter mulia yang selayaknya dijadikan acuan dalam pendidikan 

karakter, baik disekolah maupun diluar sekolah, yaitu : 

1. Cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya. 

2. Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri 

3. Jujur dan amanah. 

4. Hormat dan santun. 

5. Kasih sayang, peduli, dan kerjasama. 

6. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. 

7. Adil dan berjiwa kepemimpinan. 

8. Baik dan rendah hati. 

9. Toleransi, cinta damai, dan persatuan. (Mulyasa, 2012: 5) 

Cinta kepada Allah (Faith) mempunyai makna yaitu kepercayaan yang tinggi 

terhadap adanya Tuhan Sang Maha Pencipta dengan berbuat sesuai perintah dan 

tuntunan-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya. 

Disiplin (Discipline) adalah sikap dan perilaku yang muncul sebagai akibat dari 

mentaati aturan. Mandiri mempunyai makna mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri 

dengan upaya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. 

Jujur (Honesty) menpunyai makna menjunjung tinggi kebenaran dan tidak suka 

berbohong. Amanah (Trusworhiness) mempunyai makna berkomitmen tinggi untuk 

menjalankan kebeneran.  
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Hormat mempunyai makna secara sadar membatasi keleluasaan diri sehingga 

tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain yang dihormatinya. Santun (Courtesy)

mempunyai makna berbudi bahasa yang halus sebagai perwujudan rasa hormatnya 

kepada oranglain. 

Kasih Sayang mempunyai arti menunjukkan perasaan penuh kasih sayang dan 

bersikap penuh kelembutan. Peduli (Careness) berarti memperlakukan orang lain 

dengan kebaikan, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan peduli pada 

lingkungan.  

  Percaya Diri (Self-confidence) adalah suatu sikap mental yang percaya 

sepenuhnya dan bergantung pada kemampuan sendiri. Adil (Justice) mempunyai arti 

bertanggung jawab secara pribadi untuk mempertahankan apa yang benar. Rendah Hati 

(Humility) berarti mengakui adanya peranan dan jasa orang lain, tidak pernah 

menonjolkan diri. 

Toleransi (Tolerance) mempunyai makna menerima secara terbuka orang lain 

yang latar belakangnya berbeda. Cinta Damai (Peace) adalah sikap dan perilaku yang 

menyukai bebas dari konflik dan gangguan. (Samani, 2014: 116) 

2.1.8   Implementasi Pendidikan Karakter 

Strategi pembelajaran pendidikan karakter dapat dilihat dalam 4 bentuk integrasi 

yaitu 1) integrasi kedalam mata pelajaran 2) integrasi melalui pembelajaran tematik 3) 

integrasi melalui penciptaan suasana berkarakter dan pembiasaan 4) integrasi melalui 

kegiatan ekstrakulikuler.
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1. Integrasi dalam Mata Pelajaran 

Kata Integrasi (integration) berarti pencampuran, pengombinasian dan 

perpaduan. Integrasi biasanya dilakukan dalam dua hal atau lebih yang mana masing-

masing dapat saling mengisi. Implementasi pendidikan karakter secara terintegrasi di 

dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitas diperolehnya 

kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai kedalam 

tingkah laku siswa sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang berlangsung 

didalam maupun diluar kelas pada semua mata pelajaran. Dengan demikian, kegiatan 

pembelajaran selain untuk menjadikan siswa menguasai kompetensi (materi) yang 

ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk menjadikan siswa untuk mengenal, 

menyadari, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku. 

(Wiyani, 2013: 89-90) 

Pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan secara terintegrasi ke dalam 

penyusunan silabus dan indikator yang merujuk pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang terdapat dalam KTSP.  

Contoh integrasi ke dalam mata pelajaran : Mata Pelajaran IPS. 

Pendidikan Karakter yang dapat dilakukan dengan : 

a. Penanaman kejujuran dalam bersosialisasi dengan teman. 

b. Penanaman sikap saling tolong menolong dalam kebaikan diantara sesama teman. 

c. Pembinaan tenggang rasa dalam pembahasan tentang materi-materi ilmu sosial. 

(Fitri, 2012: 47) 
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Menurut Sahlan (2012: 137) Pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan karakter 

setiap hari dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan : (1) kegiatan pendahuluan/ 

pembukaan. Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menciptakan suasana awal 

pembelajaran berupa kegiatan untuk pemahaman. Dalam tahap ini, dapat dilakukan 

penggalian terhadap pengalaman anak tentang tema yang akan disajikan. Diusahakan 

agar dalam membuka awal pembelajaran, guru sebisanya membuat nyaman siswa. Hal 

ini dilakukan agar siswa merasa cocok dengan berbagai strategi pembelajaran yang 

diimplementasikan guru. (2) Kegiatan inti. Dalam kegiatan tersebut, difokuskan pada 

kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengembangkan kemampuan penghayatan 

