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ABSTRAK 

Latifah, Widliati. 2017.  Implementasi Character Building dan Creativity 

Learning Pada Proses Pembelajaran Tematik Kelas 1 SD Bukit Aksara 

Semarang. Skripsi. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 Drs. Sukirman, 

M.Si. Pembimbing II Dr. Yuli Utanto, M.Si. 

Kata kunci: Pendidikan Karakter, Kreativitas, Pembelajaran Tematik 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai macam sekolah 

swasta nasional yang mengunggulkan karakter. Bukan haya karakter yang 

menjadi nilai lebih bagi sekolah ini, namun ada kreativitas dalam belajar yang 

mejadi fokus dari SD Bukit Aksara Semarang. Peneletian ini bertujuan untuk 

mengetahui implementasi dari character building dan creativity learning pada 

proses pembelajaran tematik di kelas 1. Implementasi dari character building dan 

creativity learning difokuskan pada tiga aspek, yaitu aspek perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis 

kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsep character building dan creativity learning telah 

disesuaikan dengan tujuan didirikannya SD Bukit Aksara Semarang, yang 

menciptakan generasi yang kreatif, dinamis, dan berkarakter. Impelementasi 

character building dan creativity learning pada pembelajaran tematik kelas 1 SD 

Bukit Aksara Semarang dalam perencanaan character building  dan creativity 

learning pada proses pembelajaran tematik kelas 1 SD Bukit Aksara telah sesuai 

dengan tujuan dari character building dan creativity learning yang 

mememfokuskan karakter dengan adanya fokus karakter dimaisng-maisng 

tingkatan kelas, fokus karakter di kelas 1 adalah tertib dan sabar. Nilai kreativitas 

dan fokus karakter diintegrasikan kedalam kegiatan pembelajaran di sekolah 

maupun diluar sekolah dan  melalui bentuk bekerja sama dengan orang tua. 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode demonstrasi, proses 

pembelajaran lebih menarik karenaa siswa langsung mempraktikkannya, sehingga 

siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. Evaluasi pada saat 

implementasi character building dan creativity learning pada proses pembelajaran 

tematik, dilakukan melalui circle time, pembian rapor, school of parenting, dan 

pada saat group sharing. Character building dan creativity learning diterapkan di 

kelas 1 dengan pembelajaran tematik, karena usia siswa kelas 1 merupakan usia 

emas dimana anak sangat mengoptimalkan kemampuan yang ada pada dirinya. 

Menggunakan pembelajaran tematik karena terdapat tema yang dapat menjadi 

penghubung yang berperan sebagai pengintegrasi creativity learning dalam 

pembelajaran di kelas. Saran penelitian yang dapat diberikan adalah bagi SD 

Bukit Aksara Semarang, sekolah terus meningkatkan character building dan 

creativity learning pada pembelajaran tematik serta sarana dan prasarana terus 

ditingkatkan untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada awalnya manusia dilahirkan hanya membawa kepribadian. Setiap 

manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan kekurangan serta 

kelebihannya. Kepribadian dan karakter merupakan dua hal yang berbeda. 

Kepribadian merupakan sesuatu yang dibawa secara lahirah, sedangkan karakter 

merupakan sesuatu yang harus diciptakan dan dibangun secara berkesinambungan 

melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan yang 

dilakukan oleh manusia itu sendiri dengan adanya lingkungan yang membantu 

membentuk karakter seseorang  Setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi 

seseorang yang berkarakter. 

Samani dan Hariyanto (2013: 41-42) mengatakan bahwa karakter dapat 

dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manuasia yang berhubungan dengan Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang 

terwujud dalam dalam pikiran, sikap, perasaa, dan kebangsaan yang terwujud 

dalam pikiran, sikap, perasa, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Karakter adalah 

perilaku yang tnampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun 

dalam bertindak. 
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Karakter harus dibangun sejak dini, karena membentuk karakter seseorang 

membutuhkan proses pembiasaan yang nantinya akan menjadi suatu perilaku 

yang membudaya. Dalam proses pembentukan karakter ada  upaya sadar yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Upaya 

yang dilakukan adalah salah satu proses pendidikan bagi seseorang. Oleh sebab 

itu, pendidikan karakter bukan lagi persoalan baru dalam pendidikan. Pada 

kenyatannya praktik penerapan pendidikan karakter tidak sesuai dengan teori yang 

menjanjikan bahwa pendidikan karakter dapat menjawab permasalah pendidikan 

di Indonesia. Akan tetapi sebagai sebuah upaya, pendidikan karakter harus 

menjadi sebuah program yang terukur dan terencana. 

Permasalahan yang sederhana namun sering terjadi dalam praktik dunia 

pendidikan serta berkaitan langsung dengan karakter adalah menyontek. Dari 

perbuatan menyontek yang dilakuan siswa merupakan salah satu bukti ketidak 

percayaan diri siswa terhadap kemampuan yang ia miliki, siswa tidak berusaha 

untuk mengerjakan sendiri. Selain itu hasil yang dicapai bukan jerih payah 

sendiri, siswa berusaha dengan berbagai cara agar bisa mendapat nilai yang baik 

dan soal-soal yang dikerjakan dapat dijawab dengan baik. Sehingga, menyontek 

menjadi pilihan bagi dirinya. 

Pada proses tersebut nilai-nilai karakter seperti kejujuran dan tanggung 

jawab hilang karena lebih mementingkan hasil akhir. Permasalahan tersebut 

menjadi sebuah perbuatan yang terlihat sederhana, namun memiliki dampak yang 

berkepanjangan jika tidak diatasi sedini mungkin. Dampak yang berkepanjangan 

dari kasus diatas adalah praktik tindak pidana korupsi yang menjerat para petinggi 
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negeri ini yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Pendidikan 

karakter tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kehidupan, karena karakter dapat 

mencermirkan kehidupan seseorang, Karakter seseorang terbentuk melalui proses  

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang- 

Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 

3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

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

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional 

Pasal I UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2003 menyatakan 

bahwa diantara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi 

peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Mengutip 

dari http://www.kompasiana.com/ mengungkapkan bahwa, 

“bapak para pendiri bangsa (the founding fathers) betapa menyadari akan 

pentingnya membangun karakter bangsa. Bung Karno salah satu 

founding fathers menegaskan "Bangsa ini harus dibanguun dengan 

mendahulukan pembangunan karakter. karena character building inilah 

yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan jaya, serta 

bermartabat. kalau character building ini tidak dilakukan bangsa 

Indonesia akan menjadi bangsa kuli". Tingkat satuan pendidikan pada 

sekolah dasar merupakan masa terbaik sebagai pondasi awal untuk 

membangun karakter siswa, karena pada masa pendidikan ini siswa lebih 

mudah diberi pemahaman nilai-nilai karakter. 

 

 

http://www.kompasiana.com/anwarmu5/kenakalan-dan-pendidikan-karakter-di-sekolah_56168988109373b90cafa4a1
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Dikutip dari http://www.kompasiana.com bahwa pendidikan karakter, 

“pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap 

mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau 

nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, 

dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian 

pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi 

menyentuh pada internalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan 

peserta didik sehari-hari di masyarakat”. 

 

Membangun karakter siswa di sekolah dasar dengan mengembangkan 

kreativitas dalam setiap proses belajar mengajar jauh lebih efektif, karena siswa 

akan lebih mudah memahami setiap pembelajaran yang diajarkan oleh gurunya. 

Siswa lebih bebas bereksplorasi melalui kreativitasnya, tanpa ada tekanan saat 

belajar. Menurut Kurikulum Nasional Norwegia dalam Beetlestone (2011: 1) 

pendidikan harus menunjukkan bagaimana energi dan kemampuan kreatif secara 

terus menerus mengembangkan konteks, konten dan kualitas hidup manusia. 

Kreativitas pada siswa bukan hanya terjadi pada saat pelajaran seni budaya 

saja, namun sama halnya dengan konsep pendidikan karakter bahwa kreativitas 

pada pembelajaran diterapkan pada setiap proses pembelajaran pada siswa di 

sekolah, Dimana guru sebagai fasilitator dan memotivasi siswa agar dapat 

menumbuhkan dan menerapkan pembelajaran yang kreatif. Menurut Beetlestone 

(2011: 2) enam rumusan untuk mendefinisikan kreativitas, yaitu: Kreativitas 

sebagai sebuah bentuk pembelajaran; Representasi; Produktivitas; Originalitas; 

Berpikir dengan kreatif/ penyelesaian masalah; Alam semesta/ alam-ciptaan. 

Kreativitas dalam pembelajaran dapat diterapkan dalam proses belajar 

mengajar di sekolah mana pun, karena kreativitas dalam pembelajaran bukan 

hanya sesuatu yang dapat diciptakan apabila memiliki fasilitas atau sarana 

http://www.kompasiana.com/
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prasarana yang menunjang proses pembelajaran tersebut. Mengutip dari 

http://edukasi.kompas.com/ Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

dan Penjaminan Mutu Pendidik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

mengungkapkan bahwa, 

“kreativitas adalah modal yang harus dimiliki setiap siswa agar mampu 

mengikuti perkembangan zaman serta mencari solusi atas masalah yang 

dihadapinya. Berdasarkan penelitian, lanjut dia, kreativitas tersebut 

sangat ditentukan oleh pendidikan dan hanya ada sedikit pengaruh dari 

gen yang dimiliki. Dua per tiga kreativitas ditentukan oleh pendidikan, 

dan hanya satu per tiga ditentukan oleh gen. Karenanya, pendidikan pun 

harus bisa ditujukan untuk mendorong siswa lebih kreatif”. 

Dari persoalan mengenai karakter dan kreativitas, adanya kesamaan 

diantara keduanya. Persaamaan diantara kedunya yaitu, karakater dan kreativitas 

dapat dimiliki oleh setiap individu. Karakter dan kreativitas bukan sesuatu yang 

mudah didapat, melainkan hasil yang didapat melalui sebuah proses dan keduanya 

memang harus dibangun dan dijadikan sesuatu hal yang membudaya serta wajib 

dikembangkan pada proses pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. 

Praktik dari pendidikan karakter dan kreativitas akan lebih terarah dan 

terpogram jika dimasukan dalam kurikulum nasional. Dalam Pasal 1 butir 19 UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

http://edukasi.kompas.com/
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Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dan Penjaminan Mutu Pendidik Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan dalam http://edukasi.kompas.com/ bahwa, 

“dalam kurikulum 2013 proses pembelajaran akan dilakukan secara 

holistik disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa sesuai jenjang 

sekolah. Perubahan yang cukup besar terjadi di jenjang sekolah dasar 

karena tidak akan menerapkan sistem mata pelajaran namun akan 

menerapkan program pembelajaran secara tematik. Dalam metode 

pembelajaran tematik tersebut sudah mencakup berbagai mata pelajaran. 

Siswa diajak untuk mengenal ilmu dasarnya dulu”. 

Pada tingkat kelas sekolah dasar menentukan pemahaman serta penilaian 

bagi siswa. Kelas rendah (kelas 1 sampai 3) lebih kepada kelas 1, merupakan 

suatu tingkatan yang sangat urgent untuk membangun nilai-nilai karakter dan 

kreativitas dalam setiap proses pembelajaran.   

Disetiap tahap pembelajaran tentunya ada tahap emas, yang mana pada 

tahap tersebut merupakan waktu yang tepat untuk diberi pemahaman dan 

pengajaran tentang karakter. Memasuki usia awal masa kanak-kanak (4-7 tahun), 

usis anak masuk sekolah dasar, usia yang mengundang masalah, usia mainan 

dimana anak akan menghabiskan sebagian banyak waktunya untuk main dengan 

mainanannya, usia menjelajah dimana anak ingin mengetahui lingkungannya, usia 

bertanya merupakan salah satu cara anak menjelajah lingkungannya dengan 

bertanya, usia meniru dimana anak akan meniru pembicaraan dan tindakan orang 

lain, dan usia kreatif merupakan usia dimana anak akan lebih menunjukkan 

kreativitasnya dibandingkan dengan masa-masa lain. 

http://edukasi.kompas.com/
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Membangun karakter dan kreativitas dalam pembelajaran siswa sekolah 

dasar di kelas 1 merupakan tahapan awal dan sebagai pondasi untuk 

mengembangkan karakter serta kreativitas siswa. Berhasil atau tidaknya siswa di 

tingkatan kelas selanjutnya, terdapat dalam proses pembelajaran awal di kelas 1 

sekolah dasar. Berdasarkan dengan beberapa penjelasan yang telah disampaikan 

diatas sebelumnya, terdapat wujud nyata dari bentuk pendidikan karakter dan 

kreativitas yang diterapkan melalui proses pembelajaran tematik di sekolah dasar. 

