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ABSTRAK 

Sofiasyari, Irma. 2020. “Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran 

Tematik di Kelas IV Sekolah Dasar Kota Semarang”. Tesis. Program Studi 

Pendidikan Dasar. Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 

Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd., Pembimbing II Dr. Purwadi Suhandini, S.U. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Pembelajaran Tematik, Sekolah Dasar. 

 

Pendidikan karakter dapat diimplementasikan dalam pembelajaran 

tematik. Pembelajaran tematik dalam satu minggu hanya 24 jam pembelajaran, 

sedangkan nilai karakter terdiri dari 18 nilai dan setiap sekolah memiliki visi misi, 

ciri khas dan tujuan yang berbeda, maka perlu dikaji lebih dalam bentuk 

implementasi di sekolah berbasis agama Islam, agama Kristen dan berbasis 

Negeri. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan 

karakter dalam pembelajaran tematik di kelas IV Sekolah Dasar, mendeskripsikan 

kendala dan solusi yang diberikan guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

pada pembelajaran tematik di kelas IV Sekolah Dasar dan menganalisis karakter 

siswa kelas IV dalam kehidupan sehari-hari di Sekolah. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik 

pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling. Subjek penelitiannya 

adalah SD Islam Al Madina, SDN Petompon 01 dan SD Marsudirini. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi 

dokumentasi. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi metode. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik di kelas IV SD Islam Al Madina, SDN Petompon 01 dan 

SD Marsudirini semuanya dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan nilai 

karakter dalam tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Setiap tahapan ketiga sekolah memiliki kegiatan yang berbeda dan menanamkan 

nilai karakter yang berbeda juga, disesuaikan dengan ciri khas, visi misi dan 

tujuan setiap sekolah. (2) Kendala yang dialami oleh ketiga SD berhubungan 

dengan sarana dan pra sarana, kondisi siswa, pengalaman guru dalam mengajar di 

kelas dan kurang baiknya komunikasi pihak sekolah dengan orang tua siswa. 

Solusinya yaitu memanfaatkan sarana dan pra sarana dengan baik, lebih 

memperhatikan siswa yang memerlukan bimbingan, memanfaatkan waktu sebaik 

mungkin, dan mengadakan pertemuan dengan orang tua secara rutin. (3) Nilai 

karakter yang tampak pada siswa di SD Islam Al Madina, SDN Petompon 01 dan 

SD Marsudirini sesuai dengan penekanan nilai karakter yang dilakukan di setiap 

sekolah, yaitu didasarkan pada visi misi, ciri khas, tujuan setiap sekolah dan 

disesuaikan dengan materi yang diajarkan. 

Saran dari penelitian ini adalah adanya kerja sama dari kepala sekolah, 

guru, siswa, pemerintah dan orang tua untuk lebih mendukung dan 

mengembangkan implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran tematik di 

kelas IV Sekolah Dasar, sehingga dapat memaksimalkan proses implementasi 

pendidikan karakter dan karakter siswa semakin membaik. 
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ABSTRACT 

Sofiasyari, Irma. 2020. “The Implementation of Character Education on the 

Thematics Learning for the Fourth Graders of Primary Schools in Semarang”. 

Thesis. Postgraduate Program of  Primary Education. Universitas Negeri 

Semarang. Advisor I Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd., Advisor II Dr. Purwadi 

Suhandini, S.U. 

Keyword: Character Education, Elementary Schools, Thematic Learning. 

 Character education can be implemented in thematic learning. Thematic 

learning in one week is only 24 hours of learning, while the character value 

consists of 18 values and each school has a different vision and mission, 

characteristics and goals, so it needs to be studied more in the form of 

implementation in Islamic, Christian and state-based schools. The research aims 

to describe the implementation of character education in thematic learning in 

fourth grade elementary schools, to describe schools and the solutions provided by 

teachers in the implementation of character education in thematic learning in 

grade IV elementary schools and to analyze the character of fourth grade students 

in their daily life at school. 

This research is a descriptive qualitative research. The data collection 

technique used purposive sampling technique. The research subjects were SD 

Islam Al Madina, SDN Petompon 01 and SD Marsudirini. Data collection 

techniques using in-depth interviews, observation and documentation study. The 

data validation technique used source triangulation and method triangulation. 

The results showed that (1) character education in thematic learning in grade 

IV SD Islam Al Madina, SDN Petompon 01 and SD Marsudirini are all 

implemented by integrating character values in three stages, namely the planning, 

implementation and evaluation stages. Each stage of the three schools has 

different activities and instills different character values, adjusted to the 

characteristics, vision, mission and goals of each school. (2) The obstacles 

experienced by the three primary schools were related to the facilities and 

infrastructure, the condition of the students, the teacher's experience in teaching in 

the classroom and the lack of good communication between the school and the 

parents of the students. The solution is to make good use of the facilities and 

infrastructure, pay more attention to students who need guidance, make the best 

use of their time, and hold regular meetings with parents. (3) The character values 

seen in students at SD Islam Al Madina, SDN Petompon 01 and SD Marsudirini 

are in accordance with the emphasis on character values carried out in each 

school, which are based on the vision and mission, characteristics, goals of each 

school and adjusted to the material being taught. 

Suggestions from this research are the cooperation of the principal, teachers, 

students, government and parents to support and develop the implementation of 

character education in thematic learning in grade IV elementary schools, so it can 

maximize the process of implementing character education and the character of 

students is getting better. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memiliki peranan penting 

dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Proses pendidikan yang 

dilaksanakan di Indonesia bertujuan tidak hanya untuk menambah ilmu 

pengetahuan, namun juga untuk mewujudkan potensi dan pembudayaan siswa 

sehingga membangun karakter yang baik sebagai warga Negara. Melalui 

pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi bangsa yang berkualitas dan 

dapat berkontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara.  

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang penguatan 

pendidikan karakter (PPK) adalah program pendidikan di Sekolah bertujuan untuk 

memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, 

dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, 

dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

Pendidikan karakter ini harus diorientasikan untuk menumbuh kembangkan 

potensi siswa secara menyeluruh dan terpadu. Melalui keterpaduan olah hati, olah 

rasa, olah pikir dan olah raga maka siswa akan dapat mengembangkan emosi dan 

kognisi secara maksimal.  

Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih ditemukan permasalahan, 

seperti terjadi beberapa kasus yang sering muncul akhir-akhir ini di media massa 

diantaranya kejadian mengenai perilaku siswa yang berani melawan kepada guru, 

perilaku kekerasan yang dilakukan oleh siswa terhadap guru, siswa yang kurang 
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memperhatikan tata tertib Sekolah, dan adanya perkelahian antar pelajar. Salah 

satu kasus yang dimuat dalam detiknews pada tanggal 12 September 2019, bahwa 

terdapat seorang siswa yang mengancam gurunya dengan sabit lantaran ponselnya 

disita pihak Sekolah. Kasus ini terjadi di Gunungkidul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). Anak menjadi tidak bisa menahan diri dan tidak bisa 

mengendalikan emosinya karena pengaruh dari ponsel. Kejadian tersebut terjadi 

disebabkan karena kurang diperhatikannya pendidikan karakter dalam proses 

pembelajaran di Sekolah (Pertana, 2019).  

Selain adanya kasus yang dimuat di media massa, ternyata kondisi di 

lingkungan Sekolah Dasar pun terjadi fenomena yang tidak jauh berbeda. 

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan nilai karakter pada pembelajaran 

tematik di kelas IV Sekolah Dasar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

yang dilakukan pada tanggal 2-3 Desember 2019 di SDN Petompon 01 Semarang 

dan SD Islam Al Madina Semarang menunjukkan bahwa pendidikan karakter sulit 

dilaksanakan seperti yang dikemukakan oleh Bu Tri Wahyuningrum bahwa, 

Pendidikan karakter masih sulit dilaksanakan karena pendidikan yang utama 

bukan hanya di Sekolah tetapi juga di rumah (wawancara dengan guru kelas 

IV SDN Petompon 01 pada hari Senin, 2 Desember 2019). 

 

Selain itu pernyataan lain ditambahkan oleh Bu Urip Umayah bahwa, 

 

Sebenarnya pendidikan karakter sudah diimplementasikan, hanya masih 

ditemukan beberapa kendala (wawancara dengan guru SD Islam Al Madina, 

pada hari Selasa, 3 Desember 2019). 

 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendidikan karakter masih sulit 

untuk dilaksanakan karena masih ditemukan beberapa kendala dan harus adanya 

keseimbangan antara pendidikan karakter yang dilaksanakan di Sekolah dan juga 

https://www.detik.com/tag/murid-ancam-guru/?tag_from=tag_detail&_ga=2.106517574.459522022.1568237003-2053844679.1568237003
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di rumah. Hal tersebut mengakibatkan implementasi pendidikan karakter di 

Sekolah belum maksimal, sehingga karakter siswa yang  kurang baik.  

Seperti hasil observasi yang telah dilaksanakan, menunjukkan sikap siswa 

pada saat masuk kelas di pagi hari dan setelah jam istirahat masih banyak yang 

terlambat. Sebagian siswa juga mengakui bahwa ia sering terlambat masuk kelas 

pada pagi hari karena bangun kesiangan dan terlambat masuk setelah jam istirahat 

karena antri yang panjang untuk membeli makanan. Siswa juga sering kali 

menunda untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas, sehingga pengumpulan 

tugas pun ada yang tidak tepat waktu. 

Pada saat mengerjakan tugas kelompok terdapat siswa yang mengandalkan 

beberapa temannya saja yang mengerjakan. Dari lima orang siswa dalam satu 

kelompok hanya dua orang saja yang mengerjakan tugas kelompok, tiga orang 

siswa yang lainnya hanya bercanda dan sesekali membaca jika guru menegurnya. 

Pada pembagian kelompok pun siswa hanya ingin berkelompok dengan siswa 

tertentu saja. Misalnya hanya ingin satu kelompok dengan yang biasa bermain 

bersama, dan dengan siswa yang termasuk pintar. Siswa mengakui mereka tidak 

mau bergabung dengan teman yang tidak sejalan dengan mereka. 

Kegiatan mencontek juga masih dilakukan oleh beberapa siswa. Kejadian 

ini terjadi pada saat guru melaksanakan evaluasi. Terbukti dari hasil jawaban 

siswa yang duduk satu bangku terlihat sama, mulai dari penyusunan kata-katanya 

sampai dengan tanda bacanya. Selain itu mencontek juga dilakukan dengan 

melihat langsung dari buku pegangan siswa yang sengaja disimpan di bawah 

meja. Siswa sesekali menarik buku yang berada dibawahnya pada saat guru 
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lengah. Kemudian berpura-pura melanjutkan mengisi soal pada saat guru 

memperhatikan. Perilaku kurang baik ini dilakukan karena siswa tidak 

memperhatikan guru saat menyampaikan materi pembelajaran, pada saat 

diberikan tugas kelompok tidak ikut mengerjakan, dan merasa ketakutan dengan 

nilai yang diperoleh nantinya tidak memuaskan. 

Permasalahan pendidikan yang ditemukan di lapangan tersebut terjadi 

karena belum tertanamnya nilai-nilai karakter di dalam diri setiap siswa. Apabila 

nilai karakter sudah tertanam dalam diri siswa, maka siswa akan memikirkan 

berbagai pertimbangan sebelum melakukan perbuatan yang melanggar. Sesuai 

dengan pernyataan berikut bahwa perilaku yang menyimpang tidak akan terjadi 

apabila sudah tertanam nilai moral dan karakter yang positif pada masing-masing 

siswa (Hapsari, 2019).  

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengimplementasikan 

pendidikan karakter. Sesuai dengan pernyataan berikut bahwa pendidikan yang 

dibutuhkan saat ini adalah pendidikan yang menyeimbangkan seluruh aspek dari 

aspek pengetahuan, fisik, sosial-emosi, kreativitas dan spiritual (Munjiatun, 2018; 

Rizal & Munip, 2017). Melalui pendidikan karakter, maka dapat membentuk 

individu yang menyempurnakan diri secara terus menerus dan melatih 

kemampuan diri demi menjadi pribadi yang lebih baik (Hakim, Firmansyah, & 

Yenil, 2019). Pendidikan karakter juga baik diberikan pada saat seseorang masih 

kecil, karena akan membentuk generasi masyarakat Indonesia menjadi insan yang 

berkarakter (Nur, 2017; Suwandayani, Akbar, & Hanurawan, 2016). Disimpulkan 

bahwa pendidikan karakter penting diberikan pada zaman sekarang dan diberikan 
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kepada siswa sejak dini. Melalui pendidikan karakter siswa akan terbiasa untuk 

berperilaku yang baik dan memiliki moral yang baik sehingga menjadi 

masyarakat yang bermartabat. 

Pendidikan karakter dapat diimplementasikan salah satunya melalui 

pengintegrasian dalam kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah secara jelas dan teratur sesuai dengan 

jadwal yang sistemik dan merupakan program utama dalam mendidik siswa. 

Adapun pembelajaran yang dapat diintegrasikannya yaitu pada pembelajaran 

tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran yang 

memadukan beberapa materi pembelajaran dari berbagai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dari satu atau beberapa mata pelajaran (Trianto, 2011). Pada 

pembelajaran tematik siswa akan diajarkan beberapa mata pelajaran yang 

digabung dalam satu tema. Melalui perpaduan ini siswa akan memperoleh 

pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

Proses pelaksanaan pembelajaran tematik tidak terlepas dari pengintegrasian 

nilai-nilai yang terdapat dalam faktor genetik maupun faktor lingkungan 

(Wandini, 2017). Faktor genetik ini berhubungan dengan pengalaman nyata dalam 

diri siswa, sedangkan faktor lingkungan berhubungan dengan lingkungan yang 

ada di sekitar siswa, maka dari itu pembelajaran tematik memiliki peran dalam 

pembentukan karakter siswa.  

Pengintegrasian nilai karakter dalam pembelajaran tematik, berarti 

menggabungkan nilai karakter selama siswa mempelajari pembelajaran tematik. 

Sesuai dengan pernyataan berikut bahwa pengintegrasian nilai-nilai karakter 
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menjadi sangat penting demi kesiapan siswa dalam menghadapi setiap 

permasalahan dan tahapan dalam kehidupannya (Saputro & Soeharto, 2015).  

Terdapat 18 nilai karakter yang dapat diintegrasikan di dalam pembelajaran 

tematik. Hal tersebut sesuai dengan sumber pendidikan karakter di Indonesia, 

yaitu agama, Pancasila, budaya, dan tujuan Pendidikan Nasional (Kurniawan, 

2013). Nilai karakter yang berjumlah 18 ini menjadi menarik untuk dilakukan 

pengkajian lebih mendalam, mengingat waktu pembelajaran tematik di SD yang 

dilaksanakan hanya 24 jam dalam seminggu. Selain itu setiap Sekolah juga 

memiliki visi misi dan tujuan yang berbeda-beda. Berdasarkan pemaparan di atas, 

penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran Tematik di Kelas IV Sekolah Dasar Kota Semarang. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi 

masalahnya sebagai berikut: 

1.2.1 Banyaknya kasus tidak terpuji yang dilakukan oleh anak Sekolah Dasar, 

seperti kejadian siswa melawan guru, perilaku kekerasan yang dilakukan 

siswa terhadap guru, siswa yang kurang memperhatikan tata tertib Sekolah, 

dan adanya perkelahian antar pelajar. 