keimanan, pemahaman, dan pengalaman. Pada tahapan pembelajaran ini, guru 

memberikan pendalaman materi pelajaran. Seringkali karena keterbatasan waktu, 

materi pelajaran dilakukan pemadatan. Dengan demikian, kadangkala penyampaian 

meteri pelajaran menjadi kurang sistematis. Sehingga menjadikan pemahaman siswa 

terhadap materi menjadi sepotong-sepotong. (3) Kegiatan penutup. Sifat dari kegiatan 

ini adalah untuk menenangkan. Kegiatannya berupa menyimpulkan/ mengungkapkan 

hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Inti dari kegiatan menutup dalam 

pembelajaran adalah guru memfasilitasi siswa untuk mengambil nilai-nilai dari materi 

pembelajaran yang diajarkan. Cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan 

mereview kembali klasifikasi nilai-nilai pendidikan karakter yang telah diterangkan 

untuk diperjelas lagi sehingga ada penegasan dan penguatan tentang pentingnya materi 
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tersebut. Kegiatan berdo’a sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran dapat dijadikan 

satu dengan menegaskan kegiatan mereview tadi.  

Perencanaan pendidikan karakter disekolah : (Mulyasa, 2014: 77-112) 

A. Hakikat Perencanaan 

RPP berkarakter pada hakikatnya merupakan rencana jangka pendek untuk 

memperkirakan atau memproyeksikan karakter yang akan ditanamkan kepada siswa 

dalam pembelajaran. Dengan demikian, RPP berkarakter merupakan upaya 

memperkirakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran untuk membentuk, membina, dan mengembangkan karakter siswa, 

sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar (SK-KD). Dalam 

implementasi pendidikan karakter, perencanaan pembelajaran perlu dikembangkan 

untuk mengkoordinasikan karakter yang akan dibentuk dengan komponen 

pembelajaran lainnya. Kompetensi dasar berfungsi mengembangkan karakter siswa, 

materi standar berfungsi memaknai dan memadukan kompetensi dasar dengan 

karakter, indikator hasil belajar berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan 

karakter siswa, sedangkan penilaian berfungsi mengukur pembentukan karakter 

dalam setiap kompetensi dasar, dan menentukan tindakan yang harus dilakukan 

apabila karakter yang telah ditentukan belum terbentuk atau belum tercapai. 

1. Identifikasi Karakter 
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Karakter yang harus dimiliki siswa perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat 

dinilai, sebagai wujud hasil belajar siswa yang mengacu pada pengalaman 

langsung. 

2. Integrasi Karakter ke dalam Kompetensi Dasar 

Aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi: 

a. Pengetahuan (knowledge) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif.  

b. Pemahaman (understanding) yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang 

dimiliki oleh individu. 

c. Kemampuan (skill) adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk 

melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 

d. Nilai (value) adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara 

psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.  

e. Sikap (attitude) yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang 

datang dari luar. 

f. Minat (interest) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu 

perbuatan. 

Jika dianalisis setiap ranah dalam kompetensi tersebut, maka karakter dapat 

diintegrasikan dalam setiap ranah secara proporsional, namun akan lebih tepat 

diintegrasikan dalam pembentukan nilai, sikap, dan minat yang nantinya akan 

membentuk pribadi seseorang. 

3. Penyusunan RPP Berkarakter 
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Penyusunan RPP Berkarakter sebagai produk program jangka pendek, yang 

mencakup komponen program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. 

Komponen RPP mencakup kompetensi dasar, karakter yang akan dibentuk, 

materi standar, metode dan teknik, media dan sumber belajar, waktu belajar dan 

daya dukung lainnya. 

B. Fungsi RPP dalam Implementasi Pendidikan Karakter 

Kemampuan membuat RPP merupakan langkah awal yang harus dimiliki 

oleh guru dalam implementasi pendidikan karakter disekolah, dan sebagai muara 

dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang 

mendalam tentang objek belajar dan situasi pembelajaran. Dalam RPP harus 

jelas karakter dan kompetensi dasar yang akan dimiliki oleh siswa, apa yang 

harus dilakukan, apa yang harus dipelajari, bagaimana mempelajarinya, serta 

bagaimana guru mengetahui bahwa siswa memiliki karakter tertentu. Sedikitnya 

ada dua fungsi RPP dalam menyukseskan implementasi pendidikan karakter 

disekolah, yaitu : 

1. Fungsi Perencanaan 

RPP berfungsi untuk mendorong setiap guru agar lebih siap dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran, membentuk kompetensi dan karakter siswa dengan 

perencanaan yang matang. Oleh karena itu, setiap akan melakukan 

pembelajaran guru harus memiliki perencanaan, baik perencanaan tertulis 

maupun tidak tertulis.  
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2. Fungsi Pelaksanaan 

RPP harus disusun secara sistemik dan sistematis, utuh dan menyeluruh, 

dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang 

aktual. Dengan demikian, RPP berkarakter berfungsi untuk mengefektifkan 

proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa sesuai dengan apa yang 

direncanakan. Dalam hal ini, materi standar yang dikembangkan dan 

dijadikan bahan kajian oleh siswa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuannya, mengandung nilai fungsional, praktis, serta disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan, sekolah dan daerah. Oleh karena 

itu, implementasi pendidikan karakter disekolah harus terorganisasi melalui 

serangkaian kegiatan tertentu, dengan strategi yang tepat dan mumpuni, serta 

contoh, teladan, dan pembiasaan dari guru. 