Sekolah yang telah menerapkannya baik dalam kurikulum serta program 

pembelajarannya adalah School of Character and Creativity atau Sekolah Dasar 

(SD) Bukit Aksara Semarang. 

SD Bukit Aksara merupakan sekolah swasta formal yang berbasis karakter 

dan kreatif. Melalui pendidikan karakter dan kreativitas dalam setiap 

pembelajarannya, sekolah ini menjadi salah satu sekolah kreatif dan sekolah 

karakter bagi usia sekolah dasar. Sekolah yang menghargai hak-hak anak, sekolah 

yang ramah anak, dengan guru-guru sebagai fasilitator yang siap menjadi mentor 

bagi anak-anak calon generasi masa depan yang kreatif dan berkarakter. 

Bukit Aksara adalah sebuah sekolah nasional ditingkat sekolah dasar yang 

berdiri pada tahun 2000 di bawah naungan Yayasan Sanggar Aksara, dengan 

pendiri Dr. Yulianti Siantajani, M.Pd. Bukit Aksara mempercayai bahwa setiap 

anak adalah individu yang unik, yang perlu mendapatkan layanan pendidikan 

sesuai dengan perkembangan anak. 
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Bukit Aksara mengacu pada teori-teori konstruktif yang didasarkan pada 

teori Jean Piaget, Erick Erickson, Vygotsky, Sara Smilansky, dan lain-lain. 

Sebagai pengikut aliran konstruktivistik, maka Bukit Aksara menjadikan proses 

pembelajaran sebagai proses interaktif yang melibatkan anak dengan teman 

sebaya dan orang dewasa. Anak membangun pemahaman mereka sendiri terhadap 

dunia. Mereka memahami apa yang terjadi di sekeliling mereka dengan 

mensintesa pengalaman-pengalaman baru dengan apa yang telah mereka pahami 

sebelumnya. Pendekatan konstruktivistik diramu dalam sebuah model yang 

disebut "Creative Play” yang merupakan model pembelajaran yang mengasah dan 

mengoptimalkan kreativitas anak agar nantinya siap menyongsong masa depannya 

sebagai generasi masa depan (the Generation of the Future). 

Di lapangan, implementasi pembelajaran ini disajikan dalam bentuk yang 

bervariatif. Pembelajaran di SD menggunakan model Learning Center, anak dapat 

memilih berbagai sentra pembelajaran yang dilakukan anak secara mandiri 

ataupun berkelompok. Proyek-proyek yang mengusung kreativitas dilakukan oleh 

pribadi-pribadi kecil yang berkarakter yang ditunjukkan secara kompeten dalam 

berbagai program pembelajaran. 

Berbeda dengan sekolah swasta pada umumnya, di SD Bukit Aksara 

suasana belajar sangat mendukung proses pembelajaran siswa. Ruang kelas yang 

membentuk sentra (lingkaran), tidak ada jendela, diruang kelas banyak sekali hasil 

karya siswa ditempel dan digantungkan. Terdapat berbagai macam jenis 

permainan dikelas untuk menunjang proses pembelajaran. Ada perpustakaan kecil 

didalam kelas, bahkan siswa dapat belajar duduk dilantai. 



9 

 

 

Penanaman nilai karakter serta kreativitas anak menjadi bagian yang selalu 

diistimewakan. Tidak ada kata “salah” atau “jangan” yang diberikan kepada 

siswa. Program pembelajaran Character Building adalah satu program 

pembelajaran yang bukan hanya mengunggulkan kecerdasan intelektual saja. 

Karena cerdas intelektual tidak ada artinya jika tidak diimbangi dengan cerdas 

sikap. Karakter-karakter cantik perlu dibiasakan dan diteladankan dalam 

kehidupan sehari-hari oleh guru dan orang tua. Satu karakter ditanamkan dan 

dibiasakan untuk semester. Dengan demikian 12 karakter seperti ketertiban, sabar, 

kejujuran, bertanggungjawab, memaafkan, rendah hati, perhatian, kepekaan, 

peduli, toleransi, pendalian diri, dan bijaksana telah terbentuk dalam diri anak 

selama 6 tahun di SD. 

Sebagai sekolah kreatif, Bukit Aksara merangsang potensi kreatif siswa 

dengan merangsang siswa mengeluarkan ide-ide, berikir out of the box, 

memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Tematik terintegrasi pada pembelajaran 

menggunakan sentra, sebagai tempat siswa untuk belajar secara mandiri, 

kooperatif, dan interaktif. Dalam tema-tema yang menarik, menantang dan up to 

date, siswa akan belajar tentang berbagai pembelajaran. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait membangun 

karakter dan kreativitas melalui pembelajaran tematik pada kelas 1 dengan judul 

penelitian “Implementasi Character Building dan Creativity Learning Pada 

Proses Pembelajaran Tematik Kelas 1 SD Bukit Aksara Semarang”. 
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1.2 Identifikasi Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Fokus character building dikembangkan pada setiap tingkatan kelas. 

2. Creativity learning dikembangkan pada setiap pembelajaran yang telah 

disesuaikan dengan tema pebalajaran tematik. 

3. Nilai character building dan creativity learning menjadi tujuan utama 

pada proses pembelajaran tematik di SD Bukit Aksara Semarang. 

1.3 Fokus Masalah Penelitian 

Fokus masalah penelitian terdapat pada: 

Impelementasi character building dan creativity learning pada proses 

pembelajaran tematik kelas 1 SD Bukit Aksara Semarang. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan cakupan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dalam 

penelitian di SD Bukit Aksara Semarang ini dapat diajukan rumusan masalah 

yaitu: 

1. Seperti apa konsep character building dan creativity learning pada proses 

pembelajaran tematik kelas 1 SD Bukit Aksara Semarang? 

2. Bagaimana implementasi character building dan creativity learning pada 

proses pembelajaran tematik kelas 1 SD Bukit Aksara Semarang? 

3. Mengapa SD Bukit Aksara Semarang Menerapkan character building dan 

creativity learning pada proses pembelajaran tematik kelas 1? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis: 

1. Konsep character building dan creativity learning pada pembelajaran 

tematik kelas 1 di SD Bukit Aksara Semarang. 

2. Implementasi character building dan creativity learning dalam 

pembelajaran tematik di SD Bukit Aksara Semarang. 

3. Character building dan creativity learning diterapkan dalam pembelajaran 

tematik di kelas 1 SD Bukit Aksara Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis mengenai 

implementasi character building dan creativity learning pada 

pembelajaran tematik di sekolah dasar. 

2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan lebih khususnya mampu 

membantu meningkatkan character building dan creativity learning pada 

pembelajaran di sekolah. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

1)  Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menjadi acuan bagi 

penulis maupun praktisi pendidikan. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta masukan bagi 

seluruh warga di Sekolah Dasar Bukit Aksara Semarang terkait 

implementasi character building dan creativity learning yang sudah 

diterapkan dan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk 

mengembangkan character building dan creativity learning yang semakin 

ideal. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan 

referensi tentang implementasi character building dan creativity learning 

khususnya pada pembelajaran tematik di sekolah formal bagi jurusan 

Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. 

1.7 Pemabatasan Istilah  

1. Character Building 

Menurut Suyanto (2010: 44) membangun karakter (character building) 

adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga 

‘berbentuk’  unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang 

lain. Istilah character building sama halnya dengan pengertian karakter dan 

pendidikan karakter. Character building digunakan dalam penerapan 

pembelajaran di SD Bukit Aksara Semarang, dikembangkan menjadi fokus 

karakter yang telah disesuaikan dengan tingkatan kelas peserta didik. 
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2. Creativity Learning 

Creativity learning adalah istilah yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran yang memiliki hubungan antara kreativitas dan aktualisasi diri 

peserta didik yang akan dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran tematik 

di sekolah. Istilah creativity learning yang diterapkan di SD Bukit Aksara 

Semarang sama halnya dengan pengertian kreativitas  “Kreativitas adalah hasil 

dari proses interaksi antara individu dan lingkungannya. Seseorang 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada. 

Implikasinya adalah bahwa kemampuan kreatif dapat ditingkatkan melalui 

pendidikan” (Munandar 1998:14).  

3. Pembelajaran Tematik 

Menurut Majid, Abdul (2014: 80) pembelajaran tematik merupakan salah 

satu model pembelajaran terpadu (intergrated instrucation) yang merupakan 

suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu 

maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip 

keilmuawan secara holistik, bermakna, dan otentik.  

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Laporan hasil penelitian akan disusun dengan sistematika penulisan skripsi 

sebagai berikut. 
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1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, prakata, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari dari lima bab yaitu: 

Bab I  : Pendahuluan 

Bagian bab I membahas mengenai latar belakang masalah,  

identifikasi masalah, cakupan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan istilah 

dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II  : Tinjauan Pustaka  

   Pada bab II membahas mengenai tinjauan pustaka atau    

   landasan teori dan konsep-konsep yang mendasari serta   

   mendukung permasalahan penelitian ini. 

Bab III  : Metode Penelitian 

  Bagian bab III membahas mengenai metode yang  

  digunakan dalam penelitian ini. Terdiri dari pendekatan   

  dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, data dan  

  sumber data penelitian, teknik pengumpulan data,  

  pemeriksaan keabsahan data dan teknik analisis data. 

Bab IV  : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab V  : Simpulan dan Saran 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

2.1 Character Building 

2.1.1 Pengertian Character Building 

Character building  dinilai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang 

menjadi ciri khas setiap individu untuk dapat hidup dan bekerjasama, baik dalam 

lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negera. Individu dapat dikatan 

memiliki karakter yang baik, merupakan individu yang dapat bertanggung jawab 

atas karakater yang dimilikinya. Seseorang memiliki kontrol penuh terhadap 

karakternya, maka dari itu seseorang tidak dapat menyalahkan orang lain karena 

karakter yang buruk terjadi dalam dirinya sendiri. Mengembangkan karakter 

merupakan tanggung jawab setiap individu.  

Karakter yang dimiliki seseorang merupakan hal yang tidak dapat 

diwariskan begitu saja, akan tetapi karakter tersebut harus dibangun secara 

berkesinambungan melalui sebuah proses pembelajaran yang didalamnya terdapat 

sebuah tindakan nyata dari penerapan karakter. Melalui proses pembelajaran 

seseorang tidak hanya sebatas mendapatkan pengetahuan mengenai karakter, 

namun pemahaman akan karakter itu sendiri dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Karena dalam proses pembelajaran, terdapat sebuah proses mendidik 

yang utuh dan menyuluruh. 
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Karakter dapat dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas 

dimiliki oleh individu untuk dapat hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Warsono, dkk dalam Samani dan 

Hariyanto (2013: 42) menyatakan “Karakter merupakan sikap dan kebiasaan 

seseorang yang memungkinkan dan mempermudah tindakan moral”. Dari hal 

tersebut dapat diartikan bahwa karakter, dapat menunjukan sebuah sikap 

seseorang yang dilakukan dalam kurun waktu terntentu yang mana sikap tersebut 

telah menjadi kebiasaan. 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa karakter merupakan cermin. 

Cermin yang dimaksudkan adalah sebuah gambaran diri dari seseorang. 