1.2.2 Penanaman nilai karakter pada pembelajaran belum dilaksanakan dengan 

maksimal, seperti jujur, disiplin, toleransi dan tanggung jawab.  

1.2.3 Ketidakseimbangan untuk mengajarkan aspek kognitif dan karakter selama 

proses pembelajaran. 
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1.2.4 Waktu pembelajaran tematik hanya 24 JP dalam seminggu sedangkan nilai 

karakter berjumlah 18. 

1.2.5 Beberapa guru masih kesulitan untuk melakukan penilaian karakter. 

1.3 Cakupan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah, maka cakupan masalah pada penelitian ini 

adalah menggali lebih dalam mengenai: 

1.3.1 Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di kelas IV 

Sekolah Dasar berbasis agama Islam, Sekolah Dasar berbasis agama Kristen 

dan Sekolah Dasar berbasis Negeri,  

1.3.2 Kendala dan solusi yang dialami guru dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter di kelas IV Sekolah Dasar berbasis agama Islam, Sekolah Dasar 

berbasis agama Kristen dan Sekolah Dasar berbasis Negeri,  

1.3.3 Karakter siswa sekolah dasar kelas IV dalam kehidupan sehari-hari di kelas 

IV pada Sekolah Dasar berbasis agama Islam, Sekolah Dasar berbasis 

agama Kristen dan Sekolah Dasar berbasis Negeri. 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana guru mengimplementasikan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran tematik di kelas IV Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana kendala dan solusi yang diberikan guru dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter pada pembelajaran tematik di kelas IV Sekolah Dasar? 

3. Bagaimana karakter siswa kelas IV dalam kehidupan sehari-hari di Sekolah? 
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1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

tematik di kelas IV Sekolah Dasar. 

2. Mendeskripsikan kendala dan solusi yang diberikan guru dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter pada pembelajaran tematik di kelas IV 

Sekolah Dasar. 

3. Menganalisis karakter siswa kelas IV dalam kehidupan sehari-hari di 

Sekolah. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan dan 

pengetahuan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pendidikan 

karakter dalam pembelajaran tematik terutama di kelas IV Sekolah Dasar, 

sehingga dapat dijadikan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

Memberikan gambaran kepada siswa untuk berperilaku sesuai dengan 

nilai karakter yang baik dan membentuk karakter siswa dalam 

pembelajaran di lingkungan Sekolah. 
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1.6.2.2 Bagi Guru 

Menambah pengetahuan guru mengenai pentingnya penanaman karakter 

dalam proses pembelajaran dan memberi masukan kepada guru untuk 

mengetahui cara penanaman karakter dalam pembelajaran tematik. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan untuk sekolah dalam menanamkan pendidikan 

karakter pada setiap proses pembelajaran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN 

KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang menguraikan hasil-

hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Berikut merupakan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Wandini, 2017) yang berjudul Integrasi 

Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Tematik. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik. 

Penelitian ini menggunakan studi kasus. Hasil penelitiannya menunjukan 

bahwa integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik dapat 

dilakukan dengan tataran implementasi yaitu secara konseptual, operasional 

dan institutional. Implementasi pendidikan karakter ke dalam proses 

pembelajaran tidak dapat dilaksanakan apabila guru belum bisa 

mengintegrasikan kedalam perangkat pembelajaran. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Sutarmi, Raharjo, & Pramono, 2016) yang 

berjudul Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Karakter sebagai Landasan 

Wawasan Kebangsaan di SMK  Negeri 1 Kendal Kabupaten Kendal. Tujuan 

penelitian adalah mengkaji kebijakan pendidikan karakter di sekolah 

berwawasan kebangsaan SMK Negeri 1  Kendal  Kabupaten  Kendal dan 



11 
 

 
 

mengkaji  implementasi  pendidikan  karakter  di Sekolah Berwawasan 

Kebangsaan SMK Negeri 1 Kendal Kabupaten Kendal. Menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Hasilnya penelitiannya menjelaskan bahwa 

pendidikan karakter diwujudkan dalam budaya 5S seperti  senyum,  salam,  

sapa,  sopan,  dan  santun, dan pelaksanaan  pendidikan  karakter  dilakukan 

melalui pembiasaan dengan memberikan teladan oleh guru kepada siswanya. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Hikmawati, 2018), yang berjudul 

Implementasi Pembelajaran Tematik Berbasis Karakter Religius dan Peduli 

Sosial di Kelas IV SD Negeri Pusmalang. Tujuan penelitiannya adalah untuk 

mendeskripsikan implementasi pembelajaran tematik yang terintegrasi 

dengan pendidikan karakter yang terfokuskan dalam karakter religius dan 

peduli sosial di kelas IV SDN Pusmalang. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

pembelajaran tematik berbasis karakter religius dan peduli sosial terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/penilaian. Perencanaan pembelajaran 

yang digunakan guru sudah menunjukkan pengintegrasian karakter religius 

dan peduli sosial. Dalam proses pembelajaran tematik guru telah 

mengembangkan dan menanamkan karakter religius dan peduli sosial. Guru 

menggunakan metode keteladanan, pembiasaan, ceramah, dan penugasan 

untuk mengintegrasikan nilai karakter ke dalam pembelajaran tematik. Setiap 

saat guru menilai dan mengevaluasi sikap yang ditunjukkan peserta didik saat 

proses pembelajaran. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh (Muhsinin, Musyaddad, & Azim, 2019), yang 

berjudul Implementasi Pembelajaran Tematik Integratif Berbasis Karakter di 

SDIT Kota Jambi. Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan 

bagaimana implementasi pembelajaran tematik integratif di SDIT Kota 

Jambi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Hasil penelitian mendeskripsikan tentang implementasi pembelajaran tematik 

integratif pada tahap persiapan, proses pembelajaran, dan penilaian. 

Perencanaan pembelajaran tematik berbasis karakter di SDIT Kota Jambi 

sudah menunjukkan adanya pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran tematik, yang didukung dengan adanya pengintegrasian 

kurikulum keterpaduan di SDIT Kota Jambi; pelaksanaan pembelajaran 

tematik tidak berjalan sesuai dengan perencanaan, namun tidak 

menghilangkan tujuan pembelajaran dan pengintegrasian nilai karakter, 

dikarenakan hari aktif yang berlaku di SDIT Kota Jambi hanya lima hari; dan  

penilaian pembelajaran tematik di SDIT Kota Jambi dilakukan dengan 

menggunakan penilaian autentik.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Julaeha, 2019) yang berjudul Problematika 

Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Karakter. Tujuan penelitian ini 

untuk mengidentifikasi problem-problem kurikulum dan pembelajaran 

pendidikan karakter. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka. Hasil 

penelitiannya (1) kurikulum bukan sebagai patokan yang baku dan statis, 

tetap dinamis dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. (2) 

Pendidikan karakter menjadi hanya slogan tanpa ada tindakan nyata di 
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sekolah. (3)Tidak adanya koordinasi/kerjasama antara pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter di sekolah dan lingkungan keluarga. (4) Kurang adanya 

peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran karakter di sekolah.  

6. Penelitian yang dilakukan oleh (Rizal & Munip, 2017) yang berjudul Strategi 

Guru Kelas dalam Menumbuhkan Nilai-Nilai Karakter Pada Siswa SD/MI. 

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan guru kelas 

dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter pada siswa di dua lembaga 

pendidikan yang keduanya sama-sama mengimplementasikan pendidikan 

karakter akan tetapi memiliki background yang berbeda. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memberikan 

gambaran bahwa strategi pendidikan karakter guru kelas yang ideal adalah 

menjadikan pendidikan yang mampu memberikan kesadaran dari berbagai 

pihak. Strategi yang dapat dilakukan oleh guru kelas adalah: 1) 

pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran (RPP), 2) 

pembelajaran  intrakurikuler, 3) proses pengembangan diri atau pembelajaran 

ekstakurikuler,  4) pembudayaan atau pembiasaan baik yang dilakukan dalam 

kelas maupun luar kelas, dan 5) kerjasama yang dilakukan guru kelas dengan 

semua pihak baik di sekolah maupun dengan keluarga dan masyarakat. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh (Sayska, Dwi Sukmanila, 2017) yang berjudul   

Implementasi Nilai Religius dalam Pendidikan Karakter Berbasis Sunnah 

Rasulullah (Studi Kasus SDITAN-Najah Takengon, Aceh Tengah). Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi nilai-

nilai agama dalam pendidikan karakter berbasis sunnah Rasulullah di SD IT 
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An-Najah Takengon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penerapan nilai-nilai 

agama dalam pendidikan karakter berbasis sunnah Rasulullah di SD IT An-

Najah Takengon. Pelaksanaannya dilakukan dalam berbagai kegiatan di 

sekolah, antara lain: (1) menanamkan tauhid dan keislaman, (2) mendirikan 

sholat zhuhur berjamaah, (3) menghafal Alquran dan hadist (4) mengenakan 

busana islami secara khusus hijab untuk anak perempuan (5) memisahkan 

ruang kelas untuk anak laki-laki dan perempuan, (6) menghindari penggunaan 

boneka manusia atau boneka binatang beserta catnya, dan (7) mengamalkan 

etika dan sikap islami dalam kehidupan sehari-hari 

8. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Puspita, 2019) yang berjudul 

Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendiskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter di SD Negeri Joho 

02 Sukoharjo dan hambatan yang dihadapi guru dalam melaksanakan 

pendidikan karakter di SD Negeri Joho 02 Sukoharjo. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa bentuk pelaksanaan pendidikan karakter di SD Negeri Joho 02 

Sukoharjo terwujud dalam integrasi program pengembangan diri, integrasi 

dalam kegiatan pembelajaran, serta nilai karakter yang dikembangkan 

sekolah. Integrasi dalam program pengembangan diri terdiri atas kegiatan 

rutin, keteladanan, kegiatan spontan, dan pengkondisian. Integrasi dalam 

kegiatan pembelajaran terwujud dalam pencantuman nilai karakter di dalam  

RPP dan silabus yang diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran.  
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Hambatan pelaksanaan pendidikan karakter di SD Negeri Joho 02 Sukoharjo 

antara lain beberapa siswa yang bersikap manja, pengaruh teman dan 

lingkungan yang tidak baik terhadap perilaku siswa, beberapa siswa yang 

agak terlambat belajar sehingga memerlukan waktu yang lama untuk 

menanamkan nilai keberanian, disiplin dan tanggung jawab, serta guru belum 

dapat memilih nilai karakter yang sesuai dengan mata pelajaran dan 

terkadang belum dapat menjadi teladan atas nilai karakter yang dipilih. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati, 2017) yang berjudul Indikator 

Sekolah Kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikator Sekolah 

Kreatif di Sekolah Dasar (SD). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator yang bisa dicapai oleh sekolah 

untuk membuat sekolah lebih kreatif adalah pengembangan sistem gagasan 

dan ide, pengembangan sistem sosial dalam aktivitas belajar, dan penciptaan 

sistem lingkungan sekolah yang sinergis antar unsur sekolah. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh (Sabardila et al., 2019 ) yang berjudul 

Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan melalui Kegiatan Penghijauan 

pada Siswa. Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa 

terhadap lingkungan melalui program penghijauan dan untuk 

memperkenalkan jenis media tanam kepada siswa. Dua jenis media tanam 

digunakan dalam program penghijauan ini, yaitu tanah dan hidrogel. Metode 

dalam kegiatan ini berupa analisis situasi, identifikasi masalah, menentukan 

tujuan kerja, rencana pemecahan masalah, pendekatan sosial, pelaksanaan 

kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan adalah siswa lebih peka 
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terhadap lingkungan. Hal ini terlihat dari kegiatan mereka melakukan 

penyiraman tanaman setiap pagi yang dilakukan sesuai dengan jadwal piket. 

11. Penelitian yang dilakukan oleh (Purwanti, 2017) yang berjudul Pendidikan 

Karakter Peduli Lingkungan dan Implementasinya. Tujuan penelitian adalah 

untuk mendeskripsikan konsep pendidikan karakter peduli lingkungan dan 

implementasinya di sekolah. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka. 

Hasil kajian ini meliputi: (1) pendidikan karakter peduli lingkungan adalah 

perwujudan dari sikap manusia terhadap lingkungan berupa tindakan dalam 

kehidupan sehari-hari yang merupakan upaya untuk mencegah rusaknya 

lingkungan alam di sekitarnya, serta berusaha untuk memperbaiki segala 

kerusakan alam yang sudah terjadi, (2) pendidikan karakter peduli lingkungan 

dapat diimplementasikan di sekolah melalui pengintegrasian dalam mata 

pelajaran serta melalui program pengembangan diri.  

12. Penelitian yang dilakukan oleh  (Kurniawan & Kusumawardana, 2020) yang 

berjudul Strategi Penguatan Pendidikan Karakter dalam Menumbuhkan Sikap 

Demokratis Siswa. Tujuan penelitian ini ialah (1) menganalisis strategi 

penanaman nilai-nilai karakter di SMA Negeri 7 Malang dan (2) menganalisis 

strategi penanaman nilai-nilai karakter dalam membentuk sikap demokratis 

siswa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) penguatan pendidikan karakter di lingkungan 

sekolah diintegrasikan dalam beberapa pendekatan, salah satunya ialah 

kegiatan proses belajar mengajar pada setiap mata pelajaran dengan  

menggunakan metode diskusi dapat menumbuhkan sikap demokratis yang 
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terintegrasi pada langkah-langkah pembelajaran salah satunya model 

pembelajaran berbasis masalah. (2) Penguatan pendidikan karakter dalam 

membentuk sikap demokratis siswa dan pada kegiatan pembelajaran juga 

didukung dengan kegiatan intra dan ekstra kulikuler, temuan lain nampak 

pada keterlibatan siswa dan orang tua diajak dalam pengambilan keputusan 

sekolah. (3) Melalui budaya sekolah, siswa diberikan pendampingan dan 

pembinaan khususnya siswa baru yang diadakan kegiatan di Rindam 

Brawijaya 5 DODIKJUR Malang. 

13. Penelitian yang dilakukan oleh (Hudd, 2010) yang berjudul Middle School 

Students’ Perceptions of Character Education: What They are Doing When 

Someone is Looking. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan 

pengalaman harian siswa sekolah menengah yang telah belajar tentang 

karakter selama tahun-tahun dan cara-cara mengimplementasikan pelajaran 

karakter dalam kehidupan sehari-hari mereka di Sekolah. Penelitian 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan 

bahwa pelajaran karakter di sekolah dasar harus diteruskan. Karena siswa 

akan mengenal beragam sifat siswa yang lain, sehingga siswa akan 

memahami perbedaan karakter setiap orang dan belajar pengalaman hidup. 