C. Prinsip Pengembangan RPP Berkarakter 

Beberapa prinsip yang harus diperhatikam dalam pengembangan RPP 

berkarakter, sebagai berikut : 

1. Karakter yang dirumuskan dan RPP harus jelas, makin konkret makin mudah 

diamai, dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilkukan untuk 

membentuk karakter tersebut. 

2. RPP berkarakter harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan 

dalam kegiatan pembelajaran, dan pembentukan karakter siswa. 
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3. Kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP berkarakter 

harus menunjang, dan sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 

4. RPP berkarakter yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, serta jelas 

pencapaiannya. 

5. Harus ada koordinasi antar komponen pelaksanan program disekolah, 

terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim (team teaching) atau 

moving class.

Dalam kaitannya dengan RPP berkarakter, terdapat beberapa hal penting 

yang perlu diperhatikan. Pertama, RPP berkarakter dipandang sebagai suatu 

proses yang secara kuat diarahkan pada tindakan mendatang, misalnya untuk 

pembentukan karakter, dan mungkin akan melibatkan orang lain, seperti 

pengawas, dan komite sekolah. Kedua, RPP berkarakter diarahkan pada tindakan 

dimasa mendatang (future action), yang dihadapkan kepada berbagai masalah, 

tantangan, dan hambatan yang tidak jelas, dan tidak pasti (semrawut/chaos).

Sementara itu pengetahuan tentang masa depan sangat terbatas sehingga 

mempersulit prediksi, apalagi dalam era globalisasi yang penuh dengan 

kesemrawutan sekarang ini, tidak menutup kemungkinan apa-apa yang 

direncanakan sebenarnya sudah dimiliki oleh siswa. Ketiga, RPP berkarakter 

sebagai bentuk kegiatan perencanaan erat hubungannya dengan bagimana 

sesuatu dapat dikerjakan. Oleh karena itu, RPP yang baik adalah yang dapat 
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dilaksanakan secara optimal dalam pembelajaran dan pembentukan karakter 

siswa. 

Guru profesional harus mengembangkan RPP berkarakter yang baik,  

logis, dan sietematis, karena disamping untuk melaksanakan pembelajaran, RPP 

tersebut mengemban “professional accountability” sehingga guru dapat 

mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. RPP bukan hanya kegiatan 

rutinitas untuk memenuhi kelengkapan administratif, melainkan cermin dari 

pandangan, sikap dan keyakinan profesional guru mengenai apa yang terbaik 

untuk siswanya. Oleh karena itu, setiap guru harus memiliki RPP yang matang 

sebelum melaksanakan pendidikan karakter, baik persiapan tertulis maupun tidak 

tertulis. 

Dengan RPP, guru dapat mengorganisasikan karakter dengan kompetensi 

dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran secara lebih terarah. RPP 

berkarakter mencerminkan apa yang akan dilakukan guru dalam memberikan 

kemudahan belajar kepada siswa untuk membentuk karakter dirinya. 

Gagne dan Briggs, mengisyaratkan bahwa dalam mengembangkan RPP 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran perlu memperhatikan empat asumsi 

sebagai berikut : 

1. RPP perlu dikembangkan dengan baik dan menggunakan pendekatan sistem. 

Pengembangan RPP dipengaruhi oleh teori-teori yang melandasi dan 

langkah-langkah yang ditempuh dalam proses pembuatannya.  
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2. RPP harus dikembangkan berdasarkan pengetahuan tentang siswa. Kualitas 

RPP banyak tergantung pada bagaimana rancangan tersebut dibuat, apakah 

bersifat ilmiah, intuitif atau keduanya. RPP harus dikembangkan secara 

ilmiah berdasarkan pengetahuan tentang siswa, yaitu teori-teori belajar dan 

pembelajaran yang telah diuji coba dan diteliti oleh para ahli ilmu pendidikan. 

3. RPP harus dikembangkan untuk memudahkan siswa belajar, dan membentuk 

kompetensi dirinya. Meskipun pembelajaran dilakukan secara klasikal, pada 

hakikatnya belajar itu bersifat individual. Oleh karena itu, dalam 

mengembangkan RPP pelu mempertimbangkan karakteristik siswa, 

disamping unsur-unsur lain, seperti kompetensi dasar, materi standar, dan 

strategi yang digunakan untuk membentuk kompetensi siswa. 