Bagaimana seseorang tersebut dan siapa dia. Komitmen merupakan langkah awal 

jika ingin memiliki karakter yang baik, komitmen itu yang dibutuhkan untuk 

mensukseskan baik buruknya karakter seseorang. Komitmen itu adalah disiplin 

terhadap pendidikan karakter itu sendiri. 

Menurut Scerenko dalam Samani dan Hariyanto (2013: 45) pendidikan 

karakter dapat dimaknai sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan cara mana 

ciri kepribadian positif dikembangkan, didorong, dan diberdayakan melalui 

keteladanan, kajian (sejarah, biografi para bijak dan pemilik besar), serta praktik 

emulasi (usaha yang maksimal untuk mewujudkan hikmah dari apa-apa yang 

diamati dan dipelajari). Suyanto (2010: 37) mengatakan bahwa, 

“tujuan Pendidikan Nasional yang terdapat dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara 

Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 

minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, 

etinis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan 
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membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (life skills)  

sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah 

diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan 

modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila”. 

 

Menurut Lickona (1991) dalam dan Hariyanto (2013: 44) mendefinisikan 

pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membangun 

seseorang memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan inti nilai-nilai etnis. 

Mnurut Lickona (2004) dalam Samani, dan Hariyanto (2013: 44) mendefinisikan 

pendidikan karakter sebagai upaya yang dirancnag secara sengaja untuk 

memperbaiki karakter siswa. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat 

dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana yang dberikan kepada peserta didik 

agar mengetahui, peduli, dan dapat menginternalisasi nilai-nilai sehigga peserta 

didik dapat berperilaku sebagai insan kamil. 

2.1.2 Konsep Character Building 

Karakter dapat dikatakan sebagai watak seseorang yang membedakannya 

dengan orang lain. Karakter tidak dapat diwariskan begitu saja, tanpa adanya 

sebuah pembiasaan untuk membangun karakter (character building). Suyanto 

(2010: 44) membangun karakter (character building) adalah proses mengukir atau 

memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga ‘berbentuk’  unik, menarik, dan berbeda 

atau dapat dibedakan dengan orang lain. 

Banyak cara yang digunakan untuk dapat membangun karakter pada diri 

seseorang, salah satunya dengan disiplin. Karena karakter mengundang persepsi 

mengenai: a) Suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang, sehingga 

membuatnya menarik dan aktraktif; b) Reputasi seseorang; dan c) Seseorang yang 
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unusual atau memiliki kepribadian yang eksesntrik. Dalam membangun karakter 

diperlukan sebuah upaya  pembelajaran yang terprogram, agar maksud dari tujuan 

pembelajaran karakter tersebut dapat tercapai. Membangun karakter sama halnya 

dengan membangun bangsa ini, karena kualitas perilaku masyarakat bangsa ini 

yang unik tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku dan 

bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga 

seseorang atau sekelompok orang. Samani dan Hariyanto (2013: 110) mengatakan 

bahwa, 

“para ahli pendidikan di Indonesia umumnya bersepakat bahwa pendidikan 

karakter sebaiknya dimulai sejak usia anak-anak (golden age), karena usis 

ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan 

potensinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa sekitar 50% variabilitas 

kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. 

Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia8 tahun, dan 20% sisnaya 

pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Oleh karena itu sudah 

sepatutnya pendidikan karakter dimulai dalam lingkungan keluarga yang 

merupakan lingkungan awal bagi pertumbuhan anak” 

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas, dapat dikatakan proses 

pembentukan karakter yang pertama dan utama terjadi pada ruang lingkup 

keluarga. Penanaman nilai-nilai karakter yang diajarkan oleh orang tua merupakan 

pendidikan karakter yang terjadi secara tidak tertulis, dengan kata lain proses 

pendidikan tersebut dilakukan secara informal, namun pendidikan itu tetap hadir 

dan nyata keberadaannya. Hasil dari pembentukan karakter dalam keluarga, akan 

terbawa oleh anak hingga ia berada didalam ruang lingkup yang lebih kompleks. 

Pendidikan merupakan proses pembudayaan, sekaligus dapat dipandang 

sebagai alat untuk melakukan perubahan budaya. Tidak cukup jika pendidikan 

karakter hanya diajarkan dalam ruang lingkup keluarga saja. Karena anak akan 
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terus tumbuh dan berkembang, mereka akan melalui banyak tahapan 

pembelajaran dalam hidupnya. Dengan demikian membangun karakter perlu 

dilakukan melalui proses pembelajaran di sekolah, karena proses pembelajaran di 

sekolah dilakukan secara formal atau proses akulturasi. Proses akulturasi terjadi 

secara formal melalui pendidikan, pada proses ini dikenal dengan adopsi tradisi 

budaya. Sedangkan proses pembudayaan yang dilakukan deengan pewarisan 

tradisi budaya dikenal dengan proses enkulturasi, dan proses ini terjadi secara 

informal dalam keluarga dan komunitas.  

Membangun karakter melalui pendidikan merupakan proses yang paling 

ber-tanggungjawab dalam melahirkan Warga Negara Indonesia yang memiliki 

karakter kuat sebagai modal utama untuk membangun bangsa yang beradab tinggi 

dan unggul. Salah satu tanggung jawab penting dari tugas pendidikan adalah 

membangun karakter (character building) anak didik.   

Menurut Lickona dalam Suyanto (2010, 56) pendidikan yang 

mengembangkan karakter adalah upaya yang dilakukan pendidikan untuk 

membantu anak didik supaya mengerti, memedulikan, dan bertindak berdasarkan 

nilai-nilai etika. Anak didik bisa melihat mana yang yang benar, sangat 

memedulikan tentang yang benar, dan melakukan apa yang mereka yakini sebagai 

yang benar walaupun ada tekanan dari luar dan godaan dari dalam. Suyanto 

(2010: 57) mengatakan bahwa, 

“character eduacation quality standards merekomendasikan bahwa 

pendidikan akan secara efektif mengembangkan karakter anak didik ketika 

nilai-nilai dasar etika dijadikan sebagai basis pendidikan, menggunakan 

pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif dalam membangun dan 
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mengembangkan karakter anak didik serta menciptakan komunitas yang 

peduli, baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat sebagai komunitas 

moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan yang 

mengembangkan karakter dan setia serta konsisten kepada nilai dasar yang 

diusung bersama-sama”.  

Implementasi pendidikan karakter di sekolah tidak merupakan mata 

pelajaran tersendiri, tidak pula merupakan tambahan standar kompetensi (SK) dan 

kompetensi dasar (KD), tetapi dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang 

sudah ada, pengembangan diri, dan budaya sekolah, sertamuatan lokal (Judiani 

2010). Agar dapat berjalan efektif, dalam membangun karakter (character 

building) dapat dilakukan dengan tiga desain, yakni: 

1) Pendidikan Karakter Berbasis Kelas 

Koesoema (2012: 105) mengatakan kelas merupakan tempat utama proses 

terjadinya pendidikan secara nyata di sekolah. Di situ, komunitas (guru dan 

murid) slaing berinteraksi satu sama lain dalam mempelajari dan mendalami 

berbagao macam ilmu pengetahuan. Hampir dapat dikatan berhasil tidaknya 

sebuah pendidikan sangat tergantung dari bagaimana seorang guru dan siswa 

membangun lingkungan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dengan 

demikian, kelas menjadi komunitas belajar yang saling menumbuhkan dan 

mengembangkan, baik secara akademis, moral, kepribadian dan kerohanian. 

Kualitas relasi guru-murid dari antarmurid di kelas menentukan berhasil 

tidaknya sebuah program pendidikan karakter. Kelas adalah locus educations 

utama bagi praksis pendidikan karakter. 

Kelas yang dimaksud di sini bukan tentang bangunan fisik 

(ruangan/gedung), melainkan lebih pada corak relasional yang terjadi antara 
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guru dan murid dalam proses pendidikan. Pendidikan karakter berbasis kelas 

lebih membahas tentang bagaimana lembaga pendidikan dapat memaksimalkan 

corak relasional yang terjadi dalam kelas. Zuniana (2016: 985) menyimpulkan 

“ada 6 langkah guru dalam membangun budaya kelas untuk mendidik karakter 

siswa yaitu membuat kesepakatan awal, memberi contoh yang konsisten dan 

tanggung jawab, mengawasi, mengontrol, membiasakan, dan tindak lanjut.  

Melalui cara pengembangan lingkungan kelas yang ramah, penuh 

perhatian, memiliki corak relasional yang seimbang dan penuh penghargaan, 

pendidikan karakter berbasis kelas mampu secara efektik menumbuhkan dan 

mengembangkan pemahaman serta keterampilan moral dari setiap anggota 

yang ada di dalamnya. Koesoema (2012: 107-108) menyimpulkan bahwa, 

“pendidikan karakter merupakan sebuah usaha sadar. Oleh Karena itu, 

proses pembelajaran dan interaksi di dalam kelas yang dijiwai semangat 

pendidikan karakter mesti menyertakan kesadaran dan perencanaan. Jika 

tidak, pendidikan karakter yang berbasis kelas tidak akan muncul. Sadar 

bahwa setiap proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas memiliki 

potensi bagi pembentukan karakter siswa merupakan langkah awal yang 

baik bagi pengembangan pendidikan karakter berbasis kelas”. 

 

Desain kurikulum pendidikan karakter berbasis kelas terjadi melalui dua 

ranah: instruksional dan non-instruksional. Ranah Instruksional terkait secara 

langsung dengan tindak pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Kegiatan 

tersebut berupa sebuah proses pembelajaran bersama terhadap materi 

kurikulum yang diajarkan. Ranah instruksinal membidik momen pembelajaran 

yang terjadi di dalam kelas, di mana guru dan siswa berinteraksi untuk 

mendalami materi tertentu. Sedangkan, ranah non-instruksional mengacu pada 

unsur-unsur di luar dinamika belajar mengajar didalam kelas, tetapi memiliki 
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fungsi penting untuk membantu berjalannya proses pembelajaran dan 

pengajaran di dalam kelas. Kedua hal ini mesti berjalan seiring sejajar sebab 

keduanya memiliki hubungan timbal balik. 

2) Pendidikan Karakter Berbasis Kultur Sekolah 

Jika pada pendidikan karakter berbasis kelas, terdapat sebuah struktur 

relasional yang jelas dan masih terbatas antara guru dan siswa, serta siswa 

dengan siswa. Sedangkan, pendidikan karakter berbasis kultur sekolah 

menyertakan berbagai macam peristiwa pendidikan (educational happenings)  

sebagai wahana bagi praksis pendidikan karakter. Pengembangan pendidikan 

karakter berbasis kultur sekolah terdapat integrase antara idealisme lembaga 

pendidikan: visi dan misi, dengan berbagai macam struktur yang 

mendefinisikan kinerja individu melalui cakupan tanggung jawabnya. Pada 

pengembangan ini mengandalkan sebuah kepercayaan bahwa manusia dan 

lingkungan itu saling memiliki hubungan timbal balik. 

Kultur sekolah terbentuk dari berbagai macam norma, pola perilaku, sikap, 

dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh para anggota komunitas sekolah 

lembaga pendidikan. Kultur sekolah atau budaya sekolah itu sangatlah penting 

sebab “nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap 

suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu. Posisi 

budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan 

budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa” 

menurut Kemendiknas dalam Koesoema (2012: 125). 
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3) Pendidikan Karakter Berbasis Komunitas 

Ketika pendidikan karakter berbasis kelas dan kultur sekolah hanya 

sebatas pada lingkungan sekolah itu sendiri, maka ada ruang lingkup yang 

lebih luas lagi dari sekolah yaitu masyarakat. Pada pendidikan karakter 

berbasis komunitas, ketika lembaga pendidikan memiliki ikatan yang erat 

dengan komunitas yang menjadi bagian dari keluarga besar sebuah lembaga 

pendidikan. Ada banyak komunitas yang terlibat, secara langsung ataupun 

tidak langsung, yang mempengaruhi keberhasilan desai pendidikan karakter. 