Ketika mereka lulus ke sekolah menengah, budaya teman sebaya 

mengasumsikan peran yang semakin penting dan pengalaman hidup menjadi 

lebih kompleks. Jadi, para praremaja yang dipelajari di sini adalah secara 

aktif bekerja untuk mendamaikan perbedaan antara karakter sebagai “belajar” 

dan kemudian pengalaman “hidup”. 
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14. Penelitian yang dilakukan oleh (Pattaro, 2016) yang berjudul Character 

Education: Themes and Researches, An academic Literature Review. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menggunakan kategori analisis "pendidikan 

karakter" untuk melakukan penelitian eksplorasi pada kecenderungan utama 

dalam literatur internasional, mendefinisikan mana yang merupakan topik 

utama, mengeksplorasi cara topik ini berkembang dalam hal teori dan 

penelitian empiris dan menganalisis bagaimana mereka berhubungan satu 

sama lain. Metode yang digunakan yaitu studi literasi. Hasil penelitiannya 

menunjukkan pendidikan karakter tampaknya menjadi istilah umum yang 

digunakan untuk menggambarkan banyak aspek pengajaran dan pembelajaran 

untuk pengembangan pribadi. Pendidikan karakter ketika diterapkan secara 

ketat dan dengan landasan ilmiah dapat memfasilitasi proses pembelajaran 

yang efektif, dapat memiliki efek positif baik pada nilai-nilai prososial dan 

prestasi akademik dan dapat mengurangi perilaku berisiko. Pendidikan 

karakter dapat memainkan peran penting dalam pembangunan identitas anak-

anak dan remaja dan dapat menjadi sarana yang relevan untuk pendidikan dan 

sosialisasi kaum muda. 

15. Penelitian yang dilakukan oleh (Amini, Syamsuyurnita, & Hasnidar, 2017) 

yang berjudul The Development Of Character Education Model Trough An 

Integrated Curriculum At Elementary Education Level In Medan City. Tujuan 

penelitian adalah untuk melihat perkembangan model pendidikan karakter 

yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 47 Sunggal melalui kurikulum 

terintegrasi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil 
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dari penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter 

dilakukan melalui 4 cara yaitu melalui program pengembangan diri, integrasi 

ke dalam semua mata pelajaran, integrasi ke dalam kegiatan kokurikuler dan 

ekstrakurikuler, dan abituasi seperti berjabat tangan dengan guru ketika 

masuk sekolah dan pulang sekolah, gerakan bersih jum dilakukan secara 

rutin. 

16. Penelitian yang dilakukan oleh (Jason, 2017) yang berjudul The Varieties of 

Character and Some Implications for Character Education. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menggambarkan konsepsi "empat dimensi" model karakter 

pribadi dan beberapa karakter kekuatan atau "kebajikan" yang tepat untuk 

setiap dimensi, menjelaskan pendidikan karakter yang dilakukan pada masa 

muda atau konteks remaja. Hasil penelitian adalah “karakter intelektual 

pendidikan” yang menekankan pengembangan kebajikan intelektual seperti 

rasa ingin tahu, pikiran terbuka, dan intelektual keberanian, adalah 

underexplored tetapi sangat menjanjikan pendekatan dalam konteks ini. 

Hubungan antara pendidikan karakter intelektual dan pendidikan karakter 

tradisional, menekankan pada perkembangan moral dan kewarganegaraan 

kebajikan seperti kebaikan, kedermawanan, dan toleransi, juga dieksplorasi. 

17. Penelitian yang dilakukan oleh (Lavy, 2019) yang berjudul A Review of 

Character Strengths Interventions in Twenty Fisrt Century School: their 

Importance and How they Can be Fostered. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendiskusikan tentang kekuatan karakter dan perkembangannya sangat 

relevan dengan tantangan ini. Ini memberikan gambaran integratif dari 
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relevansi karakter kekuatan ke sekolah abad dua puluh satu. Hasilnya 

menjelaskan tentang koneksi antara kompetensi abad kedua puluh satu dan 

kekuatan karakter, menunjukkan pentingnya mempromosikan mereka dalam 

pendidikan. Kemudian, mekanisme untuk membina pembangunan kekuatan 

karakter di sekolah dibahas, berdasarkan tinjauan literatur, termasuk 

mekanisme yang memengaruhi siswa, guru dan sekolah. 

18. Penelitian yang dilakukan oleh  (Parwati, Tegeh, & Mariawan, 2018),  yang 

berjudul Integrating the Values of Local Wisdom into the Learning Model: 

Building Positive Student Character. Tujuan penelitian ini adalah 

mengembangkan model pengajaran untuk memungkinkan membangun 

karakter positif siswa. Diskusi dilakukan berdasarkan temuan penelitian 

kepustakaan. Hasilnya adalah pengembangan model tersebut dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Kearifan lokal yang 

ada dan berkembang penuh dengan nilai-nilai besar yang telah ditransmisikan 

dari satu generasi ke generasi lainnya. Para penulis percaya bahwa integrasi 

nilai-nilai kearifan  lokal  ke dalam strategi pembelajaran akan meningkatkan 

karakter positif siswa. 

19. Penelitian yang dilakukan oleh (Wiggan, Marcia, & Watson, 2016), yang 

berjudul Teaching the Whole Child: The Importance of Culturally 

Responsiveness, Community Engagement, and Character Development in 

High Achieving African American Students. Tujuan penelitian adalah 

mengeksplorasi persepsi dan pengalaman siswa dan guru di sekolah minoritas 

berkinerja tinggi. Menggunakan desain studi kasus kualitatif. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa penggunaan kurikulum multikultural dan pendidikan 

anti-rasisme memiliki dampak positif pada sosial, budaya, dan prestasi 

akademik siswa.  

20. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Widiyastuti, 2015), yang berjudul  

Integrated Thematic Learning Model Based on Wayang Kancil Which can be 

Used to Teach Character Education Values to Pupils of Elementary Schools 

in Surakarta, Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

pembelajaran tematik terintegrasi berdasarkan Wayang Kancil (nama jenis 

pertunjukan boneka khusus) untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada 

siswa di sekolah dasar di Surakarta. Merupakan penelitian pengembangan. 

Hasil penelitiannya adalah pembelajaran tematik terintegrasi berbasis wayang 

menggunakan beberapa metode, yaitu: metode penemuan, inkuiri, pemetaan 

pikiran, diskusi, tugas, demonstrasi, jawaban pertanyaan, dan permainan 

peran.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pendidikan karakter 

dapat diimplementasikan salah satunya dalam proses pembelajaran tematik dan 

pendidikan karakter penting diimplementasikan dalam proses pembelajaran di 

Sekolah, karena pendidikan karakter dapat membentuk kepribadian seseorang. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, adalah penelitian ini lebih 

memfokuskan kepada implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran 

tematik di kelas IV, kendala dan solusi menerapkan pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik dan karakter siswa kelas IV Sekolah Dasar di kelas. Selain 
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itu penelitian lebih difokuskan pada SD berbasis agama Islam, SD berbasis 

Kristen dan SD berbasis Negeri.  

2.1.2 Pendidikan Karakter 

2.1.2.1 Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan adalah proses perubahan tingkah laku seseorang atau 

sekelompok orang sebagai usaha yang bertujuan untuk mendewasakan diri 

melalui pengajaran dan latihan, proses pengembangan, dan cara mendidik (T. 

Raharjo, 2018). Sejalan dengan pendapat diatas, pendidikan adalah semua 

aktivitas yang dilakukan secara sadar oleh guru dan siswa terhadap semua aspek 

perkembangan seperti kepribadian, jasmani dan ruhani, dilaksanakan secara 

formal, informal, dan nonformal yang berjalan terus menerus dengan tujuan untuk 

mencapai kebahagiaan dan nilai yang tinggi (Kurniawan, 2013). Melalui 

pendidikan diharapkan tidak hanya terjadi perubahan pengetahuan saja, melainkan 

adanya perubahan tingkah laku. Adapun upaya untuk mencapai hal tersebut harus 

ditempuh melalui proses pengajaran dan latihan, pengembangan keterampilan dll. 

Pendidikan dapat dilaksanakan secara formal, informal dan nonformal. 

Selain itu pendidikan juga bertujuan untuk menumbuhkan kepribadian yang baik, 

sehingga dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan tujuan hidup. Pendidikan 

merupakan proses hubungan timbal balik suatu kebudayaan ke dalam individu dan 

masyarakat sehingga menjadi seseorang yang memiliki pengetahuan, sikap dan 

keterampilan yang baik (Sari, Rachman, & Utari, 2015). Jadi dapat disimpulkan, 

bahwa pendidikan merupakan proses interaksi antara guru dan siswa yang 

bertujuan untuk menyiapkan siswa agar memiliki kepribadian yang baik sehingga 
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dapat menghadapi permasalahan di lingkungan dan dapat meningkatkan kualitas 

kehidupan baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat.  

Pendidikan yang termasuk bermutu akan menghasilkan sumber daya 

manusia yang dapat berkompetisi dan berkarakter (Asriningsih, Supardi, & 

Wardani, 2015), maka dari itu terdapat dua hal penting yang harus diwujudkan 

dari lembaga pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan yang berkaitan 

dengan pengetahuan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 

kualitas akademik, dan membentuk sifat yang berkaitan dengan hati yang 

bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia (Ani, 2016). Salah 

satu cara untuk mewujudkanya dapat  mengimplementasikan pendidikan karakter. 

Istilah karakter dalam bahasa Inggris character, yang berasal dari bahasa 

Yunani, character dari kata charasein yang berarti membuat tajam atau membuat 

dalam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat 

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

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan 

YME, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud 

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

norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat (Kurniawan, 2013).  

Karakter merupakan sikap dan tingkah laku seseorang yang dapat dinilai 

baik atau buruknya melalui kebiasaan yang dilakukan sehari-hari (Nurfirdaus & 

Risnawati, 2019). Berdasarkan pengertian diatas, karakter berhubungan dengan 

serangkaian sikap, perilaku, budi pekerti seseorang yang tertanam dalam dirinya 

yang berawal dari pikiran, muncul sebuah keinginan, yang menghasilkan suatu 
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perbuatan, kemudian menjadi kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan 

berulang-ulang. Karakter seseorang dapat terpancar karena dari hasil pola pikir 

siswa, olah hati, olah rasa dan karsa. 

Seseorang dikatakan memiliki karakter apabila perilakunya sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Misalnya apabila seseorang berperilaku baik seperti 

jujur, disiplin, tanggung jawab maka seseorang itu dapat dikatakan memiliki 

karakter. Sebaliknya apabila seseorang itu berperilaku tidak baik maka dapat 

dikatakan orang tersebut tidak memiliki karakter. Karakter seseorang akan terlihat 

dari perilaku yang ditunjukkan dalam kegiatan sehari-hari (Parwati, Tegeh, & 

Mariawan, 2018). 

Proses perkembangannya karakter seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu faktor lingkungan (nurture) dan faktor bawaan (nature) (Rosyad & Zuchdi, 

2018). Faktor lingkungan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi karakter 

seseorang yang berasal dari lingkungan eksternal. Misalnya pengaruh dari pola 

asuh, pendidikan, media masa, status sosial ekonomi, agama dan lain-lain. 

Seorang individu akan berkembang menjadi orang dewasa yang baik, mandiri, 

cerdas, dan bertanggung jawab, apabila ia berada dalam lingkungan yang 

mendukung perkembangan tersebut, sedangkan faktor bawaan (nature) 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi karakter seseorang yang berasal dari 

keturunan. Keturunan karakter ini dapat diturunkan dari orang tua melalui unsur 

gen kepada anak-anaknya. Contohnya jika anak memiliki bakat baik, maka akan 

menjadi baik dan begitu sebaliknya jika anak memiliki bakat jahat, maka ia akan 

menjadi jahat. 
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Pendidikan karakter adalah sebuah perjuangan dari setiap individu untuk 

menghayati kebebasannya dalam relasi mereka dengan orang lain dan 

lingkungannya, sehingga ia dapat semakin mengukuhkan dirinya sebagai pribadi 

yang unik dan khas, serta memiliki integritas moral yang dapat dipertanggung 

jawabkan (Koesoema, 2010). Selain itu pendidikan karakter adalah pendidikan 

yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh 

yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh Sekolah (Dharma, 

Triatna, & Permana, 2013).  Lebih lanjut pengembangan karakter bergantung 

pada empat komponen yaitu memodelkan, menjelaskan, mendorong, dan 

memantau (Dishon & Goodman, 2017).  

Disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah proses penanaman nilai-

nilai karakter yang diberikan kepada siswa dengan cara pemodelan yang di 

Sekolah dapat ditunjukkan oleh perilaku guru kepala sekolah dan semua warga 

sekolah. Penjelasan dapat diberikan guru di kelas seperti perilaku yang baik yang 

sesuai dengan nilai karakter, sehingga siswa dapat membedakan perilaku yang 

baik dan kurang baik. Pembiasaan dapat diberikan guru seperti kegiatan berdoa 

sebelum dan setelah belajar. Penguatan dapat dilakukan oleh guru secara terus 

menerus sehingga siswa akan terbiasa untuk berperilaku yang baik dan 

pengembangan perilaku sehingga menjadikan siswa yang memiliki moral yang 

baik dan menjadi masyarakat yang bermartabat.  

Pendidikan karakter apabila diibaratkan berupa pohon pendidikan yang 

memiliki empat bagian yaitu akar, batang, cabang dan daun (Harsono & Hastuti, 

2017). Akar merupakan landasan filosofis dalam melaksanakan pendidikan 
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karakter. Batang merupakan instruksi yang diberikan oleh dari pemerintah sebagai 

penyelenggara pendidikan. Cabang merupakan pengaturan dalam mengelola 

pendidikan karakter, pemberdayaan guru, dan unsur pendidikan lainnya. Daun 

merupakan bentuk keterlibatan orang tua dan tokoh masyarakat dalam 

pembelajaran. Maka dari itu untuk mewujudkan pendidikan karakter ini, perlu 

adanya pembinaan bagi guru kemudian membina karakter siswa dan membina 

karakter di Sekolah (Lavy, 2019).  

Terdapat beberapa tahap untuk mewujudkan pendidikan karakter yaitu 

tahap pengetahuan (knowing), kemudian berbuat (acting), menuju kebiasaan 

(habit) (Anshori, 2014; Sutarmi, Raharjo, & Pramono, 2016). Pada tahap 

pengetahuan, guru dapat memberikan pengetahuan terlebih dahulu mengenai 

pentingnya dan manfaat pendidikan karakter. Selanjutnya tahap berbuat, pada 

tahap ini guru dan seluruh warga sekolah dapat memberikan contoh berperilaku 

yang sesuai dengan nilai-nilai karakter agar siswa dapat melihat contoh secara 

nyata. Misalnya mencontohkan dalam berpakaian yang sesuai dengan aturan yang 

berlaku, datang tepat waktu dan berperilaku sesuai dengan tata tertib yang berlaku 

di Sekolah. Setelah memberikan contoh, maka selanjutnya harus ada pembiasaan. 

Pembiasaan ini harus dilaksanakan secara terus menerus, dengan cara itu 

diharapkan karakter siswa akan tertanam dalam diri masing-masing siswa. 

Terdapat beberapa contoh pembiasaan yang dapat dilakukan untuk menerapkan 

pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat diajarkan melalui pembiasaan di 

Sekolah, misalnya seperti sebelum memasuki ruang kelas, menyapa dan mencium 
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tangan guru dan semua orang yang berada di lingkungan Sekolah, berperilaku dan 

berpakaian sederhana (Oktarina, Widiyanto, & Soekardi, 2015). 