4. RPP hendaknya tidak dibuat-asal-asalan, apalagi hanya untuk memenuhi 

persyaratan administrasi. Asumsi keempat ini bersifat menegaskan akan 

pentingnya asumsi pertama dan kedua, bahwa RPP harus disusun sesuai 

dengan prosedur ilmiah. 

D. Prosedur Pengembangan RPP Berkarakter 

Pengembangan RPP berkarakter dapat dilakukan seperti membuat format 

persiapan mengajar pada umumnya, hanya dimasukkan jenis karakter yang akan 

dibentuk dalam pembelajaran. Format ini harus dikembangkan sendiri oleh guru, 

dengan memperhatikan berbagai ketentuan, serta karakter yang diharapkan 

dicapai oleh siswa. Berikut contoh format RPP berkarakter : 
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FORMAT RPP BERKARAKTER 

Kelas  : 

Standar Kompetensi : 

PERENCANAAN 

1. Identifikasi Kompetensi 

2. Pengembangan Materi Standar 

3. Deskripsi dan Integrasi Karakter 

4. Indikator Hasil Belajar 

PELAKSANAAN 

1. Pembinaan Keakraban 

2. Pembentukan Kelompok Belajar 

3. Pelaksanaan Pembelajaran dan Pembetukan Karakter 

EVALUASI 

1. Evaluasi Proses (dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran 

berlangsung) 

2. Evaluasi Hasil (dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengecek 

perubahan perilaku siswa, terutama berkaitan dengan karakter yang 

dibentuk). 

E. Mengukur Efektivitas RPP Berkarakter 

Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan 

tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi 
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berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha 

mewujudkan tujuan operasional. Kajian tentang efektivitas pendidikan harus 

dilihat secara sistemik mulai dari masalah input, process, output dan outcome,

dengan indikator yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga bersifat 

kualitatif. Efektivitas RPP berkarakter dapat dilihat dari efektivitas guru dalam 

melaksanakan tugasnya, yang oleh Sergiovanni diidentifikasikan sebagai 

berikut:

1. Produktivitas, bagaimana siswa, guru, kelompok dan sekolah pada 

umumnya mencapai tujuan dan membentuk yang telah ditetapkan. 

2. Kualitas, tingkat dan kualitas usaha, tujuan, jasa, hasil, dan kemampuan 

yang dihasilkan oleh siswa dan sekolah. 

3. Perpindahan, jumlah perpindahan dan tetapnya siswa, kepala sekolah, dan 

pegawai lainnya. 

4. Kepuasan kerja guru, bagaimana tingkat kesenangan yang dirasakan guru 

terhadap berbagai macam pekerjaan yang dilakukannya. 

5. Kepuasan siswa, bagaimana siswa merasa senang menerima pelajaran untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

6. Motivasi, kekuatan kecenderungan dan keinginan guru, siswa, dan pekerja 

sekolah untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau pekerjaan sekolah. Hal 

tersebut bukanlah perasaan senang yang relatif terhadap hasil berbagai 
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pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan sedia atau 

rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan atau sekolah. 

7. Semangat, perasaan senang guru, siswa, dan personil sekolah lain terhadap 

sekolahnya, tradisi-tradisinya, tujuan-tujuannya, sehingga mereka merasa 

bahagia menjadi bagian atau anggota sekolah. 

8. Kepaduan, bagaimana siswa dan guru-guru saling menyukai satu sama lain, 

bekerja sama dengan baik, berkomunikasi secara penuh dan terbuka, serta 

mengoordinsikan usaha-usaha mereka. 

9. Konsensus tujuan, bagaimana anggota masyarakat, orangtua, dan siswa 

menyepakati tujuan yang sama disekolah. 

10. Keahlian manajemen dan kepemimpinan, keseluruhan tingkat kemampuan 

kepala sekolah, supervisor, dan pemimpin lainnya dalam melaksanakan 

tugas-tugas sekolah. 

11. Kesiagaan, penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa 

sekolah mampu menyelesaikan sesuatu tugas khusus atau mencapai 

beberapa tujuan khusus dengan baik jika diminta. 

12. Pemanfaatan lingkungan, bagaimana sekolah berhasil berinteraksi dengan 

masyarakat, lingkungannya yang lain, serta memperoleh dukungan dan 

sumber daya yang langka dan berharga yang diperlukan untuk operasi yang 

efektif. 
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13. Penilaian oleh pihak luar, penilaian yang layak mengenai sekolah oleh 

individu, organisasi, dan kelompok dalam masyarakat yang berhubungan 

dengan sekolah. 

14. Stabilitas, kemampuan sekolah untuk memelihara struktur, fungsi, dan 

sumberdaya, sepanjang waktu, khususnya dalam periode-periode sulit. 

15. Penyebaran pengaruh tingkat partisipasi individu dalam mengambil 

keputusan yang mempengaruhi mereka secara langsung. 