Komunitas-komunitas itu antara lain, komunitas sekolah, keluarga, masyarakat, 

dan politik. Koesoema (2012: 144-145) mengatakan bahwa, 

“komunitas merupakan sebuah kumpulan individu yang saling bekerja 

smaa agar kebutuhan masing-masing individu terpenuhi. Komunitas hadir 

karena individu memiliki deficit ketika terlepas dari individu yang lain 

hidup dalam komunitas yang lebih besar. Lebih dari itu, individu 

sesungguhnya terlahir tidak secara cukup diri. Artinya, keberadaan dirinya 

itu dapat bertumbuh dengan baik dan alami ketika ada kehadiran orang 

lain. Hal itu disebabkan karena gagasan tentang pendidikan dalam dirinya 

sendiri selalu bersifat komuniter: pendidikan selalu ada dalam 

kebersamaan dengan orang lain. Dengan kata lain, pendidikan dapat terjadi 

jika ada kehadiran individu lain yang saling membantu menumbuhkan dan 

memgembangkan. Untuk itu, pendidikan sering kali juga disebut dengan 

bantuan social terhadap individu agar seluruh potensi perkembangan 

dirinya sebagai manusia bertumbuh dengan baik.” 

 

Pendidikan karakter hanya dapat berhasil dan efektif  jika ada bantuan 

sinergis dari berbagai macam komunitas yang memiliki kaitan, langsung 

ataupun tidak langsung, dengan dinamika kehidupan sekolah. Sekolah sebagai 

sebuah komunitas yang memiliki relasi dengan banyak pihak mesti tetap 

dinamis, terbuka, dan mau belajar terus menerus jika tidak ingin menjadi 
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sebuah lembaga yang mandek, yang semakin lama semakin tidak relevan 

dengan kebutuhan anggotanya. 

2.1.3 Nilai-Nilai Character Building 

Pendidikan karakter yang saat ini telah menjadi sebuah program yang 

terencana di sekolah, memiliki beberapa aspek nilai-nilai karakter yang 

berbeda-beda disetiap sekolah. Perbedaan dalam pelaksanaan nilai-nilai 

karakter disesuaikan dengan budaya dan kultur sekolah tersebut. Terdapat 18 

nilai karakter yang diterapkan pada jenjang satuan pendidikan di Indonesia 

yang bersumber pada nilai agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan 

nasional. Nilai-nilai karakter tersebut yaitu:  

1) Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2) Jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

3) Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. 

4) Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 



   25 

 

 

5) Kerja Keras, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

6) Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8) Demokratis, yaitu cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9) Rasa Ingin Tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10) Semangat Kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya. 

11) Cinta Tanah Air, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

12) Menghargai Prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang lain. 
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13) Bersahabat / Komunikatif, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

14) Cinta Damai, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

15) Gemar Membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16) Peduli Lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi. 

17) Peduli Sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18) Tanggung Jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

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

Tuhan Yang Maha Esa. 

Menurut Lickona (1992) dalam Suyono (2010: 63-64) terdapat kompoen 

penting dalam sebuah karakter yaitu, 

“Dalam pendidikan karakter menekankan pentingnya tiga komponen 

karakter yang baik (components of good character) yaitu moral knowing 
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atau pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang moral 

dan moral action atau perbuatan bermoral. Pertama, Moral Knowing, 

secara umum terdapat enam hal yang menjadi tujuan dari diajarkannya 

moeal knowing yaitu: moral awereness, knowing moral value, perspective 

taking, moral reasoning, decision making, dan self-knowledge. Kedua 

Moral Feeling terdapat 6 hal yang merupakan aspek emosi yang harus 

mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter 

yakni: conscience, self-esteem, empathy, loving the good, self-control, dan 

huinity. Ketiga Moral Action, perbuatan / tindakan moral ini merupakan 

hasil (outcome) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami 

apa yang mendorng seseorang dalam perbuatan yang baik (act morally) 

maka harus dilihat tiga aspek laindari karakter yaitu: kompetensi 

(competence), keinginan (will), dan kebiasaan (habit).” 

Berdasarkan komponen karakter diatas, dapat dikatakan bahwa sebuah 

karakter memiliki nilai penting yaitu pengetahuan tentang moral, perasaan tentang 

moral, dan bagaimana perbuatan moral tersebut dilakukan. Ketiga komponen 

tersebut memiliki keterkaitan dengan 18 nilai-nilai karakter yang diterapkan pada 

setiap jenjang pendidikan. 

2.1.4 Grand Design Character Building 

Berbicara tentang karakter sama halnya dengan membahas pendidikan dan 

pola asuh orang tua tehadap anaknya. Karakter seseorang terbentuk dari apa yang 

telah ia pelajari ketika berada di ruang lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Ketiga ruang lingkup tersebut merupakan sebuah sistem, dikatakan sebuah sistem 

karena ketiganya saling berkaitan. Seseorang tidak akan memiliki karakter yang 

baik jika pada salah satu tempat beraktualisasinya dari ketiga ruang lingkup 

tersebut bermasalah. Oleh karena itu pembudayaan dan pemberdayaan menjadi 

sesuatu yang penting untuk dilaksanakan secara bersamaan. 

Sebuah proses pembudayaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh 

pihak luar terhadap diri seseorang dapat dikatan sebagai intervensi. Intervensi 
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sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diingiinkan dalam rangka 

mempermudah dan mempercepat pendidikan karakter. Didalam keluarga, 

intervensi terjadi melalui nilai dan harapan yang dianut keluarga. Pada satuang 

tingkat pendidikan (sekolah) melakukan intervensi yang menyesuaikan pada visi, 

misi, dan nilai yang dianut. Dan dalam masyarakat intervensi terjadi  berdasarkan 

dengan kultur, nilai, dan norma yang dianut oleh masyarakat, serta budaya yang 

telah menjadi tradisi di masyarakat. 

Pembudayaan dan pemberdayaan akan berjalan dengan efektif apabila 

dilakukan dengan proses pembiasaan/habituasi. Pembiasaan mengarah pada suatu 

kebijakan yang diambil, melalui standar buku (pedoman), menyesuaikan dengan 

kondisi lingkungan, serta menyesuaikan dnegan sumber daya yang dimiliki. 

Pembiasaan tidak berdiri sendiri, karena pembiasaan terjadi dalam lingkungan 

(keluarga, sekolah, dan masyarakat). Terwujudnya perilaku yang berkarakter 

terjadi melalui transfer nilai-nilai luhur yang terdapat dalam diri seseorag melalui 

keluarga, sekolah, dan masyarakat outcome. Dengan demikian, perilaku 

berkarakter akan menjadi budaya yang melekat pada diri seseorang. Seseorang 

dikatan sebagai individu yang berbudaya ketika mereka mampu mengajari dirinya 

sendiri.  
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Gambar 2.1 Bagan Strategi Makro Pengembangan Pendidikan Karakter  

Arifin dan Barnawi (2012: 50-51) mengatakan dari bagan diatas, dapat 

dideskripsikan sebagai berikut. 

1) Pendidikan karakter berpijak pada landasan filosofis yang bersumber 

pada agama, dasar negara, UUD 1945, dan kebijakan pendidikan yang 

tertuang dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Dari landasan ini, diperoleh nilai-nilai luhur baik, yang 

bersifat partikular maupun universal. Perlu ditegaskan bahwa nilai-

nilai luhur yang bersifat partikular merupakan kearifan lokal yang 

perlu dilestarikan. 

2) Nilai-nilai luhur dakam pembelajaran disampaikan dengan teori 

belajar yang tepat, sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis 

peserta didik, dengan memerhatikan nilai sosial budaya masyarkata 
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atau latar belakang peserta didik. Guru tidak boleh memaksakan suatu 

nilai yang sekiranya bertentangan dengan nilai (yang bersifat 

pastikular) yang dianut oleh peserta didik. Hal yang dibutuhkan adalah 

membangun kebiasaan (secara gradual) sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif siswa. Pembelajaran merupakan sebuah 

proses, tidak terjadi secara instan. 

3) Pengalaman-pengalaman, baik yang bersifat nyata maupun fiksi dapat 

menjadi sumber inspirasi dalam pendidikan karakter. 

Berdasarkan penjelasan diatas, Kemndiknas (2010) dalam Wibowo 

(2013: 23)  membuat sebuah grand design secara psikologis dan sosio 

kultural pembentukan karakter dalam diri individu bangsa ini. Grand design 

ini merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, 

afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural 

(dalam keluarga, sekolah, dan masyrakat), dan berlangsung sepanjang hayat. 

Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dam sosial-

kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: Olah Hati (Spritual and 

emotional development), Olah Pikir (Intellecutual Development), Olah Raga 

dan Kinestetik (Physical and kinestetic development). Dan Olah rasa dan 

Karsa (Affective and Creativity development) yang secara diagramatik dapat 

digambarkan sebagai berikut.  
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Tabel 2.1 Grand Design Pembentukan Karakter 

OLAH PIKIR 

Cerdas 

OLAH HATI 

Jujur 

Bertanggung jawab 

OLAHRAGA (KINESTETIK) 

Bersih, Sehat, Menarik 

OLAH RASA dan KARSA 

Peduli dan Kreatif 

        

Berdasarkan dari keempat kelompok konfigurasi karakter diatas terdapat 

unsur-unsur karakter inti sebagai berikut. 

    Tabel 2.2 Empat Kelompok Konfigurasi Kelompok 

No. Kelompok Konfigurasi Karakter Karakter Inti (Core Characters) 

1. Olah hati Religius, jujur, tanggung jawab, 

peduli sosial, peduli lingkungan,  

2. Olah pikir Cerdas, kreatif, gemar membaca, 

rasa ingin tahu 

3. Olah raga Sehat, bersih 

4. Olah rasa dan karsa Peduli, kerja sama (gotong 

royong) 

            Dari penjelasan mengenai konfigurasi karakter, bahwa untuk mewujudkan 

unsur pendidikan karakter diperlukannya pelaksanaan pendidikan karakter yang 

dikembangkan melalui kegiatan pembalajaran yang dilakukan secara terencana 

dan terprogram sehingga nilai-nilai karakter yang telah tertanam dalam diri anak 

dapat dilakukan secara terus menerus dan menjadi hal yang membudaya untuk 

selalu dilakukan tidak hanya sampai di ruang lingkup keluarga dan sekolah saja, 

namun dalam ruag lingkup yang lebih kompleks lagi di lingkungan masyarakat.  
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2.1.5 Strategi Character Building  

Strategi dalam pendidikan karakter yaitu sebuah rencana mengenai 

kegiatan untuk mencapai pembelajaran dari nilai-nilai karakter. Strategi yang 

dimaksud adalah yang berkaitan dengan kurikulum, model tokoh, dan metodologi. 

Strategi yang berkaitan dengan kurikulum adalah mengintegrasikan pendidikan 

karakter dalam bahan ajar. Dalam artian, bahwa tidak membuat kurikulum 

pendidikan karakter tersendiri. Strategi yang berkaitan dengan adanya model 

tokoh sering diterapkan di negara-negara maju adalah seluruh tenaga pendidik dan 

kependidikan di sekolah. Samani dan Hariyanto (2013: 144) strategi yang 

berkaitan dengan metodologi, strategi yang umum diimplementasikan pada 

pelaksanaan pendidikan karakter di negara barat (Wikipedia, 2011, dan Whitley, 

2007) antara lain adalah startegi pemanduan (cheerleading) pujian dan hadiah 

(praise-amd-reward), definisikan dan latihkan (define-and-drill), penegakan 

disiplin (forced-formality), dan juga perangai bulan ini (traits of the month). 

1) Strategi cheerleading, dalam strategi setiap bulan ditempel poster-poster, 

dipasang spanduk-spanduk, serta ditempel di papan khusus buletin, papan 

pengumuman tentang berbagai nilai kebijakan yang selalu berganti-ganti. 

2) Strategi pujian dan hadiah, dalam strategi ini berlandaskan pada pemikiran 

positif dan menerapkan penguatan positif. Strategi ini ingin menunjukan 

anak yang sedang berbuat baik. 