Pendidikan karakter akan tercapai dilaksanakan apabila semua orang 

yang di berada di lingkungan Sekolah itu terlibat. Misalnya guru, kepala sekolah, 

pegawai tata usaha, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat. Selain itu juga 

termasuk juga komponen-komponen pendidikan seperti kurikulum, sarana pra-

sarana, manajemen sekolah, pembelajaran dan evaluasi di desain secara 

terintegrasi dan saling mendukung (Anzar, 2018; Dianna, 2016; Khodijah, 2017; 

Suharni, 2018; Sulfemi, 2018; Suriansyah & Aslamiah, 2015). Apabila semua 

orang terlibat dalam menanamkan nilai-nilai karakter, maka pendidikan karakter 

akan lebih mudah tercapai, karena siswa akan lebih mudah menerapkan nilai-nilai 

karakter dalam kehidupan sehari-hari di Sekolah. 

Pendidikan karakter perlu diberikan kepada siswa di Sekolah Dasar, 

karena melalui pendidikan karakter siswa akan mengenal beragam sifat siswa 

yang lain, maka dengan memahami perbedaan karakter itu akan membuat siswa 

menjadi belajar mengenai pengalaman hidup, misalnya dapat menghargai 

perbedaan. Apalagi pada saat mereka lulus, siswa akan menemui teman yang 

lebih banyak dan perbedaan yang semakin kompleks, maka pendidikan karakter 

berperan semakin penting (Hudd, 2010). 

Sejalan dengan pendapat di atas, bahwa pendidikan karakter penting 

diajarkan kepada siswa di Sekolah Dasar karena pendidikan karakter berperan 

sebagai pembangunan identitas anak-anak dan remaja dan dapat menjadi sarana 

yang relevan untuk pendidikan dan sosialisasi kaum muda. Maka apabila 
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pendidikan karakter ini diterapkan sejak di Sekolah Dasar dapat memiliki efek 

yang positif bagi siswa, terutama dalam pembentukan perilaku siswa (Pattaro, 

2016). Selain itu, dapat menyelematkan dari dampak negatif akibat adanya 

perkembangan zaman yang semakin maju (Sugiyono, Sulistyorini, & Rusilawati, 

2017). Lebih lanjut pendidikan karakter juga dapat meningkatkan akademik dan 

perilaku yang baik di Sekolah (Jeynes, 2017). 

Karakter bangsa juga dibutuhkan untuk membangun peradaban. Karakter 

bangsa merupakan dasar yang dibutuhkan untuk membangun peradaban tingkat 

tinggi. Apabila seseorang itu memiliki nilai karakter yang baik seperti jujur, 

mandiri, bekerja sebagai kelompok, mengikuti aturan, dapat dipercaya, kuat dan 

memiliki etos kerja yang tinggi, maka akan menghasilkan sistem kehidupan sosial 

dan terorganisir dengan baik, serta dapat membantu berkontribusi secara positif 

kepada masyarakat karena sudah menjadi orang baik dan warga Negara yang 

bertanggung jawab (Almerico, 2014; Wiggan, Marcia, & Watson, 2016; Yulianti, 

Khanafiyah, & Sulistyorini, 2016).   

Terdapat nama lain yang dikenal selain karakter ini, diantaranya akhlak, 

budi pekerti, dan moral. Berikut merupakan penjelasannya. 

2.1.2.2 Akhlak 

Akhlak adalah kebiasaan dalam diri seseorang yang berasal dari 

keinginan secara sadar dan diwujudkan dalam perbuatan yang baik. Akhlak juga 

merupakan dasar yang kuat sehingga terciptanya hubungan yang baik kepada 

tuhan dan sesama manusia yang lainnya (Raharjo, 2010).  Dalam Al-Qur’an 

konsep karakter menggunakan term akhlak. Akhlak adalah suatu keinginan 
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seseorang yang kuat untuk melakukan sesuatu dan dilakukan secara berulang 

(Sari, 2017). Diperkuat dengan pernyataan lain bahwa akhlak merupakan 

pendidikan karakter dalam Islam. Pendidikan karakter dalam perspektif Islam 

memfokuskan pada sikap siswa yang dibiasakan sehingga melahirkan perbuatan 

dalam kehidupan sehari-hari (Sobihah, 2020). Disimpulkan bahwa akhlak 

merupakan perbuatan seseorang yang bersumber kepada nilai agama dan 

dilakukan secara sadar dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.2.3 Budi Pekerti 

Budi pekerti adalah perilaku yang terlihat dari perkataan, perbuatan, 

pikiran, dan perasaan seseorang. Kehidupan baik akan terwujud apabila seseorang 

berperilaku sesuai dengan norma, kaidah dan aturan yang berlaku dan 

dipergunakan di masyarakat (Hasnawati, 2015). Selain itu Budi pekerti adalah 

perilaku dalam bergaul, berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama manusia 

dan penciptanya, sehingga membentuk kebiasaan. Seperti cara berpakaian, cara 

berbicara, cara menghormati orang lain, cara makan dan minum. Budi pekerti juga 

menjadi induk dari etika, tata krama, tata susila, perilaku baik dalam bergaul di 

kehidupan sehari-hari (Sukerti, 2017). Disimpulkan bahwa budi pekerti 

merupakan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari  sehingga 

membentuk kebiasaan. 

2.1.2.4 Moral 

Moral erat kaitannya dengan kesadaran dan perasaan seseorang pada saat 

bertindak. Seseorang dikatakan bermoral apabila sudah sadar, merasakan, maka 

akan tercipta karakter. Moral juga lebih mengacu pada nilai atau sistem hidup 
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yang berlaku di masyarakat (Reksiana, 2018). Sesuai dengan pernyataan berikut 

bahwa moral merupakan suatu prinsip baik dan buruk yang diwujudkan dalam 

perilaku seseorang  sebagai gambaran dari keadaan batin dan keadaan lahir 

(Surur, 2010).  

Selain itu, moral merupakan suatu bentuk tingkah laku baik akan tetap 

dianggap baik, bukan kadang dianggap baik dan kadang pula dianggap tidak baik. 

maka dari itu, perbuatan baik akan terus dianggap baik dimana pun dan kapan pun 

juga. Misalnya perbuatan mencuri merupakan perbuatan yang bertentangan 

dengan moral, maka dalam keadaan apapun mencuri adalah perbuatan yang tidak 

dibenarkan. Moral juga dianggap bersifat relatif, tergantung pada konteks, kultur 

dan situasi. Misalnya perbuatan yang dianggao baik di suatu tempat belum tentu 

dianggap baik ditempat lain (Giwangsa, 2018). Disimpulkan bahwa moral 

merupakan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan 

pada sistem nilai yang berlaku di masyarakat setempat. 

2.1.2.5 Persamaan dan perbedaan Akhlak, Budi Pekerti, Moral dengan 

Karakter 

Akhlak dan karakter memiliki pengertian yang sama yaitu berhubungan 

dengan nilai-nilai baik dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Seseorang yang 

memiliki nilai baik dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari 

disebut orang berakhlak atau berkarakter (Ainiyah, 2013). Karakter dan akhlak 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Keduannya didefinisikan sebagai suatu 

tindakan yang terjadi tanpa ada lagi pemikiran lagi karena sudah tertanam dalam 

pikiran sehingga menjadi sebuah kebiasaan (Nawali, 2018). Selain itu, pendidikan 
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karakter dapat diartikan juga sebagai pendidikan budi pekerti, moral, watak, dan 

nilai yang tujuannya untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk menentukan 

baik dan buruk, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 

(Cahyo, 2017).  

Disimpulkan bahwa persamaan karakter, budi pekerti, moral memiliki 

pengertian yang berhubungan dengan nilai-nilai yang baik dan buruk dan 

ditunjukkan oleh seseorang pada saat berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

Perbedaannya adalah akhlak bersumber kepada agama, moral bersumber kepada 

masyarakat, budi pekerti menjadi induk dari etika, tata krama, tata susila, dan 

perilaku baik dalam bergaul di kehidupan sehari-hari dan karakter erat kaitannya 

dengan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus. 

2.1.2.6 Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, 

kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan 

Pancasila (Daryanto & Darmiatun, 2013). Terlihat bahwa harapan kepada siswa 

setelah diberikan pendidikan karakter dapat menghasilkan siswa yang memiliki 

pikiran yang baik, berhati baik, dan berperilaku yang baik secara agama, bangsa 

maupun negara. Apabila karakter sudah tertanam dalam diri masing-masing siswa 

maka karakter ini akan membentuk kepribadian yang baik juga. 
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Terdapat beberapa fungsi pendidikan karakter yaitu : 

(1)  Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan 

berperilaku baik, maksudnya dengan adanya pendidikan karakter di Sekolah 

maka diharapkan siswa memiliki keseimbangan antara aspek di bidang 

akademik saja, melainkan sikap yang dapat membentuk suatu kepribadian yang 

baik juga.  

(2) Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur, maksudnya 

karena Indonesia ini merupakan negara yang beragam suku bangsa dan budaya, 

maka dengan adanya pendidikan karakter siswa diharapkan menjadi lebih bisa 

menghargai keragaman bangsa dan negara ini. Dengan begitu meskipun 

berbeda suku bangsa, maka akan muncul sikap toleransi, sehingga dapat 

menghargai perbedaan itu dan tidak menimbulkan perpecahan satu sama lain. 

(3)  Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia, 

maksudnya pendidikan karakter ini akan menghasilkan pribadi yang berakhlak 

mulia, kompetensi akademik yang utuh, dan memilliki kepribadian yang sesuai 

norma dan budaya bangsa Indonesia. Maka dengan begitu masyarakat 

Indonesia akan dapat meningkatkan peradaban bangsa dalam pergaulan dunia 

(Daryanto & Darmiatun, 2013). 

2.1.2.7 Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Nilai-nilai pendidikan karakter di Indonesia berasal dari empat sumber, 

yaitu agama, Pancasila, budaya, dan tujuan Pendidikan Nasional (Kurniawan, 

2013). Pertama, agama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. 

Terdapat enam jenis agama yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Kristen 
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Protestan, Hindu Budha, dan Konghucu. Maka dari itu, kehidupan masyarakat 

Indonesia di dasari pada nilai-nilai dasar dari agama. 

Kedua, Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

merupakan nilai yang mengatur untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik. 

Menjadikan warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan 

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. 

Ketiga, budaya. Manusia merupakan makhluk sosial, dimana makhluk 

sosial itu hidup bermasyarakat. Apabila terdapat masyarakat maka akan hadirlah 

budaya yang diakui oleh masyarakat tersebut. Nilai budaya ini menjadi sumber 

nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

Keempat, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional 

memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. 

Sehingga menjadi sumber paling operasional dalam pengembangan pendidikan 

budaya dan karakter. Berdasarkan keempat sumber di atas, maka teridentifikasi 18 

nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter disajikan pada Tabel 

2.1. 

Tabel 2. 1 Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

No Nilai Deskripsi 

1 Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelasanaan 

ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 

2 Jujur  Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan dan pekerjaan. 

3 Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan  tindakan orang lain 

yang berbeda dari dirinya. 

4 Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 
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No Nilai Deskripsi 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5 Kerja keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas dan 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6 Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7 Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8 Demokratis Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9 Rasa ingin 

Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajari, dilihat dan didengar. 

10 Semangat  

Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. 

11 Cinta tanah 

Air 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa. 

12 Menghargai  

prestasi  

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 

mengakui, dan menghormati keberhasilan orang lain. 

13 Bersahabat/ 

komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul dan dan bekerja sama dengan orang lain. 

14 Cinta damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15 Gemar 

membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16 Peduli 

lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17 Peduli 

sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18 Tanggung 

jawab 

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. 

Sumber : (Kurniawan, 2013) 
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Selain penjelasan yang disampaikan diatas, berikut merupakan penjelasan lain 

mengenai nilai-nilai karakter: 

1. Nilai religius 

Nilai karakter religius bahwa sikap religius ditunjukkan dengan perilaku 

mengikuti aturan dalam melaksanakan perintah agama yang dianutnya, 

menghargai terhadap ibadah agama yang lain dan hidup dengan akur bersama 

dengan pemeluk agama lain yang berbeda (Dewi, Degeng, & Hadi, 2019). Adapun 

tujuan dari karakter religius adalah mempersiapkan seseorang untuk dapat 

menjalani perintah yang diajarkan agama dan menjauhi segala hal yang dilarang 

oleh ajaran agama. Selain itu juga mempersiapkan untuk dapat menjalin interaksi 

kepada sesama manusia, baik dengan yang sesama satu agama maupun dengan 

yang berbeda agama. Maka dari itu akan terjalin hubungan secara vertikal maupun 

horizontal, yaitu hubungan dengan pencipta dan hubungan dengan sesama 

makhluk ciptaan-Nya (Sayska, Dwi Sukmanila, 2017).  

Pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan lain bahwa yang menjadi 

fokus untuk mengembangkan karakter religius, yaitu ajaran dasar agama harus 

benar-benar ditanamkan dimulai dari keimanan, ritual keagamaan dan juga moral 

sehingga tidak ada lagi perilaku yang menyimpang, pendidikan agama harus 

benar-benar diajarkan kepada siswa seperti berperilaku yang sesuai dengan ajaran 

agama sehingga karakter akan terbentuk oleh sendirinya dan adanya dukungan 

dari semua unsur yang terlibat di Sekolah mulai dari visi misi, tujuan Sekolah, 

program Sekolah, sarana dan prasarana, guru dan seluruh unsur yang berkaitan 

dengan Sekolah (Marzuki, Murdiono, & Samsuri, 2011). 
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2. Nilai jujur 

Nilai jujur merupakan kemampuan seseorang dalam menyampaikan fakta-

fakta dan keyakinan sebagaimana adanya (Paimun & Masruri, 2014). Diperkuat 

dengan pernyataan lain bahwa sikap  jujur ini terlihat pada perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, baik 

dalam berbicara, berperilaku dan lain sebagainya (Purwanti, 2016). 

Namun karakter jujur masih belum tampak semuanya pada diri siswa. Hal 

tersebut dikarenakan beberapa faktor, sesuai dengan pernyataan yang menjelaskan 

bahwa nilai kejujuran belum teraktualisasi dengan baik karena faktor negatif dari 

lingkungan sosial dan media masa (Rosyad & Zuchdi, 2018). Faktor negatif yang 

berasal dari lingkungan sosial ini misalnya guru yang tidak mau menerima usulan 

siswa, teman sekelas yang tidak mendukung sehingga siswa yang bersangkutan 

takut untuk mengeluarkan pendapat karena takut disalahkan.   

3. Nilai Toleransi 

Nilai toleransi dapat ditunjukkan siswa dalam kehidupan sehari-hari di 

Sekolah pada saat pembelajaran berlangsung yang tidak mempermasalahkan 

adanya perbedaan, sikap saling menghargai. Hal tersebut sesuai dengan tujuan 

dari ditanamkannya nilai toleransi yaitu supaya siswa memiliki pengetahuan dan 

kesadaran sebagai individu yang memiliki peran untuk menciptakan perubahan 

dan saling menghargai satu sama lain. Nilai toleransi dapat diimplementasikan di 

kehidupan sehari-hari di Sekolah seperti kegiatan belajar mengajar  yang 

bertujuan untuk melatih dan membiasakan siswa agar perilakunya baik (Anderson 

& Putri, 2017). Namun pada kenyaatannya masih ditemukan beberapa siswa yang 
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belum menunjukkan sikap toleransi karena disebabkan beberapa faktor, sesuai 

dengan pernyataan berikut bahwa siswa memiliki toleransi yang kurang baik 

dalam proses pembelajaran yang berlangsung, disebabkan adanya faktor dari diri 

siswa dan tercermin di sekolah. Siswa belum semua mengerti tentang nilai 

toleransi, sehingga guru menerapkan nilai toleransi kepada siswa membutuhkan 

waktu yang cukup lama (Anderson & Putri, 2017). 