Apabila memerhatikan dan memahami uraian diatas, jika dihubungkan 

dengan efektivitas RPP berkarakter dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, 

barometer efektivitas dapat dilihat dari kualitas RPP, ketepatan penyusunan, 

kepuasan, keluwesan dan adaptasi, semangat kerja, motivasi, ketercapaian 

tujuan, terbentuknya karakter, ketepatan waktu serta ketepatan pendayagunaan 

sarana, prasarana, dan sumber belajar dalam menyukseskan implementasi 

pendidikan karakter di sekolah. 

F. Kinerja guru dalam Pengembangan RPP Berkarakter 

Guru merupakan pengembang kurikulum bagi kelasnya, yang akan 

menerjemahkan, menjabarkan dan mentrasformasikan nila-nilai yang terdapat 

dalam kurikulum kepada siswa. Dalam hal ini, tugas guru tidak hanya 

mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi lebih dari itu, yaitu 

membelajarkan anak supaya dapat berpikir integral dan komprehensif, untuk 

membentuk kompetensi dan mencapai makna tertinggi. Kegiatan tersebut bukan 
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hanya berwujud pembelajaran dikelas, tetapi dapat berwujud kegiatan lain, 

seperti bimbingan belajar kepada siswa. Pengembangan RPP berkaitan erat 

dengan kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan bimbingan karena isi kurikulum 

bukan hanya yang ada dalam mata pelajaran saja, tetapi mencakup hal lain di 

luar mata pelajaran sejauh masih menjadi tanggung jawab sekolah untuk 

diberikan kepada siswa, seperti kerja keras, disiplin, kebiasaan belajar yang baik, 

dan jujur dalam belajar. 

Langkah pertama yang ditempuh guru dalam mengembangkan RPP 

berkarakter adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan karakter yang ingin 

dicapai setelah proses pembelajaran. Karakter yang dikembangkan harus 

mengandung muatan yang menjadi materi standar, yang dapat diidentifikasikan 

berdasarkan kebutuhan siswa, kebutuhan masyarakat, ilmu pengetahuan dan 

filsafat. Identifikasi karakter perlu dilakukan dengan baik dan benar, karena 

kesalahan dalam mengidentifikasi karakter dapat mengaburkan makna dan 

hakikat pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengidentifikasi karakter, yaitu hendaknya mengandung unsur proses dan 

produk, bersifat spesifik dan dinyatakan dalam bentuk perilaku nyata, 

mengandung pengalaman belajar yang diperlukan untuk mencapai karakter 

tersebut, pembentukan karakter seringkali membutuhkan waktu relatif lama, 

harus realistis dan dapat dimaknai sebgai kegiatan atau pengalaman belajar 



65

 

tertentu, seta harus komprehensif. Artinya berkaitan dengan visi dan misi 

sekolah. 

Langkah kedua, adalah mengembangkan materi standar. Materi standar 

merupakan bahan pembelajaran berkenaan denga jawaba atas “apa yang harus 

dipelajari oleh siswa untuk membentuk karakter?” Materi standar merupakan isi 

kurikulum yang diberikan kepeada siswa dalam proses pembelajaran dan 

pembentukan karakter. Secara umum, materi standar mencakup tiga komponen 

utama, yaitu ilmu pengetahuan, proses, dan nilai-nilai, yang dapat dirinci sesuai 

dengan kompetensi dasar, serta visi dan misi sekolah. Sehubungan dengan itu, 

para guru sebagai manajer kurikulum disekolah diharapkan dapat memilih dan 

mengembangkan materi standar sesuai dengan kebutuhan, dan perkembangan 

zaman, serta minat, kemampuan, dan perkembangan siswa. 

Langkah ketiga dalam menyusun RPP adalah menentukan metode. 

Penentuan metode pembelajaran erat kaitannya dengan pemilihan strategi 

pembelajaran yang paling efisien dan efektif dalam memberikan pengalaman 

belajar yang diperlukan untuk membentuk karakter siswa. Dalam hal ini, strategi 

pembelajaran merupakan kegiatan guru dalam melakukan proses pembelajaran 

dan pembentukan karakter, yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa 

untuk mencapai tujuan. Guru diharapkan dapat memilih dan menggunakan 

berbagai metode dan media pembelajaran yang dapat menumbuhkan aktivitas 

dan kretifitas siswa. 



66

 

Langkah terakhir dalam mengembangkan RPP adalah merencanakan 

penilaian. Penilaian hendaknya diakukan berdasarkan apa yang dilakukan oleh 

siswa selam proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, 

penilaian hendaknya dilakukan berbasis kelas dan ujian dilakukan berbasis 

sekolah.untuk itu, kegiatan penilaian membutuhkan alat penilaian dalam 

mencapai tujuan, dan guru perlu menentukan alat penilaian sesuai dengan 

karakter yang dinilai.  