3) Strategi define-and-drill, dalam strategi ini meminta para siswa untuk 

mengingat-ingat sederet nilai kebaikan dan mendefinisikannya.  
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4) Strategi forced formality, dalam strategi ini pada prinsipnya ingin 

menegakkan disiplin dan melakukan pembiasaan (habituasi) kepada siswa 

untuk secara rutin melakukan sesuatu yang bernilai moral. 

5) Strategi traits of the month, strategi ini prinsipnya sama dengan 

cheerleading  dapat ditambahkan dengan melakukan pelatihan, introduksi 

oleh guru dalam kelas, sambutan kepala sekolah pada saat upacara, dan 

sebagainya yang difokuskan pada penguatan perangai tunggal yang telah 

disepakati. 

6) Strategi lainnya adalah keaktifan guru bimbingan dan konseling sebagai 

pendidik karakter. Namun dengan syarat, bahwa setiap guru BK adalah 

seorang psikolog yang tidak sekedar psikolog biasa, tetapi benar-benar 

sebagai model hidup dan uswatun hasanah yang dapat dicontoh oleh siswa 

segala tindak tanduknya.  

Macam-macam strategi diatas, dapat diintegrasikan pada saat pelaksanaan 

pembelajaran di sekolah. Dimana guru berperan penting dalam pelaksanaan 

strategi pendidikan karakter. Siswa akan menyontoh segala hal yang dilakukan 

oleh guru, karena guru menjadi role model mereka dalam berbuat sesuatu. 

2.2 Creativity Learning 

2.2.1 Pengertian Creativity Learning 

Kata kreativitas kerap kali dikaitkan dengan segala sesuatu yang unik dan 

berbeda dari yang lain. Membahas tentang kreativitas bukan hanya membicarakan 

tentang keunikan dari suatu hal, namun kreativitas dapat diartikan sebagai cara 
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pandang seseorang untuk berfikir dengan cara yang baru serta jarang digunakan 

oleh orang lain yang nantinya akan menghasilkan suatu penyelesaian yang unik. 

Dikutip pada http://www.kompasiana.com/ dikatakan bahwa, 

“ada beberapa makna popular tentang istilah kreativitas. Pertama, 

kreativitas mengupayakan untuk membuat sesuatu hal yang barudan 

berbeda. Kedua, kreativitas menganggap sesuatu yang baru dan asli itu 

merupakan hasil yang kebetulan. Ketiga, kreativitas dipahami dari sesuatu 

apa saja yang tercipta sebagai sesuatu yang baru dan berbeda. Keempat, 

kreativitas merupakan sesuatu proses yang unik. Kelima, kreativitas 

dianggap karena mempunyai kecerdasan yang tinggi. Keenam, kreativita 

merupakan suatu kemampuan yang dipengengaruhi oleh faktor bawaan”. 

Dari beberapa makna yang telah disampaikan diatas, terdapat pengertian 

kreativitas yang lain yang dikemukan oleh beberapa ahli. “Kreativitas adalah hasil 

dari proses interaksi antara individu dan lingkungannya. Seseorang 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada. Implikasinya 

adalah bahwa kemampuan kreatif dapat ditingkatkan melalui pendidikan” 

(Munandar 1998:14). Munandar (1999: 24-25) menambahkan bahwa, 

“kreativitas adalah suatu gaya hidup, suatu cara dalam mempresepsi dunia. 

Hidup kreatif berarti mengembangkan talenta yang dimiliki, belajar 

menggunakan kemampuan diri sendiri secara optimal; menjajaki gagasan 

baru, tempat-tempat baru, aktivitas baru; mengembangkan kepekaan 

terhadap masalah orang lain, masalah kemanusiaan”. 

“Mengajar dengan kreatif dapat mengembangkan kualitas pendidikan, 

membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membuka cara-cara yang 

lebih menyenangkan dalam mendekati kurikulum” (Beetlestone 2011: 2). Banyak 

orang beranggapan bahwa kreativitas hanya dapat diajarkan pada suatu bidang 

subjek (mata pelajaran) tertentu. Hal seperti itu tidak benar, karena kreativitas 

dapat diajarkan dalam konteks yang bebas dan luas tidak terpaku pada satu subjek   

http://www.kompasiana.com/
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Menurut Robert dalam Tilaar (2012: 63) “kreativitas itu memberikan suatu 

definisi kerja: Berfikir kreatif terjadi apabila secara intensional seseorang 

menghasilkan suatu produk baru atau ketika dia menghasilkan suatu produk baru 

atau ketika dia melaksanakan suatu tugas”. Berdasarkan pengertian yang telah 

disampaikan diatas, bahwa kreativitas dapat dihubungkan dengan pembelajaran. 

Karena dengan pembelajaran akan tercipta sebuah proses mendidik yang  

dilakukan secara sadar dan terencana, untuk menunjukkan kemampuan kreatif 

serta mengembangkan kreativitas dalam diri. 

2.2.2 Konsep Creativity Learning 

“Salah satu konsep yang amat penting dalam bidang kreativitas adalah 

hubungan antara kreativitas dan aktualisasi diri” (Munandar 1999: 23). Menurut 

Rogers (1962) dalam Munandar (1998: 24) menekankan bahwa sumber kreativitas 

adalah kecenderungan untuk mengaktualisasi diri, mewujudkan potensi, dorongan 

untuk berkembang dan menjadi matang, kecenderungan untuk mengekspresikan 

dan mengaktifkan semua kemampuan organisme. 

Usaha yang dilakukan agar kreativitas seseorang dapat tumbuh dan terus 

berkembang, salah satunya dengan menggunakan konsep kreativitas yang akan 

digunakan. Dibawah ini merupakan konsep kreativitas yang telah dirumuskan 

oleh Beetlestone (2011: 2-6): 

1) Kreativitas sebagai sebuah bentuk pembelajaran 

Menurut Gardner (1993) dalam Beetlestone (2011: 2) ini merupakan 

bagian vital dari pemungsian kognitif. Ia dapat membantu menejelaskan dan 
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menginterpretasikan konsep-konsep abstrak dengan melibatkan skil-skil seperti 

keingintahuan, kemampuan, menemukan, eksplorasi, pencarian kepastian dan 

antuiasme, yang semuanya merupakan kualitas-kualitas yang sangat besar yang 

terdapat pada anak. Aspek-aspek ini dapat diperkuat dengan memberikan 

penguasaan teknis dan visi yang lebih luas kepada anak sehingga kreativitas 

dapat menginformasikan berbagai pembelajaran lainnya. 

2) Representasi 

Kreativitas melibatkan pengungkapkan atau pengekspresian gagasan dan 

perasaan serta penggunaan berbagai macam cara untuk melakukannya, 

misalnya melalui seni ekspresif. 

3) Produktivitas 

Kreativitas melibatkan pembuatan: menggunakan imajinasi, penciptaan, 

merangkai, mengarang, skil musik, pertunjukan, perencanaan, 

mengonstruksikan, membangun, skil-skil teknologis dan keluaran skala besar 

ataupun kecil ini hampir seperti lini produksi. 

4) Originalitas  

Jenis kreativitas ini berkaitan dengan membuat koneksi atau keterkaitan 

yang tidak biasa, ‘gagasan-gagasan yang terasingkan, yang sebelumnya tidak 

saling terhubung’ yang dikemukakan oleh Mednick (Fryer 1996: 47) dalam 

Beetlestone (2011: 4): pentransferan pengetahuan seorang spesialis dari satu 

bidang ke bidang lainnya, kemampuan menemukan, imajinasi, prototip, 

kekhususan, kebaruan, kesegaran, individualitas, non-konformitas, berbeda, 
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independen, tak dapat ditiru, kemampuan untuk menjadi di luar kebiasaan, tak 

terduga dan mengambil resiko. 

5) Berpikir dengan kreatif / penyelesaian masalah 

Aspek kreativitas yang satu ini menjangkau sampai di luar batas senin 

ekspresif sehingga mencakup semua bidang kehidupan. Proses kreatif ini 

melibatkan pemilihan unsur-unsur yang diketahui dari berbagai macam bidang 

dan menyatukannya menjadi format-format baru; menggunakan informasi 

dalam situasi-situasi baru; menggambarkan aspek-aspek pengalaman, pola-pola 

dan analogi serta prinsip-prinsip mendasar yang tak berhubungan. 

6) Alam semesta / alam ciptaan 

Jenis kreativitas ini berhubungan dengan sumber kreasi, inspirasi, suasana 

hati, sumber dorongan, energi kreatif, kekaguman, ketakjuban, apresiasi akan 

keindahan, kesadaran akan tatanan alam, pro-kreasi siklus hidup dan mati, 

pertumbuhan, pertanian, makhluk hidup. Karena itu proses kreatif disini 

melibatkan interaksi emosional antara individu dan lingkungan. Lingkungan 

akan diinterpretasikan oleh individu menurut respon emosional mereka. 

2.2.3 Creativity Learning dalam Kurikulum 

Kurikulum naisonal adalah kurikulum untuk semua anak bangsa. Karena 

setiap anak berhak akan sebuah pendidikan yang layak, yang dimaksud layak 

adalah pendidikan terbaik dari sebuah pembelajaran khususnya dalam konteks 

kreatvitas. Membahas kurikulum sama halnya dengan membahas proses 
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pembelajaran. Didalam sebuah proses pembelajaran perlu dukungan cara belajar 

dan mendidik yang kreatif agar pembelajaran tersebut tidak hanya bertujuan pada 

hasil akhir. Namun bagaimana caranya agar proses pembelajaran itu dapat lebih 

hidup dengan ditumbuhkan dan dikembangannya nilai kreativitas. 

Menurut Key Concept in the Philosophy of Education dalam Tilaar (2012: 

138) secara singkat didefinsikan kurikulum sebagai rencana untuk implementasi 

tujuan pendidikan (the curriculum in the plan for the implementation of particular 

educational aim). Definisi sederhana ini dapat dirumuskan lebih lanjut sebagai 

keseluruhan program dan aktivitas dalam lembaga pendidikan formal dan 

nonformal untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertuang dalam pembukaan 

UUD 1945 (Tilaar 2012: 138). 

Agar dapat mencapai tujuan pendidikan, dibutuhkan desain kurikulum 

yang mampu mengemas kurikulum kedalam pembelajaran yang kreatif. Pada 

National Curriculum Council (1990) dalam Beetlestone (2011: 33) terdapat empat 

tema-tema lintas kurikulum yaitu:  

1) National Curriculum Council (1990) Curriculum Guidance 4: Education 

for Economic and industrial Understandi (Pendidikan Pemahaman 

Ekonomu dan Industrial). 

2) National Curriculum Council (1990a) Curriculum Guidance 5: Health 

Education (Pendidikan Kesehatan) 

3) National Curriculum Council (1990a) Curriculum Guidance 7: 

Enviromental Education (Pendidikan Lingkungan). 
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4) National Curriculum Council (1990) Curriculum Guidance 4: Citizenship 

(Kewarganegaraan) 

Dari keempat tema diatas dapat sangat memungkinkan untuk dijadikan 

program-program kerja yang direncanakan bagi siswa sekolah dasar. Tema-tema 

tersebut sesuai jika digunakan pada tingkat dasar karena bukan hanya mencakup 

bidang yang diminati dan sesuai, dimana tema-tema tersebut bukan lagi menjadi 

sebuah bidang studi yang terpisah-pisah melainkan sudah menjadi kumpulan 

pengetahuan yang holistik. Tema-tema diatas memiliki cara yang snagat baik 

dalam penglaman literasi dan numerisasi yang bermakna bagi anak-anak melalui 

penyelesaian masalah, drama, dan penulisan kreatif. 