4. Nilai Disiplin 

Disiplin merupakan suatu sarana untuk membentuk kepribadian yang tertib 

dalam melakukan sesuatu, baik dalam hal waktu saat melakukan kegiatan dan 

lain-lain (Pratiwi, 2020). Sikap disiplin ditunjukkan dengan beberapa unsur 

seperti pertama adanya pemahaman mengenai  peraturan,  perilaku,  norma,  

kreteria  dan standar sehingga menumbuhkan pengertian yang mendalam. Kedua 

sikap taat dan tertib sebagai hasil dan  pengembangan dari latihan, pengendalian 

fikiran dan pengendalian watak. Ketiga sikap kelakuan yang menunjukkan 

kesungguhan hati untuk menaati segala hal dengan taat dan tertib (Raikhan, 

2018).  

Lebih lanjut pernyataan lain menyatakan bahwa kedisiplinan tidak dapat 

terlepas dari aturan, yang terdiri dari aturan kelas dan Sekolah. Kedua aturan 

tersebut sama-sama memiliki peran yang cukup penting agar disiplin dapat 

tercapai dalam suatu Sekolah. Adanya kedua aturan tersebut juga, siswa dapat 

mengetahui dengan jelas apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, 

konsekuensi atau hukuman apabila siswa melanggar aturan tersebut (Annisa, 

2018; Wuryandani Wuri, Bunyamin Maftuh, & Dasim, 2014). Terdapat beberapa 
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faktor yang dapat berpengaruh pada pembentukan disiplin individu, seperti yang 

pertama teladan adalah perbuatan yang dapat memiliki pengaruh terhadap karakter 

siswa, sehingga faktor teladan dalam disiplin sangat penting bagi disiplin siswa. 

Faktor kedua lingkungan berdisiplin apabila lingkungan keberadaan siswa itu 

menerapkan disiplin maka seseorang akan terbawa oleh lingkungan tersebut. 

Faktor ketiga latihan berdisiplin, disiplin harus dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga siswa akan terbiasa dan dapat membentuk karakter disiplin (Raikhan, 

2018).  

5. Nilai Kerja Keras 

Nilai kerja keras ditunjukkan dengan sifat siswa yang selalu berusaha dengan 

sungguh-sungguh untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan dan selalu berusaha 

untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat mencapai cita-cita 

yang diinginkan. Selain itu juga selalu berpikir positif dan tidak mudah untuk 

mematahkan rintangan yang menghalangi (Winandika & Aziza, 2017). 

Pernyataan di atas diperkuat dengan pernyataan lain bahwa kerja keras dikenal 

dengan semangat untuk melakukan kegiatan tanpa mengenal rasa lelah ( Purwanti,  

2016). Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi karakter kerja keras, 

seperti siswa kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran karena masih banyak 

guru yang menggunakan strategi pembelajaran konvensional dan siswa kurang 

menyukai materi pembelajaran sehingga malas untuk belajar (Purwanti,  2016).  

6. Nilai Kreatif 

Nilai kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau  hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki  (Kurniawan, 2013). Melalui 
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kreatif siswa dapat berpikir dan menghasilkan sesuatu dengan cara ataupun hasil 

yang baru dari sesuatu yang dimiliki sebelumnya (Maryati, Triwoelandari, & 

Hakiem, 2017). Adapun kriteria nilai kreatif dapat dilihat dari ciri-ciri seperti 

kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan secara mandiri dan kemampuan 

untuk menganalisis serta menciptakan sesuatu hal yang baru sebagai solusi 

(Shangaraeva, Yarkhamova, Biktagirova, & Agol, 2016).   Berdasarkan pendapat 

di atas bahwa melalui kreatif siswa dapat berpikir dan menghasilkan sesuatu 

dengan cara atau  hasil yang baru, ditunjukkan oleh siswa pada saat pembelajaran 

matematika siswa mengerjakan dengan cara yang siswa temukan sendiri dan 

menyampaikannya di depan kelas.  

Namun masih ditemukan permasalahan yang muncul di sekolah diantaranya 

tidak aktif bertanya di kelas, suka mengantuk dan ramai sendiri dikelas serta siswa  

tidak  mau  masuk  ke  kelas. Faktor penyebabnya adalah kurang kreatifnya guru 

dan kurang memberikan  perhatian kepada siswa. Kebanyakan guru masih 

memposisikan siswanya  sebagai  objek didik, yang harus mendengarkan apa yang 

disampaikan  guru  tetapi  kurang  memberikan kesempatan  untuk  berpendapat  

dan  bertanya. Siswa  yang  sering  bertanya  masih  dianggap sebagai siswa yang 

“bodoh” padahal semakin aktif  siswa  bertanya  berarti  hal  positif  bagi mereka  

untuk banyak belajar (Nurhayati, 2017).  

7. Nilai Mandiri  

Nilai mandiri ditunjukkan dengan sikap siswa yang melakukan sendiri tugas 

kelas yang diberikan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung dan memiliki 

keyakinan dirinya dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sesuai 
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dengan pengertian nilai mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas (Kurniawan, 2013). 

Diperkuat juga dengan pernyataan lain bahwa karakter mandiri memiliki peran 

yang penting bagi masa depan siswa seperti menjadikan kehidupan yang lebih 

baik, siswa tidak bergantung terhadap bantuan orang lain dan juga dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri (Husna, 2017).  

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, nilai mandiri dapat diberikan kepada siswa 

saat pembelajaran di kelas, seperti guru dapat memberikan tugas kepada siswa, 

menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas Sekolah 

(Wuryandani; Wuri, Fathurrohman, & Unik, 2016). Terdapat beberapa faktor 

yang menyebabkan siswa masih tergantung dengan orang lain, seperti anak yang 

tidak diberikan fasilitas untuk mengembangkan kemandiriannya sehingga anak 

tidak mampu mengelola dirinya sendiri. Anak cenderung menjadi pemalu dan 

dipenuhi rasa keragu-raguan. Hal ini menyebabkan anak menjadi tidak mandiri 

(Husna, 2017). 

8. Nilai Demokratis 

Nilai karakter demokratis dalam kelas dapat terlihat pada saat 

dilaksanakannya kegiatan diskusi atau musyawarah kelas. Pada saat diskusi 

kelompok atau musyawarah kelas siswa akan melakukan interaksi dengan orang 

lain, pada kegiatan itu akan terlihat cara siswa berinteraksi, melihat cara siswa 

saat menghargai orang lain, sikap toleransi mereka terhadap orang lain, dan cara 

siswa melaksanakan musyawarah (Farindhni, 2018). 
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9. Nilai Rasa Ingin Tahu 

Nilai rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan 

didengar (Kurniawan, 2013). Diperkuat juga dengan pernyataan lain bahwa 

indikator dari rasa ingin tahu siswa antara lain: aspek keinginan yang positif, 

keinginan mengenal lingkungan baru, melakukan pengalaman langsung, uji coba, 

dan mengeksplorasi stimulasi terhadap materi yang diajarkan (Prasetyo, 2017).  

Terdapat beberapa faktor yang membuat siswa tidak menunjukkan karakter 

rasa ingin tahu, sesuai dengan pernyataan yang menunjukkan bahwa karakter rasa 

ingin tahu dapat tampak pada diri seseorang dipengaruhi oleh faktor pribadi, 

kontekstual, dan situasional. Pendidikan karakter rasa ingin tahu tertanam pada 

diri seseorang apabila terdapat keinginan untuk menjawab suatu hal yang ingin 

diketahui baik dari dalam maupun luar diri (Prasetyo, 2017). Maka apabila tidak 

tertanam dalam dirinya maupun dari luar diri, perilaku rasa ingin tahu tidak akan 

tampak pada diri siswa. 

10. Nilai Semangat Kebangsaan 

 Cara menumbuhkan karakter semangat kebangsaan dapat diwujudkan dengan 

mengikuti kegiatan upacara bendera tiap hari senin dan hari nasional. Selain itu 

juga dapat melalui kegiatan kerukunan antar bangsa (Sutarmi, Raharjo, & 

Pramono, 2016). Berdasarkan pernyataan di atas maka penanaman nilai karakter 

semangat kebangsaan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di 

Sekolah seperti kegiatan upacara bendera dan perayaan hari Nasional. 
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11. Nilai Cinta Tanah Air 

 Nilai karakter cinta tanah air merupakan perasaan untuk mencintai bangsa 

sehingga berusaha untuk melindungi dan memajukan bangsanya supaya dapat 

bersaing dengan bangsa lain. Pendidikan karakter cinta tanah air dapat diajarkan 

kepada siswa sebelum masuk kelas, selama proses pembelajaran, dan kegiatan 

ekstrakurikuler. Adapun kegiatannya seperti mengajarkan tari untuk mengenalkan 

budaya bangsa, mengajarkan dan memakai bahasa Indonesia pada saat 

pembelajaran dan menyanyikan lagu-lagu wajib Indonesia (Fatmawati, Pratiwi, & 

Erviana, 2018).  

12. Nilai Menghargai Prestasi 

 Nilai karakter menghargai prestasi pada siswa dapat diberikan dengan cara 

memberikan tepuk tangan pada saat terdapat teman yang memenangkan suatu 

lomba dan diumumkan di depan orang banyak. Melalui cara seperti itu maka akan 

terbentuk sikap menyempurnakan dirinya agar menjadi seseorang yang baik 

sehingga dapat berguna bagi nusa bangsa dan agama. Selain itu juga dapat 

diberikan pujian dan motivasi sehingga dapat mempertahankan prestasinya  

(Hakim, Firmansyah, & Yenil, 2019). Namun terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi belum munculnya karakter menghargai prestasi, seperti masih 

banyaknya siswa yang meremehkan prestasi siswa yang lain. Selain itu juga 

terdapat siswa yang meniru karya orang lain dan merasa tidak percaya diri dengan 

hasil karya diri sendiri (Sutomo & Milyani, 2019). 
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13. Nilai Bersahabat/komunikatif 

 Nilai bersahabat atau komunikatif merupakan tindakan yang memperlihatkan 

rasa senang berbicara, bergaul dan dan bekerja sama dengan orang lain 

(Kurniawan, 2013). Ciri-ciri dari bersahabat/komunikatif ditunjukkan dengan 

sikap seseorang yang berbicara dengan menggunakan bahasa yang santun, 

membangun hubungun yang baik dengan cara menunjukkan rasa simpati dan 

empati kepada setiap orang. Selain itu pada saat kerja sama, seseorang yang 

memiliki karakter bersahabat akan cepat mendapatkan perhatian dan respon, 

memiliki kemampuan untuk memahami pikiran, sikap dan perilaku orang lain dan 

dapat memahami maksud dari orang lain, sehingga dapat disenangi oleh setiap 

orang (Hariandi, 2017). 

14. Nilai Cinta Damai 

 Nilai cinta damai merupakan sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Sesuai 

dengan tujuan ditanamkannya nilai karakter cinta damai diharapkan siswa 

memiliki karakter yang tidak membeda-bedakan teman satu sama lain, 

mengajarkan untuk tidak memiliki rasa dendam. Maka dari itu nilai karakter cinta 

damai akan membiasakan siswa agar menyelesaikan masalah tidak dengan cara 

kekerasan (Setyoningsih, 2019). 

15. Nilai Gemar Membaca 

 Nilai gemar membaca merupakan kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Sesuai 

dengan pernyataan berikut bahwa karakter gemar membaca ditunjukkan dengan 
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sikap meluangkan waktu untuk membaca, mendatangi perpustakaan dan 

mendatangi tempat toko buku (Hidayat, Ahmad, & Hamzah, 2018). Penanaman 

nilai karakter gemar membaca dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti 

keteladanan, kegiatan rutin, kegiatan spontan, pengkondisian dan pembiasaan 

(Sari, 2018). Selain itu adanya sudut baca di masing-masing kelas membuat siswa 

dapat menambah keinginan siswa untuk membaca buku. Seperti pernyataan yang 

menjelaskan bahwa sudut baca dapat menumbuhkan karakter gemar baca, karena 

siswa dapat dimudahkan pada saat memilih buku bacaan yang diinginkan  

(Triyana, Djatmika, & Wiyono, 2018). Terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan kurangnya gemar membaca pada siswa seperti kurang kesadaran 

pentingnya membaca, kurangnya arahan dan keteladanan orang tua dan guru. 

Buku yang menarik sulit diakses sehingga dapat menghambat keinginan untuk 

membaca buku (Febriandari, 2019). 

16. Nilai Peduli Lingkungan 

 Nilai peduli lingkungan dapat diimplementasikan kepada siswa dengan cara 

mengajari siswa mengenai peduli lingkungan di Sekolah dapat dilakukan dengan 

beberapa cara seperti melibatkan siswa dalam menanam pohon di lingkungan 

Sekolah (Sabardila et al., 2019). Diperkuat juga oleh pernyataan lain bahwa 

contoh kegiatan peduli lingkungan yang melibatkan warga Sekolah dapat 

ditanamkan melalui berbagai kegiatan cinta lingkungan seperti komposting, 

merawat taman milik kelas, kegiatan biopori, kegiatan bersih lingkungan, bank 

sampah dan sebagainya (Novianti & Mushafanah, 2019). Selain itu karakter 
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peduli lingkungan tumbuh karena siswa memiliki kesadaran dan terbiasa untuk 

menjaga kebersihan lingkungan disekitar (Triyana, Djatmika, & Wiyono, 2018).  

 Lebih lanjut bahwa karakter peduli lingkungan penting diimplementasikan di 

Sekolah, karena dengan adanya kepedulian terhadap lingkungan akan 

mempengaruhi terhadap kehidupan di dunia. Manusia yang kurang peduli 

terhadap lingkungan akan mudah merusak lingkungan (Yunesa, 2018). 

Kebersamanaan warga sekolah sangat diperlukan dalam mewujudkan lembaga 

pendidikan yang peduli lingkungan. Siswa yang membuang sampah sembarangan 

tidak tumbuh kesadaran karena sebagian warga sekolah lainnya dibiarkan dan 

tidak ditegur (Saputri, 2019). 

17. Nilai Peduli Sosial 

 Nilai peduli sosial ditanamkan kepada siswa bertujuan untuk menjadikan 

seseorang yang memiliki kepedulian sosial terhadap orang lain. Seseorang yang 

sudah memiliki nilai kepedulian sosial makan akan menunjukkan perilaku yang 

positif dan bisa bertahan dengan lingkungan masyarakat (Ardiyanti, 2019). 

Diperkuat juga oleh pernyataan lain bahwa melalui peduli sosial siswa tidak 

hanya memiliki pemahaman tentang pentingnya tolong menolong akan tetapi 

mampu melakukan aksi saling tolong menolong kepada sesama yang 

membutuhkan (Fauzi, Zainuddin, & Atok, 2017).  

 Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kurangnya karakter peduli 

sosial yaitu masih kurangnya kesadaran dari siswa diri siswa akan pentingnya 

peduli sosial dalam kehidupan, dan masih ada beberapa pihak yang tidak ikut 
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berpartisipasi (Ardiyanti, 2019). Berdasarkan pada pernyataan di atas maka, siswa 

masih kurang memiliki kesadaran, sehingga terlihat acuh tak acuh. 