2. Integrasi melalui Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pendekatan dalam pembelajaran yang secara 

sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar dan indikator dari 

beberapa mata pelajaran untuk dikemas dalam satu kesatuan. Pembelajaran tematik 

dapat dikembangkan melalui : 

a. Pemetaan kompetensi untuk memperoleh gambaran komprehensif dan utuh 

semua standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata 

pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Cara yang dapat dilakukan 

adalah menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar kedalam indikator 

kemudian menentukan tema. 

b. Identifikasi dan analisis untuk setiap standar kompetensi, kompetensi dasar, dan 

indikator yang cocok untuk setiap tema sehingga standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan indikator terbagi habis. 



67

 

c. Menetapkan jaring tema, yakni menghubungkan kompetensi dasar dan indikator 

dengan tema sehingga akan tampak kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan 

indikator dari setiap mata pelajaran dan alokasi waktunya. 

d. Penyusunan silabus. Pada penyusunan silabus tematik ini sudah dimasukkan 

pendidikan karakter yang akan diajarkan kepada siswa. 

e. Penyusunan RPP Pendidikan Karakter. 

3. Integrasi melalui Pembiasaan 

Purwanto (2011: 177) mengatakan bahwa Pembiasaan adalah salah satu alat 

pendidikan yang penting sekali, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Anak-

anak kecil belum menginsafi apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk 

dalam arti susila. Anak kecil belum kuat ingatannya, ia cepat melupakan apa yang 

sudah dan baru terjadi. Perhatian mereka mudah beralih kepada hal-hal baru, yang 

lain yang disukainya. Oleh karena itu, sebagai permulaan dan sebagai pangkal 

pendidikan, pembiasaan merupakan alat satu-satunya. Sejak dilahirkan anak-anak 

harus dilatih dengan kebiasaan-kebiasaan dan perbuatn-perbuatan yang baik. Makin 

besar anak itu, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus tetap diberikan dan 

dilaksanakan. Pembiasaan yang baik penting artinya bagi pembentukan watak anak-

anak, dan juga akan terus berpengaruh kepada anak itu sampai hari tuanya.  

Pembentukan karakter sesuai budaya bangsa juga dapat melaui pembiasaan 

(habituasi) dalam kehidupan. Nilai karakter religius, jujur, disiplin, toleran, kerja 

keras, cinta damai, tanggung jawab harus tercermin dalam perilaku dan habit dalam 
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kehidupan sehari-hari. Pembiasaan itu bukan hanya mengajarkan (aspek kognitif) 

mana yang benar dan salah, akan tetapi juga mampu merasakan (aspek afektif) nilai 

yang baik dan tidak baik serta bersedia melakukannya (aspek psikomotor) dari 

lingkup terkecil seperti keluarga, sampai dengan cakupan yang lebih luas di 

masyarakat. Nilai-nilai tersebut perlu ditumbuhkembangkan siswa yang pada 

akhirnya akan menjadi pencerminan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, 

sekolah memiliki peranan yang besar sebagai pusat pembudayaan melalui 

pengembangan budaya sekolah (school culture). (Sulistyowati, 2012: 4) 

Fitri (2012: 50) menyebutkan pengondisian dan pembiasaan untuk 

mengembangkan karakter yang diinginkan dapat dilakukan melalui cara berikut : 

a. Mengucapkan salam saat mengawali proses belajar mengajar. 

b. Berdo’a sebelum memulai pekerjaan untuk menanamkan terima kasih pada 

Allah swt. 

c. Pembiasaan pemberian kesempatan kepada orang lain berbicara sampai selesai 

sebelum memberikan komentar atau menjawab. 

d. Pembiasaan angkat tangan apabila hendak bertanya, menjawab, berkomentar 

atau berpendapat dan hanya bicara setelah ditunjuk atau dipersilakan.  

e. Pembiasaan untuk bersalam-salaman saat bertemu dengan guru. 

f. Melaksanakan shalat berjamaah di sekolah. 

g. Baris-berbaris sebelum siswa memasuki ruang kelas. 

h. Do’a bersama, dan lain-lain. 
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4. Integrasi melalui Kegiatan Ekstrakulikuler 

Kegiatan ekstrakulikuler dapat berperan dalam pendidikan karakter yang 

dilakukan melalui : 

a. Pramuka 

Melalui kegiatan pramuka, siswa dapa dialtih dan dibina untuk mengembangkan 

diri dan meningkatkan hampir semua karakter. Misalnya melatih untuk disiplin, 

jujur, menghargai waktu, tenggang rasa, baik hati, tanggung jawab, pemaaf, 

peduli, cermat dan lain-lain. Pramuka menjadi salah satu kegaiatan untuk 

melatih siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab.    

b. Olahraga 

Olahraga mengajarkan nilai sportivitas dalam bermain. Menang ataupun kalah 

bukan menjadi tujuan utama, melainkan nilai kerja keras dan semangat juang 

yang tinggi serta kebersamaan dapat dibentuk melalui kegiatan ini. 

c. Karya Wisata 

Karya wisata merupakan pembelajaran diluar kelas yang langsung melihat 

realitas sebagai bahan pengayaan siswa dalam belajar melalui kunjungan ke 

tempat tertentu. 

d. Outbond

Outbond merupakan aktivitas diluar kelas dengan menekankan aktivitas fisik 

yang penuh tantangan dan petualangan.  
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Agar kegiatan ekstrakulikuler itu benar-benar terarah bagi pembentukan 

karakter, perlu dibuatkan desain pembelajarannya. Mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, sampai evaluasi. 