2.2.4 Pengembangan Creativity Learning 

Kurikulum di desain ke dalam pembelajaran kreatif dengan 

mengembangkan kreativitas pada setiap pembelajaran. Realita yang terjadi saat ini 

hidup dalam masa di mana ilmu pengetahuan berkembang dengan pesatnya, 

menjadikan kreatif sebagai satu-satunya kemunkinan yang dapat dapat digunakan 

oleh suatu bangsa yang sedang berkembang untuk dapat mengikuti perubahan dan 

menghadapi masalah yang semakin kompleks. Oleh karena itu seseorang dituntut 

untuk memikirkan, membuat cara-cara baru serta mengubah cara-cara lama 

dengan kreatif, agar tetap bisa bertahan dan tidak tenggelam dalam persaingan 

antarbangsa dan negara. 

Pengembangan kreativitas sejak usia dini diperlukan untuk menghadapi 

masalah tersebut, karena kreativitas begitu bermakna dalam hidup dan kreativitas 
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perlu dipupuk sejak dini dalam diri peserta didik. Munandar (1998: 43-44) 

mendefinisikan bahwa. 

1) Kreativitas merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi 

sepenuhnya. 

2) Kreativitas atau berfikir kreatif sebagai kemampuasn untuk melihat 

bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah 

merupakan bentuk pemikiran yang sampai saat ini maish kurang mendapat 

perhatian dalam pendidikan.  

3) Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi dan 

lingkungan, tetapi terlebih-lebih juga memberikan kepuasaan kepada 

individu. 

4) Kreativitaslah yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas 

hidupnya. Dalam era pembungan ini, sikap, pemikiran, dan perilaku kreatif 

harus dipupuk sejak dini. 

Pengembangan kreativitas pada pembelajaran jauh lebih baik jika ditanam 

sejak usia dini melalui transformasi nilai-nilai kreativitas dan pembiasaan agar 

kreativitas dapat terus berkembang dalam diri seseorang. Budiarti (2015: 61) 

untuk itulah pengembangan kreativitas sebaiknya dilakukan sejak dari usia dini 

atau dari Sekolah Dasar. Kreativitas merupakan pengalaman mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan 

dengan diri sendiri, dengan alam, dan dengan orang lain. 
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Adanya kreativitas dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan, 

membuat anak lebih dihargai karena mereka dapat mengeluarkan ide-ide belajar 

mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Tugas seorang guru dalam hal ini 

mendampingi anak dalam mengembangkan kreativitas belajar dan memunculkan 

nilai kreativitas agar bisa diarahkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 

anak.  

2.3 Pembelajaran Tematik 

2.3.1 Pengertian Pembelajaran Tematik 

Membahas pembelajaran erat kaitanya dengan serangkaian kegiatan yang 

terencana dan terstruktur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran 

dimaknai sebagai proses, cara, pembuatan menjadikan orang atau makhluk 

belajar. Sementara menurut Kimble dan Garmezy, sebagaimana dikutip oleh 

Thabrani dan Mustafa (2011: 18) dalam Fadillah (2014: 172) menyebutkan 

pembelajaran adalah suatu perubahan perilaku yang relatif tetap dan merupakan 

hasil praktik yang diulang-ulang.  

Menurut Suyono dan Hariyanto (2011: 9) dalam Fadillah (2014: 172) 

istilah pembelajaran berasal dari kata dasar belajar, yaitu suatu aktivitas atau 

suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, 

memperbaiki perilaku, sikap, dan mengukuhkan kepribadian. Dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan 

bahwa pembelajaran ialah proses interaksi perserta didik dengan pendidik dan 
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sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Fadillah (2014: 173) menarik 

kesimpulan, 

“dari berbagai uraian tentang definisi pembelajaran tersebut secara umum 

memiliki pengertian yang sama, yaitu proses interaksi antara pendidik 

dengan peserta didik maupun antar-peserta dididk. Proses interaksi ini bisa 

dilakukan dengan berbagai media dan sumber belajar yang menunjang 

keberhaislan belajar peserta didik. Oleh karenanya, pembelajaran dalam 

hal ini dapat didefinisikan sebagai proses interaksi anatara pendidik 

dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik dalam rangka 

memperoleh pengetahuan yang baru dikehendaki dengan menggunakan 

berbagai media, metode, dan sumber belajar yang sesuai dengan 

kebutuhan”. 

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan mengenai 

pembelajaran, terdapat suatu point penting yaitu adanya proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tematik 

terpadu (PTP) yang sering juga disebut sebagai pembelajaran tematik terintegrasi 

(integrated thematic instruction, IT) yang awalnya dikonseptualisasikan pada 

tahun 1970-an. Pendekatan pembelajaran ini awlanya hanya dikembangkan untuk 

anak-anak berbakat dan bertalenta, anak-anak yang cerdas, dan peserta didik yang 

belajar cepat. Sundayana (2014: 14) mengatakan bahwa, 

“model tematik sangat dominan diterapkan dalam pembelajaran di lingkup 

pendidikan anak usia dini ( Taman Kanak-Kanak) dan Sekolah Dasar 

(SD). Salah satu asumsi yang menempatkan model ini cocok bagi 

pembelajar pada jenjang tersebut adalah tema atau topik dapat menjadi 

penghubung berbagai kegiatan dengan apa yang dipelajari peserta didik di 

kelas. Dengan demikian, tema dapat berperan sebagai pengintegrasi 

keterampilan dan kegiatan berbahasa dalam pembelajaran di kelas”. 

Dirman dan Juarsih (2014: 107) mengungkapkan pembelajaran tematik 

sebagai berikut, 

“pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dengan menggunkan prinsip 

pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu 
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kegiatan pembelajaran dengan memadukan beberapa mata pelajaran 

sekaligus dalam satu kali tatap muka, untuk memberikan pengalaman yang 

bermakna bagi peserta didik. Karena peserta didik dalam memahami 

berbagai konsep yang mereka pelajari selalu melalui penglaman langsung 

dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dikuasainya”. 

2.3.2 Fungsi Pembelajaran Tematik 

Menurut Dirman dan Juarsih (2014: 108) fungsi dan tujuan pembelajaran 

tematik adalah, 

“pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan 

bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang 

tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar, karena 

materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata (kontekstual) dan 

bermakna bagi peserta didik”. 

Berdarkan fungsi dari pembelajaran tematik diatas dapat dikatakan bahwa 

dengan menggunakan pembelajaran tematik dalam kegiatan pembelajaran, peserta 

didik dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru. Karena apa 

yang diajarkan oleh guru, pada kenyataannya diajarkan oleh guru dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang mendukung tema pembelajaran. 

Sehingga peserta didik dapat memahami secara langsung materi yang diajarkan 

oleh guru. 

2.3.3 Tujuan Pembelajaran Tematik 

Tujuan pembelajaran tematik terpadu adalah: 

1) Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. 

2) Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi 

mata pelajaran dalam tema yang sama. 
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3) Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan 

berkesan. 

4) Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dnegan mengaitkan 

berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. 

5) Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam 

situasi nyata, seperti: bercerita, bertanya, menulis, sekaligus 

mempelajari pelajaran yang lain. 

6) Lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang 

disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

7) Guru dapat menghemat waktu, karena mata pelajaran yang disajikan 

secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 

atau3 pertemuan bahkan lebih dan atau pengayaan. 

8) Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh kembangkan 

dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi 

dan kondisi. 

Adanya fungsi dan tujuan dari pembelajaran tematik semata-mata untuk 

memperjelas arah yang ingin dicapai dalam pembelajaran tematik, agar 

pembelajaran tematik mencapai hasil akhir yang sesuai dengan tujuan awal 

pembelajaran ini. 



   45 

 

 

2.3.4 Ciri-Ciri Pembelajaran Tematik 

Setiap pembelajaran yang digunakan memiliki ciri khusus dari 

pembelajaran tersebut, yang membedakannya dengan model pembalajaran lain. 

Menurut Dirman dan Juarsih (2014: 108) ciri-ciri pembelajaran tematik adalah 

sebagai berikut. 

1) Berpusat pada anak dan memberikan pengalaman langsung pada anak. 

2) Pemisahan antara mata pelajaran tidak begitu jelas (menyatu dalam satu 

pemahaman dan kegiatan). 

3) Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses 

pembelajaran (saling berkaitan antara mata pelajaran yang satu dengan 

yang lainnya). 

4) Bersifat luwes (keterpaduan berbagai mata pelajaran). 

5) Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan 

anak (melalui penilaian proses dan hasil belajar lainnya). 

2.3.5 Perancanaan Pembelajaran Tematik 

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencaan 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan 

meliputi penyusunan rencana pelasanaan pembelajaran dan penyiapan media dan 

sumber belajar perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. 

Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang 

digunakan. 
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2.3.5.1 Silabus 

1) Konsep Silabus 

“Silabus adalah salah satu produk nyata yang dapat diamati sebagai hasil 

dari aktivitas pengembangan kurikulum” (Kurniawan 2014: 112). Silabus 

merupakan acuan dalam penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap 

bahan kajian mata pelajaran. Dalam Kurikulum 2013, silabus merupakan salah 

satu administrasi pembelajaran yang harus dipenuhi dan dibuat oleh seorang 

pendidik  

2) Prinsip Pengembangan Silabus 

Kurniawan (2014: 114-115) menyatakan ada sejumlah prinsip yang 

hendaknya diperhatikan betul dalam pengembangan silabus pembelajaran 

terpadu. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: ilmiah, cakupan dan kedalaman, 

sistematis, keterhubungan kompetensi dasar dengan tema, variasi kegiatan 

belajar, bagi yang tidak bisa dipadukan dalam pembelajaran terpadu disajikan 

secara terpisah. 

3) Komponens Silabus Pembelajaran Terpadu 

“Berikut ini beberapa komponen yang biasa ada dalam suatu silabus. 

Komponen silabus terdiri dari: identitas (mata pelajaran, kelas, semester, 

waktu), kompetensi dasar (KD), indikator hasil belajar, kegiatan belajar, 

sarana/sumber, penilaian (bentuk/teknik)” (Kurniawan 2014). 
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4) Langkah Pengembangan Silabus 

Untuk dapat mengembangkan silabus terdapat langkah-langkah yang 

diberikan Kurniawan (2014: 119) bahwa, 

“prosedur pengembangan silabus secara garis besar terdiri dari lima 

langkah, yaitu: identifikasi mata pelajaran yang akan dipadukan, pelajari 

kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama dalam setiap mata 

pelajaran, pelajari indikator hasil belajar dalam setiap mata pelajaran, pilih 

dan tetapkan tema pemersatu, susun silabus pembelajaran dengan 

mengaitkan topik dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran”. 

Berdasarkan langkah-langkah pengembangan silabus diatas dibutuhkan 

keahlian/ke kreativan dari seorang guru dalam mengembangkan silabus agar 

silabus yang nantinya akan menjadi panduan dalam tahapan perencanaan 

pembelajaran selanjutnya tidak terkesan monoton dan hanya asal membuat, 

karena dalm hal ini kreativitas seorang guru dapat terlihat. 

2.3.5.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

1) Konsep RPP 

Menurut Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 

satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dalam dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai 

Kompetensi Dasar (KD). Fadillah (2014: 144) menyimpulkan, 

“dimana dalam perencanaan tersebut adalah penjabaran dari kompetensi 

inti dan kompetensi dasar yang selanjutnya dibuat materi pembelajaran 

lengkap dengan metode, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang 

digunakan dalam pembelajaran. Kesemuanya disusun dengan jelas, 



   48 

 

 

sistematis, dan akuntabel sehingga mudah dipahami dan diaplikasikan 

dalam kegiatan pembelajaran”. 

Berdasarkan konsep diatas dapat dikatan bahwa dalam tahap pembuatan 

rencana pelaksanaan pembelajaran, diperlukan kejelasan, sistematis, akuntabel 

dalam penyusunannya. Agar pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung, 

guru dapat lebih mudah menerapkannya kepada peserta didik serta apa yang 

diajarkan kepada peserta didik dapat tersampaikan dengan baik sehingga peserta 

didik memahami materi yang disampaikan oleh guru. 

2) Prinsip Pengembangan RPP 

Pada dasarnya prinsip pengembangan RPP dibuat untuk memudahkan guru 

dalam dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, bukan hanya sebagai 

syarat administrasi semata. 