18. Nilai Tanggung Jawab 

 Nilai tanggung jawab dapat dilihat apabila siswa melaksanakan tugas atau 

pekerjaan. Siswa dikatakan tanggung jawab apabila siswa dapat mengambil 

keputusan dan mampu menghadapi akibat yang terjadi. Nilai tanggung jawab 

penting ditanamkan sejak dini, untuk membiasakan agar memiliki tanggung jawab 

pada semua hal, seperti datang tepat waktu ke Sekolah, melaksanakan tugas piket 

kelas dan tepat waktu untuk mengumpulkan tugas yang diberikan guru (Purwanti, 

2016). Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat lain yang menyatakan bahwa 

pendidikan karakter dapat dilakukan secara bersamaan ketika siswa mempelajari 

sebuah tema, misalnya siswa bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru, serta bertoleransi terhadap perbedaan pendapat dengan temannya  

(Tati’ah & Oktaviya, 2019).  

 Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk menanamkan 

sikap tanggung jawab kepada siswa, seperti memulai dari tugas-tugas sederhana, 

menebus kesalahan saat berbuat salah, segala sesuatu mempunyai konsekuensi 

dan sering berdiskusi tentang pentingnya tanggung jawab (Purwanti, 2016). 

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan 

kepada siswa merupakan salah satu cara untuk menanamkan sikap tanggung 

jawab kepada siswa yang belum tampak nilai karakter tanggung jawabnya. 

 Adapun indikator nilai-nilai karakter yang digunakan dalam penelitian ini 

disajikan dalam Tabel 2.2 (Daryanto & Darmiatun, 2013; Masrukan, 2017). Nilai-
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nilai karakter yang menjadi fokus penelitian ini adalah 18 nilai karakter. Alasan 

pemilihan nilai-nilai karakter ini karena dalam mempelajari tema dapat 

diintegrasikan nilai-nilai karakter secara bersamaan, maka dari itu penelitian ini 

akan menganalisis nilai-nilai karakter apa saja yang dapat diimplementasikan 

dalam pembelajaran tematik dan seperti apa cara mengimplementasikannya. 

Tabel 2. 2 Indikator Nilai Pendidikan Karakter 

No Aspek Indikator 

1 Religius Berdoa sebelum dan setelah belajar 

Melaksanakan ibadah keagamaan 

Membantu teman yang memerlukan bantuan sebagai 

suatu ibadah atau kebajikan  

2 

 

 

Jujur Tidak meniru atau memberi contekan saat mengerjakan 

tugas dan tes  

Melaporkan dan mengembalikan barang ketika 

menemukan benda orang lain  

Mengemukakan pendapat tentang sesuatu sesuai dengan 

yang diyakininya 

Mengemukakan ketidaknyamanan dirinya dalam belajar 

di Sekolah 

3 Toleransi Menghargai perbedaan pendapat 

Bekerja sama dengan teman yang berbeda agama, suku, 

dan etnis dalam kegiatan-kegiatan kelas 

Bersahabat dengan teman yang berbeda pendapat 

4 Disiplin Datang tepat waktu 

Menyelesaikan tugas tepat waktu 

Saling menjaga dengan teman agar semua tugas-tugas 

kelas terlaksana dengan baik 

Mengingatkan teman yang melanggar peraturan dengan 

kata-kata sopan dan tidak menyinggung 

Berpakaian rapi dan sopan 

Mematuhi peraturan yang diterapkan guru di kelas 

5 Kerja keras Mengerjakan tugas dengan teliti dan rapi 

Mencari informasi dari sumber-sumber di luar kelas 

Fokus pada tugas-tugas yang diberikan guru di kelas 

Mencatat dengan sungguh-sungguh sesuatu yang dibaca, 

diamati dan didengar untuk kegiatan di kelas 

6 Kreatif Menciptakan ide-ide baru 

Mengemukakan pikiran atau gagasan yang 

menghasilkan cara baru 
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No Aspek Indikator 

Bertanya tentang sesuatu yang berkenaan dengan 

pelajaran tetapi di luar cakupan materi pelajaran 

7 Mandiri Melakukan sendiri tugas kelas yang menjadi tanggung 

jawab 

Memiliki keyakinan dirinya dapat menyelesaikan 

masalah yang dihadapi 

8 

 

Demokratis Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 

Mendasarkan keputusan kepada hasil musyawarah 

mufakat 

Menerima kekalahan dalam pemilihan dengan ikhlas 

Memberi kesempatan kepada teman yang menjadi 

pemimpinnya untuk bekerja 

9 Rasa ingin 

tahu 

Bertanya kepada guru atau teman tentang materi 

pelajaran 

Berupaya mencari sumber belajar tentang konsep yang 

dipelajari 

Bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan materi 

pelajaran tetapi di luar yang di bahas di kelas 

10 Semangat 

kebangsaan 

Melaksanakan upacara bendera 

Memperingati hari besar Nasional 

11 Cinta tanah air Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar  

Memajang bendera Indonesia, Pancasila, gambar 

Presiden serta simbol-simbol Negara lainnya 

12 Menghargai 

prestasi 

Rajin belajar untuk berprestasi tinggi 

Memberikan penghargaan atas hasil karya teman sekelas 

Mencontoh hasil atau prestasi teman sekelas 

13 Bersahabat/ 

Komunikatif 

Memberikan pendapat dalam kerja kelompok di kelas 

Mendengarkan pendapat dalam diskusi kelas 

Tidak membeda-membedakan dalam berkomunikasi 

14 

 

Cinta damai Mendamaikan teman yang sedang berselisih 

Menciptakan suasana kelas yang tentram 

Membiasakan berperilaku anti kekerasan 

Menjaga keselamatan teman di kelas dari perbuatan 

jahil yang merusak 

15 Gemar 

membaca 

Membaca buku dan tulisan terkait dengan mata 

pelajaran 

Tertarik untuk membaca buku bacaan yang ada di 

Sekolah 

Saling tukar bacaan dengan teman sekelas 

16 

 

 

Peduli 

lingkungan 

Memperindah kelas dan sekolah dengan tanaman 

Membiasakan hemat energy 

Membersihkan tempat sampah 

Menjaga lingkungan kelas dan Sekolah  

17 Peduli sosial Berempati kepada teman sekelas 
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No Aspek Indikator 

Membangun kerukunan warga kelas 

Menghormati kepala sekolah, guru dan pegawai sekolah 

18 Tanggung 

Jawab 

Mengerjakan tugas yang diberikan guru 

Pelaksanaan tugas piket secara teratur 

Sumber: (Daryanto & Darmiatun, 2013; Masrukan, 2017) 

2.1.2.4  Implementasi Pendidikan Karakter  

Implementasi pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara makro dan 

mikro (Saidek, Islami, & Abdoludin, 2016; Sardjijo & Ali, 2017; Yatmiko, 

Banowati, & Suhandini, 2015). Implementasi pendidikan karakter secara makro 

dibagi menjadi tiga tahap, yaitu perencanaan,  pelaksanaan, dan evaluasi hasil. 

Pada tahap perencanaan yaitu mengembangkan perangkat karakter dengan 

menggunakan beberapa sumber, seperti Pancasila, UUD 1945, dan UU N0.20 

Tahun 2003. Pada tahap implementasi mengembangkan pengalaman belajar yang 

dapat berlangsung dalam tiga pilar pendidikan yaitu dalam satuan pendidikan, 

keluarga, dan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan karakter dalam konteks makro 

bukan hanya pada sektor pendidikan nasional saja, melainkan harus adanya 

keterlibatan aktif dari sektor-sektor pemerintahan lainnya. Pada tahap evaluasi 

hasil, kegiatan ini merupakan proses penilaian untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dan hambatan selama proses pelaksanaan pendidikan karakter 

berlangsung. Penilaian dilakukan secara terus menerus, dari perencaan sampai 

pada pelaksanaan sehingga akan menghasilkan rencana perbaikan di masa 

mendatang. 

Implementasi pendidikan karakter secara mikro dilaksanakan melalui 

kegiatan belajar mengajar, pembudayaan sekolah dalam keseharian, kegiatan 

ekstrakurikuler, dan kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Salah satu 
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bentuk implementasi pendidikan karakter dapat dilaksanakan melalui kegiatan 

belajar mengajar. Materi pembelajaran yang berhubungan dengan nilai-nilai 

karakter ini, dikembangkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi 

pengalaman yang nyata bagi siswa dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk 

mengimplementasikan pendidikan karakter. Pendekatan yang dapat dilakukan 

yaitu pendidikan karakter digunakan sebagai mata pelajaran dan pendidikan 

karakter diimplementasikan sebagai misi dari setiap mata pelajaran (Amini, 

Syamsuyurnita, & Hasnidar,  2017; Ma’rifataini, 2016; Marini, 2017; Prastowo, 

2017; Rizal & Munip, 2017). Apabila pendidikan karakter digunakan sebagai 

mata pelajaran, maka pada prosesnya ada pelajaran khusus yang mempelajari 

tentang pendidikan karakter, sedangkan apabila pendidikan karakter 

diintegrasikan di setiap mata pelajaran, maka pada proses pembelajarannya guru 

dapat mengajarkan salah satu mata pelajaran yang mengintegrasikan nilai karakter 

di dalam pembelajarannya. Misalnya membiasakan siswa untuk disiplin dalam 

mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendekatan yang paling sempurna untuk 

mengimplementasikan pendidikan karakter yaitu dengan mengintegrasikan 

dengan mata pelajaran, siswa akan mendapatkan pengalaman nyata untuk 

mempraktikkan pendidikan karakter (Rokhman, Syaifudin, & Yuliati, 2014). Cara 

yang lainnya yaitu menumbuhkan nilai pendidikan karakter dapat melalui strategi 

dan metode pembelajaran (Rizal & Munip, 2017). Misalnya guru membiasakan 
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siswa untuk menggunakan metode tanya jawab mengenai materi yang diajarkan, 

sehingga akan muncul rasa ingin tahu pada siswa.  

Mata pelajaran di Sekolah Dasar saat ini sudah mengimplementasikan 

pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik dapat diintegrasikan dengan 

pendidikan karakter. Seperti pernyataan berikut bahwa pendidikan karakter dapat 

dilakukan secara bersamaan ketika siswa mempelajari sebuah tema, misalnya 

siswa dilatih untuk selalu berdoa dan bersyukur dalam kegiatan apapun, jujur 

dalam melaporkan hasil pengamatan yang dilakukannya, disiplin dan bertanggung 

jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru, serta bertoleransi terhadap 

perbedaan pendapat dengan temannya (Tati’ah & Oktaviya, 2019).  

Selain itu dalam pelaksanaan pembelajaran tematik ini guru harus 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa berperan aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung. Seperti siswa diberi kesempatan untuk menanyakan 

segala sesuatu yang kurang siswa pahami, dan diberi kesempatan untuk menjawab 

atau menanggapi mengenai pertanyaan yang diberikan oleh guru atau temannya 

yang lain (Syaifuddin, 2017). Pendidikan karakter dalam lingkup intrakurikuler 

juga dapat diimplementasikan melalui perangkat pembelajaran yang terintegrasi 

pada semua bidang mata pelajaran (Maunah, 2016). Dilakukan dengan menyusun 

rencana pembelajaran, seperti silabus dan RPP. Pada saat pengintegrasian tersebut 

pastikan terdapat keterkaitan antara mata pelajaran dengan nilai-nilai karakternya, 

sehingga dapat memperkuat karakter siswa.  
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2.1.3 Pembelajaran Tematik  

2.1.3.1 Pengertian Pembelajaran  

Pembelajaran berasal dari kata ‘ajar’, yang berarti petunjuk yang 

diberikan kepada orang supaya diketahui. Kata pembelajaran ini diambil dari kata 

‘ajar’ ditambah awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’ artinya adalah proses, perbuatan, 

cara mengajar (Susanto, 2016). Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan 

seseorang kepada orang lain untuk memberikan petunjuk, dengan tujuan supaya 

orang lain itu mengetahuinya.  

Sejalan dengan pendapat di atas, pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 

(Fathurrohman, 2015). Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik 

agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran 

dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa. Pembelajaran 

ini terjadi antara guru dengan siswa dan sumber belajar. Melalui pembelajaran 

siswa diharapkan dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan, sikap dan mental, 

serta keterampilan, dengan kata lain pembelajaran ini adalah proses untuk 

membantu siswa dapat belajar dengan baik. 

Disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan gabungan dari dua 

aktivitas yaitu belajar dan mengajar. Kegiatan belajar identik dengan aktivitas 

siswa. Aktivitas mengajar identik dengan aktivitas guru. Guru dan siswa memiliki 

peranan yang sama penting. Guru dan siswa harus tetap berperan secara optimal. 

Misalnya ketika guru memberikan materi, siswa harus memperhatikan dan 

memahami materi yang diajarkan. Ketika siswa dengan mengerjakan salah satu 
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tugas yang diberikan oleh guru misalnya diskusi. Guru tidak boleh lepas tangan 

tetapi harus membimbing, mengawasi kegiatan siswa tersebut, dengan begitu 

terlihat jelas bahwa proses pembelajaran yang dilakukan siswa tidak mungkin 

terjadi apabila tidak adanya perlakuan dari guru, yang membedakan hanya dari 

peranannya saja.  

2.1.3.2 Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pada era revolusi industri 4.0 dalam bidang pendidikan dan pembelajaran 

di Indonesia diberlakukannya kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 

2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan dari Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Tujuan dibentuknya kurikulum 2013 adalah untuk 

membentuk siswa yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif (Mulyadin, 2016). 

Merujuk pada tujuannya maka yang diutamakan yaitu diharapkan siswa memiliki 

keahlian. Salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut maka, 

terdapat perubahan pada kurikulum 2013 yaitu adanya beberapa mata pelajaran 

yang mengalami penggabungan. Penggabungan beberapa mata pelajaran ini 

kemudian dipayungi dengan suatu tema, sehingga dikenal dengan pembelajaran 

tematik (Desyandri, Muhammadi, Mansurdin, & Fahmi, 2019). 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna pada siswa (Putri, Dantes, & Tika, 2015; Trianto, 2011). 

Sejalan dengan pendapat di atas, pembelajaran tematik adalah metode 

pembelajaran terpadu dengan menggunakan tema untuk mengintegrasikan 

berbagai bidang studi (Haryati, 2016; Muhsinin, Musyaddad, & Azim, 2019). 
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Pembelajaran tematik ini merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan 

berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam suatu tema. Tema 

yang dimaksud yaitu pokok pikiran yang menjadi topik inti pembicaraan pada saat 

proses pembelajaran (Rohmanurmeta, 2018) .  

Adapun yang diintegrasikan dalam pembelajaran tematik, yaitu integrasi 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi 

berbagai konsep dasar yang berkaitan (Utami, 2019; Wahyuningsih & Mustadi, 

2016). Sehingga pelaksanaan pembelajaran tematik ini tidak hanya mengajarkan 

pengetahuan saja, melainkan juga sikap dan keterampilan. materi pembelajaran 

tematik dapat mengambil pembelajaran dari lingkungan sekitar Sekolah dan yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari (Sakti & Budiyono, 2019). Bentuk 

sikap yang diajarkan diantaranya seperti membiasakan siswa untuk menanamkan 

sikap religi dengan cara berdoa pada saat awal dan akhir pembelajaran. Bentuk 

keterampilannya seperti diajarkan membuat suatu karya dan pengetahuannya 

mengajarkan beberapa materi pelajaran. 