Dalam penelitian ini yang akan diteliti lebih mendalam hanya 2 saja yaitu 

Implementasi pendidikan karakter melalui integrasi dalam mata pelajaran dan 

melalui pembiasaan. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian yang terdapat dalam jurnal 

penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terhadap implementasi 

pendidikan karakter dalam pembelajaran. Adapun hasil penelitian tersebut antara 

lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Karmidah (2014) dengan judul “Pelaksanaan 

Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Melalui Pembelajaran dan Budaya 

Sekolah”. Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa Cara yang dilakukan satuan 

pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter antara lain melalui : 1)

kegiatan kesenian “budaya dan tradisi di daerah”, 2) Melalui pembelajaran di kelas, 

3) melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan 4) melalui budaya sekolah serta melalui 

kebiasaan yang diberlakukan disekolah dengan melibatkan guru untuk memberikan 

keteladanan nilai-nilai pendidikan karakter pada siswa.
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Penelitian yang dilakukan Rifki Afandi (2011) dengan judul “Integrasi 

Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar”. Adapun hasil 

penelitiannya yaitu pendidikan karakter melalui pembelajaran IPS diharapkan bisa 

menyelesaikan permasalahan yang dialami bangsa indonesia saat ini, IPS sebagai 

bidang studi dalam pembelajaran yang bertujuan agar siswa mampu bertanggung 

jawab terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dapat di implementasikan 

dengan memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Zulnuraini 2012 dengan judul “Pendidikan Karakter: Konsep, Implementasi dan 

Pengembangannya di Sekolah Dasar di Kota Palu”. Adapun hasil penelitiannya yaitu

guru belum memahami hakikat tentang konsep pendidikan karakter. Muatan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran di SD Kota Palu terdiri dari 12 poin nilai.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari Diah Utami, Juli 2015 

dengan judul “Membangun Karakter Siswa Pendidikan Dasar Muhammadiyah 

Melalui Identifikasi Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah”. Adapun hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu guru di SD Muhammadiyah 

Baturan telah berusaha mempersiapkan pembelajaran dengan model pembelajaran 

yang berkarakter, namun belum memiliki model yang tepat untuk memperkuat 

pendidikan karakter pada siswa. Beberapa karakter yang sering ditanamkan oleh guru 

dalam pembelajaran diantaranya yaitu berani, disiplin, peduli lingkungan, peduli 

sosial, kerja keras, tanggung jawab, religius, percaya diri, kerjasama, kejujuran, 
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mandiri, sopan santun, patuh terhadap instruksi guru, ketelitian, toleransi dan 

komunikatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alicia M. Chapman (2011) dengan judul 

“Implementing Character Education into School Curriculum” Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa agar pendidikan karakter berhasil, maka di dalam kurikulum 

sekolah pihak sekolah harus menyediakan waktu beberapa hari dalam seminggu 

untuk lebih fokus membangun karakter.

Penelitian yang dilakukan oleh Aynur Pala. (2011) dengan judul “The Need 

Character Education” Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pendidikan 

karakter adalah gerakan nasional menciptakan sekolah yang mendorong etika, 

bertanggung jawab dan peduli dengan pemodelan dan mengerjakan  karakter yang 

baik melalui penekanan pada nilai-nilai universal. Dalam pelaksanaannya bertujuan 

untuk menanamkan pada siswa nilai-nilai etika seperti merawat, kejujuran, tanggung 

jawab, keadilan, dan menghormati diri dan orang lain.

Penelitian yang di lakukan oleh Ren Xiao-chuan (2010). dengan judul 

Character First Charactere D’Abord”. Journal of Cross-cultural Comunication.

Penelitian ini menyatakan bahwa tugas mendasar dari pendidikan adalah untuk 

mengembangkan bakat siswa seharusnya memperoleh pengetahuan dan yang lebih 

penting mereka harus belajar menjadi orang dengan karakter yang baik berfokus pada 

budidaya perkembangan moral siswa dan stimulasi tinggi disiplin diri mereka adalah 
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pilar hidup mereka. Pada  saat ini globalisasi, karakter yang baik dapat mengarahkan 

pada kehidupan yang bermakna dan bermanfaat. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR

Penelitian ini difokuskan untuk meneliti implementasi pendidikan karakter di 

sekolah dasar. Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji lebih mendalam tentang 

pelaksanaan pendidikan karakter melalui integrasi dalam mata pelajaran dan melalui 

pembiasaan. Akhir-akhir ini semakin banyak bentuk penyimpangan yang muncul di 

sekolah dasar. Misalnya, misalnya siswa sering ramai saat pembelajaran, bicara 

dengan temannya, berpakaian kurang rapi, saling mengejek, dan membuang sampah 

pada sembarang tempat. Perilaku seperti ini menunjukkan ada masalah dalam 

penerapan pendidikan karakter di sekolah. Selain itu, guru juga belum 

mengoptimalkan pembelajaran di kelas untuk menanamkan pendidikan karakter pada 

siswa. Hal ini terjadi karena sekolah-sekolah tersebut belum konsisten dalam 

menerapkan pendidikan karakter pada siswa. 