3) Komponen RPP Pembelajaran Terpadu 

Ada beberapa komponen yang terdapat dalam RPP tematik terpadu 

Kurniawan, Deni (2014: 124) menyatakan bahwa. 

Secara umum komponen RPP sama dengan komponen silabus, karena 

sesungguhnya RPP adalah penjabaran lebih lanjut dari silabus. Komponen RPP 

terpadu/tematik, seidaknya memiliki komponen dibawah ini: 

a)  Identitas (kelas, tema, alokasi waktu, tema) 

b)  Kompetensi dasar (dari mata-mata pelajaran yang akan dipadukan dan 

sesuai tema) 
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c)  Indikator hasil belajar (jabaran kemampuan khusus dari KD mata 

pelajaran yang dipadukan) 

d)  Prosedur pembelajaran (menjelaskan pelaksanaan pembelajaran yang 

meliputi kegiatan awal pembelajaran / pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan akhir/penutup) 

e)  Metode, sumber, dan media (digunakan dalam pembelajaran) 

f)  Penilaian (teknik, soal, dan sistem skoring) 

g)  Langkah Pengembangan RPP 

Kurniawan (2014: 125) menyimpulkan langkah pengembangan RPP 

diawali dari identifikasi silabus. Setelah silabus ditemuketahui kemudian, 

dikembangkan peta-peta/jejaring tema. Dengan merajuk pada jaringan tema, 

kemudian RPP dikembangakan. 

2.3.6 Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

Di dalam Permendikbud No 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses  

Pendidikan Dasar dan Menengah, pelaksanaan pembelajaran merupakan 

implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru harus: 

a)  Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran; 
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b) Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan 

aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan 

contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional; 

c) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau komptensi dasar yang akan 

dicapai; dan; 

e) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus. 

2) Kegiatan Inti 

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserat didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan atau 

tematik terpada dan atau saintifik dan atau inkuiri dan penyingkapan 

(discovery) dan atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 

pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik 

dan jenjang pendidikan. 

a) Sikap 

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang 

dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, 

emnghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas 
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pembelejaran berorientasi pada tahapan komptensi yang mendorong siswa 

untuk melakukan aktivitas tersebut. 

b) Pengetahuan 

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik 

aktivitas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan 

kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk 

memperkuat pendekatan saintifik, temati terpadu, dan tematik sangat 

disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan / penelitian 

(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong peserta didik 

menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun 

kelompok, disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning). 

c) Keterampilan 

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, 

mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan 

subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus 

mendorong siswa untuk melakukan pembelajaran yang menerapkan 

modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery / inquiry 

learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan 

masalah (project based learning). 
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3) Kegaiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual maupun 

kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 

a) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang  

diperoleh 

b) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 

c) Melakukan kegiatan tidak lanjut dalam bentuk pemberian tugas 

baik tugas individual maupun kelompok 

d) Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

2.3.7 Evaluasi 

Evaluasi merupakan tahap akhir dari implementasi character building dan 

creativity learning pada proses pembelajaran tematik Kurniawan (2014: 235-

236)  menyimpulkan, 

“untuk memahami bagaimana penilaian pembelajaran dalam pembelajaran 

terpadu: tematik, yang sejalan dengan ide yang terkadung dalam 

kurikulum 2013, penting untuk mengetahui karakteristik penilaian 

pembelajaran terpadu-tematik yang ada pada kurikulum 2013”. 

Adapun beberapa anjuran penilaian dalam kurikulum 2013 yang 

dipandang penting adalah: 
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1) Penilaian pembelajaran ditunjukan untuk melihat perkembangan dan 

kualitas proses dan hasil belajar, dengan memerhatikan seluruh aspek 

psikologis (sikap, keterampilan, dan pengetahuan). 

2) Kriteria penilaian menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP). 

3) Penilaian menggunakan berbagai teknik penilaian yang meliputi tes dan 

non tes. Untuk kepentingan ini dianjurkan menggunakan penilaian 

autentik (authentik assesment) dengan variasi teknik penilaian: Kinerja, 

Proyek, Portofolio, dan Tertulis. 

Dari anjuran penilaian dalam Kurikulum 2013 diatas, bahwa di SD Bukit 

Aksara Semarang memiliki penilaian yang sama sesuai dengan tahapan penilaian. 

Penilaian yang dilakukan lebih di fokuskan kepada karakter, sesuai dengan tujuan 

dari sekolah. 

2.4 Perkembangan Peserta Didik dan Individu 

2.4.1 Perkembangan Peserta Didik 

2.4.1.1 Hakikat Perkembangan  

Perkembangan merupakan istilah yang dalam psikologi merupakan sebuah 

konsep yang sangat kompleks. Menurut Hawadi (2001) dalam Desmita (2007: 4), 

perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari 

potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan, sifat dan 

ciri-ciri yang baru. Dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia, yang 

diawali dari saat pembuahan dan berakhir dengan kematian. 
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“Perkembangan tidak terbatas pada pengertian pertumbuhan yang semakin 

membesar, melainkan didalamnya juga terkandung serangkaian perubahan yang 

berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah 

dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui 

pertumbuhan, pematangan, dan belajar” (Desmita 2007: 4). 

Kesimpulan umum yang dapat ditarik dari beberapa pengertian diatas 

adalah bahwa perkembangan serangkaian proses dari kehidupan seseorang, yang 

tidak dapat lepas dari pertumbuhan secara jasmani dan rohani.  

2.4.1.2 Periode dan Tugas Perkembangan 

1) Periode Perkembangan 

Perkembangan manusia berlangusng secara berurutan atau 

berkesinambungan melalui periode atau masa. Menurut Santrock (2010) 

dalam Yusuf dan Sugandhi (2013: 9) periode perkembangan itu terdiri atas 

tiga periode, yaitu anak (childhood), remaja (adolscene), dan dewasa 

(adulthood).  

2) Tugas Perkembangan  

Berdasarkan periode perkembangan terdapat tugas-tugas yang harus 

dilakukan individu dalam menjalankan proses kehidupannya. Pada tahapan 

perkembangan usia anak sekolah, tugas-tugas tersebut diantara lain adalah: 

a) Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakikan 

permainan. 
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b) Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinys sendiri 

sebangai makhluk biologis. 

c) Belajar bergaul dengan teman sebaya. 

d) Belajar keterampilan dasar membaca, menulis, dan menghitung. 

e) Belajar mengembangkan konsep sehari-hari. 

f) Mengembangkan kata hati. 

g) Belajar bersikap mandiri. 

h) Mengembangkan sikap positif terhadap kelompol sosial. 

2.4.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan 

Di usia sekolah dasar kelas 1, perkembangan anak dapat dikatakan masuk 

dalam kategori golden age. Pada usia tersebut (5-7 tahun) mereka akan lebih 

mudah untuk dibangun nilai-nilai karakter dan nilai-nilai yang diajarkan pada usia 

dini, akan tetap tumbuh sampai mereka dewasa seiring dengan proses 

perkembangan dari setiap anak. Didalam proses tersebut akan ada banyak faktor 

yang akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan: 

1) Faktor genetika ( Hereditas ) 

Gen memang tidak mempengaruhi kepribadan seseorang secara langsung, 

namun fungsi dari hereditas berkaitan dengan perkembangan kepribadian, 

diantaranya adalah (a) sebagai sumber bahan mentah kepribadian seperti fisik, 
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intelegensi dam tempramen; (b) membatasi perkembangan kepribadian; dan (c) 

mempengaruhi keunikan kepribadian. 

2) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan yang dimaksud adalah keseluruhan dari fenomena yang 

terjadi dalam kehidupan individu baik secara fisik atau sosial yang 

mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu. Faktor tersebut 

adalah lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa. 

2.4.1.4 Karakteristik Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar  (6-12 Tahun) 

Ketika manusia dilahirkan ke dunia, ia hanya sebuah bayi yang tak 

berdaya. Ia hanya sebagai sujnek dengan dunianya sendiri, yang hanya 

melingkupi dirinya saja. Setelah melalui proses perumbuhan dan perkembangan, 

ia belajar mengenal dunia luar, mengenal sesuatu diluar dirinya menuju kepada 

dunia yang sebenarnya. Kartono (1995: 133) berpendapat, 

“mula-mulanya sikap anak terhadap kenyataan faktual bercorak sangat 

subjektif. Lambat laun gambaran yang dipeoleh tentang alam nyata akan 

semakin bertambah sepurna dan semakin objektif. Hubungan antara 

benda-benda dengan diri sendiri tidak berubah menjadi pengamatan yang 

objektif. Dengan begitu anak mulai merebut atau menguasai dunia sekitar 

secara objektif. Dalam fase inilah anak mulai masuk ke dalam masyarakat 

luas; yaitu masyrakat di luar keluarga, sekolah, dan kelompok-kelompok 

soail lainnya”. 

Mengingat perkembangan anak yang semakin pesat pada usia sekolah, 

keluarga harus menyadari bahwa anak memerlukan fasilitas untuk 

mengembangkan fungsi-fungsi yang terdapat pada diri anak, terutama fungsi 

intelektual dalam mengikuti kemajuan zaman yang semkain modern. Oleh karena 
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itu anak memerlukan suatu lingkungan sosial yang baru dan lebih luas, berupa 

sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan semua potensinya. “Pada usia 

sekolah sikap yang egosentris diganti dengan sikap yang ‘zakelik’, objektif, 

zakelik’, objektif, dan empirisí” (Kartono 1995). 

1) Perkembangan Jasmani dan Psikomotorik 

Pertumbuhan fisik akan mengalami peningkatan dari berat badan 

meningkat 2-3 kg/tahun, tinggi badan meningkat 6-7 cm/tahun. Selain fisik 

yang terus tumbuh, motorik anak mengalami pertumbuhan. Erak Motorik 

anak lebih mampu menggunakan otot-otot kasar dari pada otot-otot halus. 

Fase atau usia sekolah dasar ditandai dengan gerak atau aktivitas motorik 

yang lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk 

belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, baik halus maupun 

kasar, dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Tabel 2.3 Motorik Halus dan Motorik Kasar 

Motorik Halus Motorik Kasar 

1. Menulis 1. Baris berbaris 

2. Menggambar atau melukis 2. Seni bela diri 

3. Mengetik (komputer) 3. Senam 

4. Merupa ( seperti membuat 

kerajinan dari tanah liat) 

4. Berenang 
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5. Menjahit 5. Atletik 

6. Membuat kerajinan dari kertas 6. Main sepak bola, dsb 

2) Perkembangan Kognitif 

Menurut dan Ratnaningish (2012: 153) dalam perkembangan kogitif, 

“adanya perubahan fungsi kognitif pada tahap ini adalah yang semula 

dari sensoris motorik menjadi pre-operasional.. Pada pre-operasional 

anak mampu menggunakan simbol-simbol dengan menggunakan kata-

kata, mengingat masa lalunya, masa sekarang dan yang akan terjadi di 

masa datang. Tingkah laku akan mulai berubah dari yang semula sangat 

egosentris menjadi lebih rasional”. 

Pendapat lain muncul dari dan Sugandhi (2013: 61) yang menyatakan 

bahwa, 

“pada usia sekolah dasar, anak sudah mereaksi rangsnagan intelektual, 

atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan 

intelektual atau kemampuan kognitif (seperti membaca, menulis dan 

menghitung atau CALISTUNG). Kemampuan intelektual pada masa ini 

sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan 

yang dapat mengembangkan pola fikir atau daya nalarnya. Untuk 

mengembangkan daya nalarnya, daya cipta, atau kreativitas anak, maka 

kepada anak perlu diberi peluang-peluang untuk bertanya, berpendapat, 

atau menilai tentang hal yang terkait dengan pelajaran, atau peristiwa 

yang terjadi di lingkungannya”.  