Penggabungan kompetensi dari beberapa pelajaran dasar ini bertujuan 

untuk dihubungkan satu sama lain sehingga saling memperkuat, menggabungkan 

kompetensi inti dari setiap pelajaran sehingga setiap pelajaran masih memiliki 

kompetensi dasar sendiri dan menghubungkan berbagai mata pelajaran dengan 

lingkungan di sekitarnya (Sari, Akbar, & Yuniastuti, 2018).  

Model pembelajaran tematik integratif bertujuan mengembangkan 

potensi setiap peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi 

secara utuh karena terintegrasi dalam tema (Sari & Syamsi, 2015). Melalui adanya 
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tema, pemisahan antara mata pelajaran tidak begitu jelas. Hal tersebut membuat 

siswa dapat memahami konsep-konsep secara utuh. Fokus pembelajarannya pun 

diarahkan pada pembahasan tema-tema yang paling dekat dengan kehidupan 

manusia. 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. Siswa berperan sebagai subjek belajar dan guru sebagai fasilitator. Maka 

dengan pembelajaran yang seperti itu, siswa akan mengalami pengalaman secara 

langsung sehingga siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata yang berkaitan 

dengan kehidupan manusia. Sejalan dengan pendapat diatas bahwa pembelajaran 

tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara 

aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman 

langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang 

dipelajarinya (Kulsum, Husaini, & Saefuddin, 2016; Syaifuddin, 2017). 

Proses pembelajarannya mengacu pada pendekatan saintifik yaitu 

mengamati dengan cara melihat, membaca, mendengar, menyimak, yang kedua 

menanya untuk menggali informasi baru, yang tidak dipahami dari apa yang 

diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang 

diamati, yang ketiga mengumpulkan informasi dengan cara melakukan 

eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, dan mengamati 

objek/kejadian. Setelah itu mengolah informasi dan mengkomunikasikan dengan 

cara menyampaikan hasil diskusi di depan teman-teman sekelasnya (Muhsinin, 

Musyaddad, & Azim, 2019). Sehingga terlihat bahwa pada pembelajaran tematik 

pembelajaran terpusat pada siswa dan menekankan adanya kerja sama antara 
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siswa untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran (Karyani, 2017). 

Selain itu model pembelajaran tematik integratif bertujuan mengembangkan 

potensi setiap siswa dalam memahami dan mendalami konsep materi secara utuh 

karena terintegrasi dalam tema (Sari & Syamsi, 2015).  

2.1.3.3 Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Terdapat beberapa karakteristik tematik integratif (Warman, 2019), yaitu: 

(1) Berpusat pada peserta didik; pembelajaran tematik menempatkan siswa 

sebagai subjek. Sehingga pada pembelajarannya semua berpusat kepada 

siswa, dengan begitu dapat memberikan kemudahan kepada siswa untuk 

belajar. Guru berperan sebagai fasilitator.  

(2) Memberikan pengalaman langsung; pada proses pembelajarannya siswa 

dihadapkan dengan sesuatu yang konkret dan berkaitan langsung dengan 

kehidupan nyata yang terjadi sehari-hari di lingkungan sekitar siswa, 

sehingga dapat siswa akan lebih mudah memahami materi yang dipelajari. 

(3) Lebih memperhatikan proses daripada hasil; proses pembelajaran tematik 

dikembangkan dengan mengutamakan keterlibatan siswa secara aktif. 

Pembelajarannya ini disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa, 

sehingga dimungkinkan siswa lebih termotivasi untuk belajar. 

(4) Syarat dengan muatan keterkaitan; pada pembelajaran tematik lebih 

memusatkan pada pengamatan mengenai suatu peristiwa dari beberapa mata 

pelajaran sekaligus, sehingga pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 

Maka siswa tidak merasa adanya peralihan dari beberapa mata pelajaran. 
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Pembelajarannya difokuskan menjadi satu tema yang berkaitan dengan 

kehidupan manusia. 

2.1.3.4 Prinsip Pembelajaran Tematik 

Terdapat beberapa prinsip pembelajaran tematik (Majid, 2014), yaitu : 

(1) Memiliki satu tema yang aktual, dekat dengan dunia siswa dan ada dalam 

kehidupan sehari-hari; maksudnya tema-tema yang diajarkan kepada siswa 

harus berkaitan dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sehingga siswa 

akan lebih mudah memahami dan mempelajarinya. 

(2) Memilih materi beberapa mata pelajaran saling terkait; maksudnya dalam 

pembelajaran tematik guru harus memilih mata pelajaran yang saling 

berkaitan yang dihubungkan dengan satu tema, sehingga pembelajaran 

menjadi terarah dan siswa tidak merasa adanya peralihan antara satu mata 

pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 

(3) Tidak bertentangan dengan tujuan kurikulum yang berlaku; pembelajaran 

tematik yang diajarkan kepada siswa harus selaras dengan kurikulum yang 

berlaku. Pembelajaran tematik ini sesuai dengan kurikulum 2013. 

(4) Mempertimbangkan karakteristik siswa seperti minat, kemampuan, 

kebutuhan dan pengetahuan awal; pembelajaran tematik yang diajarkan harus 

disesuaikan dengan karakteristik siswa. Apabila proses pembelajaran telah 

disesuaikan dengan karakteristik siswa, maka akan memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran dan siswa pun akan lebih mudah untuk 

menerima materi pembelajaran. 
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(5) Materi yang dipadukan tidak dipaksakan terpadu; maksudnya dalam 

memadukan materi itu tidak semua materi bisa dipadukan. Akan tetapi ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut dimaksudkan agar 

pembelajaran menjadi lebih terarah. 

Terdapat beberapa prinsip manajemen pembelajaran, yaitu prinsip 

evaluasi dan prinsip reaksi (Wardani & Widiyastuti, 2015). Pada saat mengelola 

pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan mediator. Melalui fasilitas dan 

mediasi yang diberikan guru, siswa menjadi lebih aktif karena termotivasi untuk 

mengikuti pembelajaran dan materi yang diajarkan pun akan lebih mudah 

dipahami. Selama proses pembelajaran guru tidak mendominasi pembicaraan. 

Guru mengatur dan memberikan arahan mengenai tugas yang diberikan kepada 

individu maupun kepada kelompok yang menuntut kerja kelompok. 

Adapun prinsip evaluasi pada pembelajaran tematik ini yaitu, guru 

memberikan siswa kesempatan untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Bersama 

dengan para guru, siswa mencoba untuk mengevaluasi hasil mereka berdasarkan 

kriteria persyaratan minimal untuk pembelajaran. Selain itu prinsip reaksinya 

yaitu guru dituntut untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara 

tuntas sampai dengan tujuan pembelajaran tercapai. Guru juga perlu mengarahkan 

siswa untuk berpikir secara menyeluruh dan bermakna. Sehingga selama proses 

pembelajarannya siswa lebih aktif untuk mencari, menggali dan menemukan 

konsep materi pembelajarannya. 
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2.1.3.5 Manfaat Pembelajaran Tematik 

Mengimplementasikan pembelajaran tematik dapat memberikan 

keuntungan seperti (Wandini, 2017):  

(1) Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu, maksudnya 

dengan adanya tema siswa akan lebih terfokus karena tidak terlihat lagi 

peralihan antar mata pelajaran. 

(2) Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama; maksudnya 

dengan adanya tema maka dalam satu pembelajaran siswa tidak hanya 

terfokus pada satu pengetahuan dan satu kompetensi dasar saja, melainkan 

dapat lebih dari satu sehingga kemampuan siswa yang didapat akan lebih 

beragam. 

(3) Pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan; 

maksudnya pembelajaran berpusat pada siswa sehingga siswa dapat menggali 

informasi sendiri, selain itu pembelajaran bersifat konkret dan berkaitan 

langsung dengan kehidupan nyata yang terjadi sehari-hari di lingkungan 

sekitar siswa sehingga pembelajaran lebih berkesan dan lebih mendalam. 

(4) Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan mata 

pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa; maksudnya pembelajaran 

bersifat fleksibel, guru dapat mengembangkan pembelajaran yang akan 

diajarkan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa pada masing-

masing sekolah.  
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(5) Siswa mampu lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi 

disajikan dalam konteks tema yang jelas; maksudnya dengan adanya tema 

maka perhatian siswa akan lebih terfokus, tidak terlihatnya adanya pergantian 

mata pelajaran, sehingga siswa lebih bisa merasakan manfaat dan 

pembelajaran yang bermakna.  

(6) Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi 

nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran 

sekaligus mempelajari mata pelajaran lain; maksudnya pembelajaran yang 

disajikan berkaitan dengan kehidupan nyata di sekitar siswa sehingga siswa 

akan lebih mudah memahami apa yang sedang dipelajari. Selain itu 

pembelajaran yang dikemas dalam satu tema sehingga siswa dapat 

mempelajari dan mengembangkan kemampuan dari berbagai mata pelajaran.  

(7) Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara 

tematik dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam dua atau tiga 

pertemuan, waktu selebihnya dapat digunakan untuk kegiatan remedial, 

pemantapan, atau pengayaan; maksudnya dengan pembelajaran tematik 

berbagai mata pelajaran dan kompetensi dapat diberikan kepada siswa dalam 

waktu yang bersamaan, sehingga guru memiliki waktu yang cukup untuk 

merencanakan kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang akan diberikan 

kepada siswa selanjutnya. 

2.1.3.6 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Tematik 

Terdapat kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Berikut 

merupakan kelebihannya antara lain (Usriyah & Prayogo, 2018): 
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(1) Pemahaman antar bidang studi dengan ide-ide penemuan satu pelajaran 

mencakup banyak dimensi; maksudnya pembelajaran lebih memusatkan pada 

pengamatan dan pengkajian suatu peristiwa dari beberapa mata pelajaran 

sekaligus sehingga pemahaman siswa tidak terkotak-kotak.  

(2) Memotivasi siswa dalam belajar; maksudnya pada proses pembelajarannya 

siswa belajar secara aktif untuk mencari, menggali dan menemukan konsep 

mengenai materi pembelajaran sehingga siswa pun akan lebih termotivasi 

untuk belajar. 

(3) Memberikan perhatian pada berbagai bidang yang penting dalam satu saat 

dan tidak memerlukan penambahan waktu untuk guru menambah jam 

bekerja; maksudnya dengan adanya pengintegrasian beberapa mata pelajaran 

ini maka akan memudahkan guru pada saat penyampaian materi pelajaran 

kepada siswa. Guru dapat mengajarkan beberapa mata pelajaran yang sesuai  

dengan dipayungi oleh sebuah tema.  

(4) Guru tidak perlu mengulang kembali materi yang tumpang tindih, sehingga 

tercapai efisiensi waktu.  

Kekurangannya antara lain:  

(1) Sudut pandang penerapannya, sulit diterapkan secara penuh;  

(2) Memerlukan tim antar bidang studi, baik dalam perencanaan maupun 

pelaksanaan;  

(3) Pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari setiap bidang studi 

menuntut adanya sumber belajar yang bermacam-macam. 
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Berdasarkan pendapat di atas mengenai kekurangan pembelajaran 

tematik, peneliti berpendapat terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

meminimalisir kekurangan pembelajaran tematik yaitu diperlukan persiapan yang 

matang sebelum diimplementasikannya pembelajaran tematik. Persiapan yang 

diperlukan meliputi pemahaman guru, berbagai sumber belajar yang dapat 

mendukung proses pembelajaran. Hal tersebut perlu diperhatikan supaya 

pembelajaran dapat diimplementasikan dengan baik dan tujuan pembelajaran 

dapat terwujud. 

2.2 Kerangka Teoretis 

Teori belajar yang mendukung mengenai implementasi pendidikan karakter, 

diantaranya adalah teori belajar sosial kognitif, teori belajar classical conditioning 

dan teori humanis. Berikut merupakan teori-teori yang mendukung implementasi 

pendidikan karakter: 

2.2.1 Teori Belajar Sosial Kognitif 

Teori belajar yang mendukung mengenai pendidikan karakter, diantaranya 

adalah teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang biasa disebut teori 

pembelajaran sosial-kognitif atau teori pembelajaran melalui peniruan. Teori ini 

menjelaskan tentang perilaku manusia yang berkaitan antara kognitif, sikap dan 

pengaruh lingkungan yang menekankan pada pemodelan, maka seseorang belajar 

mengenai sesuatu itu melalui pengalaman langsung yang di dapat dari hasil 

observasi (Siswati, Utomo, & Muntholib, 2018). Berikut merupakan asumsi dari 

teori Bandura (Laila, 2015): 
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(1) Individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di 

lingkungannya, terutama  perilaku-perilaku  orang  lain.  Perilaku  orang  lain  

yang  ditiru disebut sebagai  perilaku  model  atau  perilaku contoh.  Apabila  

peniruan  itu  memperoleh penguatan,  maka  perilaku  yang  ditiru  itu  akan  

menjadi  perilaku  dirinya.  Proses pembelajaran  menurut  proses  kognitif  

individu  dan  kecakapan  dalam  membuat keputusan. 

(2) Terdapat hubungan yang erat antara pelajar dengan lingkungannya. 

Pembelajaran terjadi  dalam  keterkaitan  antara  tiga  pihak  yaitu  

lingkungan,  perilaku  dan  faktor - faktor pribadi. 

(3) Hasil pembelajaran adalah berupa kode perilaku visual dan verbal yang 

diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. 

Berdasarkan asumsi di atas, maka teori pembelajaran Bandura merupakan 

teori yang menyatakan bahwa proses pembelajaran dalam teori ini dilakukan 

dengan mengamati perilaku di lingkungannya, setelah itu siswa meniru dalam 

kehidupan sehari-hari. Maka dengan begitu perilaku siswa akan terbentuk dari 

hasil peniruan perilaku terhadap perilaku di lingkungannya. Dapat disimpulkan 

bahwa proses pembelajaran menurut teori Bandura terjadi dalam tiga komponen 

yaitu contoh perilaku model, pengaruh perilaku model dan proses internal pada 

diri siswa. 

Adapun bentuk percobaan dalam teori Bandura ini yaitu eksperimen Bobo 

Doll, untuk mengetahui keagresifan atau rasa ketakutan seseorang. Eksperimen ini 

dilakukan pada dua orang anak. Kedua anak ditempatkan di laboratorium dengan 

kondisi yang sama dan perlakuan yang berbeda, kemudian membandingkan 
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proses belajarnya dengan menggunakan tontonan film. Bandura memposisikan 

anak pertama pada satu ruangan yang telah tersedia satu buah boneka besar yang 

telah diikat. Anak yang kedua ditempatkan pada ruangan dengan kondisi yang 

sama. Kemudian anak pertama diberikan tontonan film action, sedangkan anak 

yang kedua tidak diberi tontonan film action. Setelah perlakuan tersebut, kedua 

anak itu dibiarkan berada pada ruangannya masing – masing dengan boneka yang 

telah disiapkan sebelumnya. 