Langkah awal dalam penelitian ini adalah peneliti menentukan masalah awal 

yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian. Masalah awal dalam penelitian ini adalah 

banyaknya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa, berawal dari masalah 

tersebut peneliti ingin menyelidiki proses pendidikan yang terjadi di sekolah terutama 

kaitannya dengan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang 

diajarkan pada siswa kelas rendah.  Hasil penelitian ini akan mendeskripsikan proses 

implementasi pendidikan karakter melalui integrasi dalam mata pelajaran di sekolah 
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dasar, peran serta guru dalam menanamkan pendidikan karakter pada siswa sebagai 

teladan dan dengan pembiasaan karakter siswa disekolah. Berdasarkan uraian di atas 

maka alur kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Alur Kerangka Berpikir 

1. Teori Koneksionisme, hukum Law of 
exercise atau Law of Use and Disuse.

2. Teori Classical Conditioning, hukum 

Law of Respondent Conditioning.

3. Tahap-tahap Pendidikan Karakter

4. Strategi pemgimplementasian 

Pendidikan Karakter

1. Integrasi dalam mata 

pelajaran.

2. Pembiasaan di 

sekolah.

Asumsi
Sesuai Teori-teori belajar yang telah disebutkan dapat diasumsikan bahwa dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter pada anak harus disesuaikan dengan 

tingkat perkembangan anak. Tahap-tahap pendidikan karakter membutuhkan proses 

atau tahapan secara sistematis dan gradual, sesuai fase pertumbuhan dan 

perkembangan anak didik. Karakter dikembangkan melaui tahapan lalu kemudian 

menjadi kebiasaan, untuk menjadi kebiasaan anak harus terus dilatih untuk melakukan 

kebaikan. Dari beberapa strategi pengimplementasian pendidikan karakter cara yang 

peneliti nilai paling tepat untuk menanamkan pendidikan karakter adalah melalui 

integrasi dalam mata pelajaran dan melalui pembiasaan. Untuk itu peneliti ingin 

mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter melalui 

integrasi mata pelajaran dan pembiasaan di Sekolah Dasar Negeri Gugus Patimura 

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Implementasi Pendidikan Karakter 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

a. Tingkat implementasi pendidikan karakter melalui integrasi mata pelajaran 

di SDN Gugus Patimura (SDN 01 Gondangmanis, SDN 02 Gondangmanis, 

SDN 04 Gondangmanis, SDN 06 Gondangmanis, dan SDN Kayuapu) 

termasuk dalam kategori sangat tinggi (162,5 ≤ skor ≤ 200).

b. Pembiasaan Karakter siswa di Sekolah Dasar di Gugus Patimura (SDN 01 

Gondangmanis, SDN 02 Gondangmanis, SDN 04 Gondangmanis, SDN 06 

Gondangmanis, dan SDN Kayuapu) Baik (18 ≤ skor < 27,5). Hal ini dapat 

terlihat dari hasil jumlah skor yang diperoleh dari pengamatan pembiasaan 

karakter siswa disekolah adalah 21,47 pada pertemuan 1, pertemuan kedua 

21,53 dan pertemuan ketiga 21,67. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya, agar 

implementasi pendidikan karakter melalui integrasi dalam mata pelajaran dan 
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pembiasaan disekolah lebih efektif dan optimal, maka disarankan sebagai 

berikut : 

a. Bagi Guru 

Sebaiknya guru lebih konsisten dalam mengimplementasi pendidikan 

karakter utamanya yang terintegrasi dalam mata pelajaran dan lebih 

banyak menggunakan metode pendidikan karakter yang bervariasi. Serta 

selalu berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswanya.  

b. Bagi Sekolah 

Walaupun sudah mengimplementasikan pendidikan karakter disekolah. 

Sebaiknya sekolah terus konsisten dalam mengimplementasikan 

pendidikan karakter di sekolah dengan bekerjasama dengan orangtua siswa 

dan masyarakat untuk menciptakan kultur budaya yang positif bagi siswa 

yang tidak hanya disekolah saja namun juga dirumah dan dilingkungan 

masyarakat. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian yang terkait dan memberikan sumbangan penelitian dalam dunia 

pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan karakter. Perlu diadakan 

penelitian sejenis untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter di 

sekolah dasar, serta perlu diadakan penelitian tentang pengaruh faktor 

eksternal di sekolah dalam pengembangan karakter anak. 
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