3) Perkembangan Bahasa 

Bahasa digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan orang 

lain. Dengan demikian, bahasa yang digunakan pada usia sekolah dasar 

merupakan masa dimana kemampuan mengenal dan menguasai 

perbendaharaan kata sedang berkembang pesat. Hal tersebut terlihat dengan 

dikuasainya keterampilan anak terhadap membaca dan berkomunikasi 

dengan orang lain, di sekolah perkembangan bahasa anak diperkuat dengan 
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diberikannya mata pelajaran bahasa ibu dan bahasa indonesia yang 

bertujuan sebagai alat untuk (1) berkomunikasi secara baik dengan orang 

lain; (2) mengekspresikan fikiran, perasaan, sikap, atau pendapat; (3) 

memahami isi dari setiap bahan bacaan. 

4) Perkembangan Psikososial Anak 

Teori mengenai perkembangan psikososial dikemukan oleh Erick 

(1963) dalam Riyadi dan Ratnaningish (2012: 144) beliau membagi 

perkembangan psikososial menjadi dua komponen yang bernilai baik (bisa 

diharapkan) dan komponen yang kurang baik (kurang bisa diharapkan). 

Riyadi dan Ratnaningish (2012: 147) menyimpulkan, 

“pada tahap perkembangan ini anak dapat mengahadapi dan 

menyelesaikan tugas yang pada akhirnya dapat menghasilkan sesuatu 

yang berarti bagi dirinya. Anak siap untuk meninggalkan rumah untuk 

melanjutkan sekolah / mencari ilmu. Melalui proses pendidikan inilah 

anak akan belajar untuk bersaing yang bersifat kompetitif. Orang yang 

paling berpengaruh dalam kehidupan anak pada tahap ini adalah hiri 

dan teman sebayanya. Peranan seorang guru sangat penting dalam 

rangka identifikasi pemikiran-pemikiran anak, jadi jangan heran jika 

biasanya anak sangat patuh dan tunduk terhadap gurunya”. 

5) Perkembangan Kesadaran Beragama 

Pada masa ini kesadaran beragama anak ditandai dengan sikap 

keagamaanya yang masih bersifat reseptif, pandangan dan pemahamannya 

tentang ketuhanan diperoleh secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah 

logika, serta penghayatan secara rohaniah semakin mendalam. Pada periode 

usia sekolah dasar masa pembentukan nilai-nilai agama sebagai kelanjutan 

dari periode sebelumnya. Dengan demikian kualitas kegamaan seorang anak 
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akan sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang diterimanya. Berkaitan 

dengan hal tersebut, pendidikan agama di sekolah dasar mempunyai peranan 

yang sangat penting dan bukan hanya menjadi perhatian dari guru agama 

saja melainkan guru-guru lain dan kepala sekolah pun memiliki keprihatinan 

aka hal tersebut. 

2.4.2 Perkembangan Individu 

2.4.2.1 Pengertian Individu 

Menurut Sunarto dan Hartono (2008: 1-2) mengatakan tentang manusia 

bahwa, 

“manusia adalah makhluk yang dapat ipandang dari berbagai sudut 

pandang. Pengejawantahan manunggalnya sebagai ciri atau karakter hakiki 

atai sifat kodrati manusia yang seimbang Sebagaimana dikenal adanya 

manusia sebagai makhluk yang berpikir atau “homo sapiens”, makhluk 

yang berbentu atau “homo faber”, merupakan pandangan-pandangan 

tentang manusia yang dapat digunakan untuk menetapkan cara pendekatan 

tentang manusia yang akan dilakukan terhadap manusia tersebut. Bangsa 

Indonesia telah menganut suatu pandangan, bahwa yang dimaksud  

manusia secara utuh adalah manusia sebagai pribadi yang merupakan 

pengejawantahan manunggalnya sebagai ciri atau karakter hakiki atau sifat 

kodrati manusia yang seimbang antar berbagai segi, yaitu antara segi (i) 

individu dan soail, (ii) jasmani dan rohani, dan (iii) dunia dan akhirat”. 

Penjelasan mengenai manusia dalam konteks peserta didik, harus 

menempatkan peserta didik sebagai manusia yang memiliki pribadi secara utuh. 

Jika dikaitkan dengan pendidikan, akan lebih diarahkan hakikat manusia sebagai 

makhluk individu dan sosial, sebagai kesatuan dari jasmani dan rohani, serta 

sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempersiapkan kehidupan yang kekal di 

akhirat nanti. 
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2.4.2.2 Karakteristik Individu 

Setiap individu memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan individu 

lainnya. Perbedaan tersebut dapat berupa karakteristik yang diperoleh secara 

bawaan dan karakteristik yang dapat dipengaruhi dari lingkungan. Karakteristik 

yang diperoleh secara bawaan berupa faktor biologis dan faktor sosial psikologis. 

Karakteristik yang diperoleh dari faktor lingkungan dapat berupa rangsangan yang 

membantu mempengaruhi potensi-potensi biologis individu, demi terbentuknya 

tingkah laku manusia yang dibawa sejak lahir. 

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas, akhirnya hal tersebut 

dapat membentuk suatu pola karakteristik tingkah laku yang dapat menjadikan 

seseorang berbeda dengan individu lainnya karena setiap individu memiliki 

karakteristik sebagai pembedanya. 

2.4.2.3 Perbedaan Individu 

Setiap individu memiliki perbedaan dalam perkembangan dirinya Sunarto 

dan Hartono (2008: 6) menyatakan bahwa, 

“dari bahasa bermacam-macam aspek prkembangan individu, dikenal ada 

dua fakta yang menjol, yaitu (i) semua manusia mempunyai unsur-unsur 

kesaman di dalam pola perkembangannya dan (ii) di dalam pola yang 

bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis 

dan sosial, tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan berbeda”. 
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  Adapun beberapa bidang perbedaan antara individu, yaitu: 

1) Perbedaan Kognitif 

Kemampuan kognitif menggambarkan penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi tiap-tiap orang. Pada dasarnya kemampuan kognitif 

merupakan hasil belajar. Kemampuan kognitif seseorang sangat dipengaruhi 

oleh intelegensi (kecerdasan).  

2) Perbedaan Individual dalam Kecakapan Bahasa 

Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang snagat penting 

dalam kehidupan seseorang. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa 

berbeda-beda, kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang 

untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan 

kalimat yang penuhmakna, logis, dan sistematis. Kemampuan berbahsa 

tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan. 

3) Perbedaan dalam Kecakapan Motorik 

Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan 

kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja saraf motorik yang di 

lakukan oleh saraf pusat untuk melakukan kegiatan. Kegiatan-kegiatan 

tersebut terjadi karena kerja saraf yang sistematis. Kemampuan motorik 

dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan 

berpikir. 
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4) Perbedaan Latar Belakang 

Pada suatu kelompok siswa pada tingkat mana pun, perbedaan latar 

belakang dan pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar atau 

menghambat prestasinya, terlepas dari potensi individu untuk menguasai 

bahan pelajaran. Pengalaman-pengalaman belajar yang dimiliki anak di 

rumah mempengaruhi kemauan untuk berprestasi dalam situasi belajar yang 

disajikan. 

5) Perbedaan dalam Bakat 

Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. 

Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan 

rangsnagan dan pemupukan seara tepat. 

6) Perbedaan dalam Kesiapan Belajar 

Perbedaan latar belakang keluarga dan lingkungan mempunyai 

pengaruh terhadap belajar. Selain itu, kondisi fisik yang sehat, dalam 

kaitannya dengan kesehatan dan penyesuaian diri yang memuaskan terhadap 

pengalaman-pengalaman, disertai dengan rasa ingin tahu yang amat besar 

terhadap sesuatu, membantu berkembangnya kebiasaan berbahasa dan 

belajar yang diharapkan. Sikap apatis, pemalu, dan kurang percaya diri, 

akibat dari kesehatan yang kurang baik, dan latar belakang yang miskin 

pengalaman, mempengaruhi perkembangan pemahaman dan ekspresi diri. 
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2.5 Kerangka Berfikir 

Implementasi character building dan creativity learning pada proses 

pembelajaran temati kelas 1 SD Bukit Aksara Semarang, merupakan sebuah 

penelitan kualitatif yang memfokuskan penelitian pada sebuah perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi dari karakter dan kreativitas pada pembelajaran tematik 

pada siswa kelas 1 sekolah dasar. Pada penelitian ini kerangka berfikir diperlukan 

sebagai uraian atau sebuah pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan 

masalah yang telah dirumuskan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini sangat 

menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. 
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BAB V 

  PENUTUP 

 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah disajikan 

mengenai implementasi character building dan creativity learning pada proses 

pembelajan tematik kelas 1 SD Bukit Aksara, maka dapat disimpulkan: 

1) Konsep dari character building dan creativity learning yang relevan 

dengan  tujuan character building dan creativity learning yang 

melatarbelakangi berdirinya SD Bukit Aksara Semarang. Character 

building yang dikembangkan melalui fokus karakter disetiap tingkatan 

kelas pada pembelajaran tematik yang disajikan dalam bentuk yang 

bervariatif melalui creativity learning. Ditambah dengan adanya sarana 

dan prasarana yang menunjang, character building dan creativity learning 

menjadi lebih terkonsep secara baik. 

2) Impelementasi character building dan creativity learning diawali dengan 

kegiatan perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru, 

dengan persiapan yang matang. RPP yang telah dibuat dari tahun ke tahun 

tidak pernah sama, selalu dilukan perubahan bertujuan agar terus 

berinovasi dalam mengembangkan creativity learning dan character 

building. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan, dalam kegiatan ini 

dibagi menjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 
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Guru telah mengimpelentasikan character building dan creativity learning 

pada proses pembelajaran tematik kelas 1 SD Bukit Aksara Semarang 

dengan sangat baik. Segala sesuatunya telah dipersiapkan sehingga siswa 

dapat menerima materi yang diajarkan dengan baik, siswa dapat 

memahami dan menerapkan character building dan creativity learning 

baik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun pada saat di rumah. 

Tahapan akhir pada implementasi adalah evaluasi yang dilakukan melalui 

circle time, group sharing, school of parenting, dan pada saat pembagian 

rapot. Selain itu evaluasi lain dilakukan antar guru dan evaluasi yang 

dilakukan oleh Kepala Sekolah.  

3) Character building dan creativity learning diterapkan di SD Bukit Aksara 

Semarang melalui kegiatan pembelajaran tematik, yang mana pada 

pelaksanaannya kelas 1 menjadi fondasi dasar untuk diterapkannya 

character building dan creativity learning. Hal itu disebabkan karena usia 

anak pada siswa kelas 1 yang rentang usianya 5 sampai 7 tahun, 

merupakan masa emas. Anak dapat mengoptimalkan segala potensi yang 

ia miliki dan lebih mudah untuk diberi pemahaman dasar mengenai 

character building dan creativity learning. Serta dengan menggunakan 

Kurikulum 2013 yang menggunakan pembelajaran tematik, semakin 

memperumudah dalam penerapan character building dan creativity 

learning. 

1.2 Saran  

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan maka dapat diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Bagi SD Bukit Aksara Semarang: 

a. Sekolah tetap meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang 

chaarcter building dan creativity learning. 

b. Character building dan creativity learning tetap dipertahankan 

dalam pengembangannya, jangan sampai ada pengurangan fokus 

karakter.  

2. Bagi Pendidik: 

Pada setiap proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik, bahwa 

dalam rangkaian kegiatan proses pembelajaran terjadi sebuah proses 

pembentukan character building pada peserta didik yang harus 

dikembangkan melalui pengembangan karakter dan memasukkan nilai 

kreativitas dalam pembelajaran. Tidak hanya melulu mengenai nilai 

kognitf saja dan mengabaikan sisi character dan creativity, karena 

pendidik hanya sebagai fasilitator bukan satu-satunya sumber belajar bagi 

peserta didik. Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya berbagai kegiatan 

seperti merencanakan pembalajaran dengan matang, pelatihan, seminar, 

pelatihan, seminar, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang 

berkaitan dengan karakter dan kreativitas. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya: 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan dapat diteliti lagi 

dengan tinjauan aspek yang lain.  
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