Kejadian selanjutnya, anak yang pertama menirukan perilaku yang ada pada 

film yang telah ia tonton sebelumnya, sedangkan anak yang kedua, hanya diam 

dan memperhatikan boneka yang ada dihadapannya tanpa melakukan apapun 

seperti pada anak yang pertama. Maka dapat disimpulkan bahwa anak yang 

pertama lebih agresif dibandingkan anak yang kedua. Pola belajar yang dilakukan 

oleh anak tersebut disebut dengan peniruan. Terlihat bahwa anak yang pertama 

meniru perilaku yang dilakukan oleh pemain-pemain film action yang ditonton 

dan ia terapkan kepada boneka bobo doll yang ada dihadapannya. Hal tersebut 

dapat dikatakan bahwa cara belajar dengan peniruan. Berikut merupakan tahap-

tahap belajarnya adalah: 

(1) Tahap perhatian (attentional phase) 

Pada  tahap  pertama  ini siswa  pada  umumnya memusatkan  perhatian  pada 

obyek  materi  atau  perilaku  model  yang  lebih  menarik  terutama  karena  

keunikannya dibanding  dengan  materi  atau  perilaku  lain  yang  

sebelumnya  telah  mereka  ketahui. Untuk menarik perhatian siswa, guru 

dapat mengekspresikan suara dengan  intonasi  khas  ketika  menyajikan  



65 
 

 
 

pokok  materi  atau  bergaya  dengan  mimik tersendiri ketika menyajikan 

contoh perilaku tertentu. 

(2) Tahap penyimpanan dalam ingatan (retention phase) 

Pada  tahap  kedua  ini,  informasi  berupa  materi  dan  contoh  perilaku  

model  itu ditangkap, diproses dan disimpan  dalam  memori. Siswa lazimnya  

akan  lebih baik dalam  menangkap dan menyimpan segala informasi yang  

disampaikan atau  perilaku  yang  dicontohkan  apabila  disertai  penyebutan  

atau  penulisan nama, istilah, dan label yang jelas serta contoh perbuatan yang 

akurat. 

(3) Tahap reproduksi (reproduction phase) 

Tahap  ketiga  ini,  segala  bayangan  atau  citra  mental  (imagery)  atau  

kode-kode simbolis yang berisi informasi pengetahuan dan perilaku yang 

telah tersimpan dalam memori siswa itu diproduksi kembali. Cara  

mengidentifikasi tingkat penguasaan siswa, guru dapat menyuruh mereka 

membuat atau melakukan lagi apa-apa yang telah mereka serap misalnya 

dengan  menggunakan sarana post-test. 

(4) Tahap motivasi (motivation phase) 

Tahap  terakhir  dalam  proses  terjadinya  peristiwa atau perilaku  belajar  

adalah tahap penerimaan dorongan yang dapat berfungsi sebagai 

reinforcement (penguatan) bersemayamnya segala informasi  dalam  memori 

siswa. Pada  tahap  ini, guru  dianjurkan  untuk  memberi  pujian,  hadiah,  

atau  nilai  tertentu  kepada  para peserta didik yang berkinerja memuaskan. 

Sementara itu, kepada mereka yang belum menunjukkan kinerja yang 
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memuaskan perlu diyakinkan akan arti penting penguasaan materi atau 

perilaku yang disajikan guru bagi kehidupan mereka. Seiring dengan upaya 

ini, ada baiknya ditunjukkan pula bukti-bukti kerugian orang yang tidak 

menguasai materi atau perilaku tersebut. 

Berdasarkan tahapan belajar di atas, siswa melakukan pembelajaran dengan 

proses mengenal perilaku model yang ditiru, kemudian disimpan di dalam 

ingatan, mempertimbangkan dan memutuskan apa saja yang akan ditiru, sehingga 

muncul perilaku dirinya sendiri. Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi 

pendidikan karakter siswa dalam pembelajaran tematik. Sejalan dengan konsep 

teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura, bahwa sebagian besar tingkah 

laku manusia dipelajari melalui proses peniruan. Karakter seseorang dapat 

terbentuk melalui proses mengamati perilaku orang lain dan faktor lingkungan 

tempat seseorang itu berinteraksi. Adapun faktor lingkungan yang berpengaruh 

dalam penelitian ini adalah lingkungan di Sekolah. Melalui lingkungan Sekolah 

dapat dipraktikkan pendidikan karakter dengan baik (Jason, 2017).  

Di lingkungan Sekolah dapat terjadi peniruan pendidikan karakter melalui 

keteladanan guru di lingkungan Sekolah, karena guru merupakan seseorang yang 

patut digugu dan ditiru maka akan selalu menjadi seseorang yang diamati di 

Sekolah (Rochmawati, 2018). Selanjutnya terjadi proses mengingat pada siswa 

mengenai apa saja yang siswa terima sebelumnya, adanya proses pengulangan 

pendidikan karakter agar tertanam dalam diri siswa seperti adanya proses 

pembiasaan yang dilakukan guru kepada siswa contohnya pembiasaan berbaris di 

depan kelas sebelum masuk kelas lalu membaca doa sebelum dan setelah selesai 
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belajar, dan adanya motivasi agar terus dilakukan secara terus menerus sehingga 

terwujudnya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter. Hal ini dapat 

dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga nilai-nilai karakter 

pun akan tertanam dalam diri siswa. 

2.2.2 Teori Belajar Classical Conditioning 

Teori yang berkaitan dengan pendidikan karakter selain teori Bandura yaitu 

teori Ivan Pavlop. Teori yang dikenalnya yaitu teori belajar classical conditioning. 

Ivan Pavlov membahas tentang teori pembiasaan, adapun bentuk percobannya 

yaitu dilakukan terhadap anjing. Percobaan pertama, jika daging diletakkan dekat 

mulut anjing yang lapar, maka anjing akan mengeluarkan air liur. Percobaan 

kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel maka ia tidak merespon atau tidak 

mengeluarkan air liur. Dalam percobaan ini bagaimana cara untuk membentuk 

perilaku anjing agar ketika bunyi bel di berikan ia akan merespon dengan 

mengeluarkan air liur walaupun tanpa diberikan makanan.  

Kemudian dilakukan lagi percobaan ketiga, dengan cara anjing diberikan 

sebuah makanan setelah diberikan bunyi bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan 

mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Pada percobaan keempat, 

perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar 

bunyi bel tanpa diberikan makanan, anjing akan memberikan respon berupa 

keluarnya air liur dari mulutnya (Supiana & Sugiharto, 2017). 

Berdasarkan eksperimen di atas maka dapat disimpulkan bahwa usaha yang 

dapat dilakukan untuk membentuk perilaku tertentu, harus melakukan perilaku 

tersebut berulang-ulang dengan situasi tertentu. Pada saat situasi tersebut, maka 
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untuk menghasilkan respon yang baik membutuhkan adanya suatu stimulus. 

Stimulus itulah yang dapat menyebabkan adanya pengulangan tingkah laku dan 

juga berfungsi sebagai penguat (Fadhilah, 2016). Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat lain bahwa untuk membentuk pembiasaan tingkah laku dapat dilakukan 

dengan bantuan penguatan (An-Nisa & Wangid, 2015; Rufaedah, 2017).  

Apabila dikaitkan dengan pendidikan karakter, maka cara untuk 

menanamkan karakter yang baik pada siswa yaitu dengan melakukan pelatihan 

dan pengulangan secara berulang-ulang. Hal tersebut bertujuan agar menjadi 

kebiasaan untuk berperilaku baik, sehingga seiring berjalannya waktu akan 

tertanam dalam diri siswa nilai-nilai karakter yang baik. Fungsi pengulangan 

tingkah laku ini adalah sebagai penguat (Nahar, 2016).  

Adapun cara yang dapat dilakukan guru selama proses pembelajaran 

berlangsung yaitu dengan memberikan contoh dan pembiasaan yang dilakukan 

berulang. Misalnya membiasakan siswa untuk berbaris sebelum masuk kelas, 

membiasakan membaca doa sebelum dan setelah pembelajaran selesai, 

membiasakan untuk tidak mecontek pada saat ujian. Kegiatan tersebut dilakukan 

secara berulang dan terus menerus, sehingga tertanam dalam diri siswa untuk 

selalu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai karakter. 

2.2.3 Teori Belajar Humanis 

Teori yang berkaitan dengan pendidikan karakter lainnya selain teori belajar 

sosial kognitif dan teori belajar classical conditioning yaitu teori humanis. Pada 

teori humanis yang diutamakan adalah proses belajar yang dapat membentuk 

manusia yang humanis, yaitu menjadikan manusia selayaknya manusia sehingga 
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dapat mencapai tujuan belajar. Proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk 

kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Maka dari itu, pada teori ini 

siswa ditempatkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk berorientasi 

diri kepada tindakan yang benar (Jumarudin, Gafur, & Suardiman, 2014). 

Sejalan dengan pendapat di atas, pada pelaksanaan pembelajaran di Sekolah 

siswa menjadi pusat belajar dan guru berperan sebagai fasilitator, maka pada 

praktiknya proses pembelajaran menurut teori ini bersifat untuk mengembangkan 

kepribadian, kerohanian, perkembangan tingkah laku dan mampu memahami 

fenomena di masyarakat. Siswa berhak untuk mempunyai potensi dan motivasi 

dalam mengembangkan diri dan mengaktualisasikannya (Sumantri & Ahmad, 

2019).   

Menurut pandangan teori humanisme, yang memegang kendali akan 

kehidupan dan perilaku manusia adalah manusia itu sendiri, maka dari itu manusia 

berhak mengembangkan sikap dan kepribadiannya. Pada teori ini berupaya untuk 

mengerti tingkah laku belajar menurut pandangan diri sendirinya, bukan dari 

pandangan orang lain. Hal tersebut sesuai dengan generasi Z, yaitu generasi yang 

lahir pada tahun 1995-2010.  

Sesuai dengan informan pada penelitian ini yaitu siswa kelas IV Sekolah 

Dasar, maka informan dapat dikaregorikan sebagai generasi Z. Adapun yang 

menjadi ciri khas dari generasi Z adalah generasi yang sudah mengenal teknologi 

dan mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu misalnya: 

menjalankan sosial media menggunakan ponsel, browsing menggunakan PC, dan 
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mendengarkan musik menggunakan headset. Kegiatan yang dilakukan biasanya 

berhubungan dengan dunia maya (Putra, 2016). 

Generasi Z dikenal lebih mandiri daripada generasi sebelumnya. Mereka 

tidak menunggu orang tua untuk mengajari hal-hal baru dan memberi tahu mereka 

bagaimana membuat keputusan. Generasi ini berkembang untuk memilih bekerja 

dan belajar sendiri. Mereka juga dibesarkan untuk lebih menerima dan 

menghormati lingkungan dibanding generasi orang-orang sebelumnya (Pipit, 

2018). Berdasarkan paparan di atas maka apabila dihubungkan pada teori 

humanisme dan ciri khas dari generasi Z ini cocok, karena keduanya 

berpandangan bahwa yang memegang kendali akan kehidupan dan perilaku 

manusia adalah manusia itu sendiri dan generasi Z sudah terbiasa untuk membuat 

keputusan sendiri. Pada pengaplikasian pendidikan karakter di Sekolah maka yang 

diikut sertakan dalam prosesnya tidak hanya guru, melainkan menempatkan siswa 

sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk menitikberatkan pada 

tindakan yang benar. Guru harus memanusikan manusia, sehingga keputusan 

tidak serta merta ada pada guru, melainkan siswa berhak untuk mengembangkan 

dirinya sesuai dengan potensi dan minat yang dimilkinya. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pendidikan karakter akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian. Penyebabnya 

karena banyak karakter siswa yang dirasa kurang baik. Contohnya peristiwa yang 

dimuat di media massa seperti adanya kejadian mengenai perilaku siswa yang 

berani melawan kepada guru, perilaku kekerasan yang dilakukan oleh siswa 
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terhadap guru, siswa yang kurang memperhatikan tata tertib Sekolah, dan adanya 

perkelahian antar pelajar saat proses pembelajaran yang berlangsung di Sekolah.  

Selain itu yang terjadi selama proses pembelajaran yaitu masih ada siswa 

yang menunjukkan sikap kurang disiplin. Pada saat masuk kelas di pagi hari dan 

setelah jam  istirahat masih banyak yang terlambat. Selain itu saat mengerjakan 

tugas kelompok masih banyak siswa yang mengandalkan beberapa temannya saja 

yang mengerjakan. Siswa juga masih ada yang melakukan mencontek, yang 

dilakukan dengan cara melihat pekerjaan temannya dan melihat langsung dari 

buku sumber. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk mengimplementasikan pendidikan karakter yaitu melalui proses 

pembelajaran di Sekolah dengan cara mengintegrasikan pada pembelajaran 

tematik. Pada pembelajaran tematik guru tidak hanya mengintegrasikan 

pengetahuan saja, melainkan juga pendidikan karakter. Implementasi pendidikan 

karakter dengan mengiintegrasikan pada proses pembelajaran tematik dapat di 

implementasikan dengan berlandaskan pada teori sosial kognitif, teori classical 

conditioning dan teori humanis. Menurut teori sosial kognitif menyatakan 

penerapan pendidikan karakter melalui proses meniru. Proses meniru 

dilaksanakan melalui keteladanan guru kepada siswa, selanjutnya terjadi proses 

mengingat pada diri siswa untuk menerima perilaku yang guru contohkan, proses 

pengulangan perilaku agar sesuai dengan ingatan, dan adanya motivasi untuk 

terus melakukan sampai dengan terwujudnya perilaku model sehingga muncullah 

perilaku dari diri siswa tersebut. 
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Adapun menurut teori classical conditioning penerapan pendidikan karakter 

dilakukan dengan cara melakukan perilaku berulang-ulang dan terus melakukan 

pelatihan sehingga menjadi kebiasaan untuk berperilaku baik dan seiring 

berjalannya waktu akan tertanam dalam diri siswa nilai-nilai karakter yang baik. 

Informan dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV, maka informan termasuk 

pada generasi Z. Sesuai dengan teori humanis bahwa generasi Z memegang 

kendali akan kehidupan dan perilaku manusia itu sendiri dan sudah terbiasa untuk 

membuat keputusan sendiri.  Pada pengaplikasian pendidikan karakter di Sekolah 

maka yang diikut sertakan dalam prosesnya tidak hanya guru, melainkan 

menempatkan siswa sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk 

menitikberatkan pada tindakan yang benar. Guru harus memanusikan manusia, 

sehingga keputusan tidak serta merta ada pada guru, melainkan siswa berhak 

untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi dan minat yang dimilkinya. 

Berdasarkan tiga teori, karakter siswa yang dibentuk di lingkungan Sekolah 

berawal dari proses peniruan melalui keteladanan guru di lingkungan Sekolah, 

selanjutnya terjadi proses mengingat pada siswa mengenai apa saja yang siswa 

terima sebelumnya, adanya proses pengulangan agar tertanam dalam diri siswa, 

dan adanya motivasi agar terus dilakukan secara terus menerus sehingga 

terwujudnya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter. Akan tetapi siswa 

juga berhak untuk mengambil keputusan dan berhak untuk mengembangkan 

dirinya sesuai dengan potensi dan minat. Maka nilai-nilai karakter yang telah 

diajarkan sebelumnya dapat dipilih oleh siswa untuk diimplementasikan, 

disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa.  
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Proses implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran tematik dapat 

dilaksanakan sesuai dengan ciri khas dari Sekolah masing-masing, misalnya 

Sekolah berbasis Islam, berbasis Kristen dan berbasis Negeri. Alir kerangka 

berpikir dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pendidikan 

karakter pada pembelajaran tematik di kelas IV Sekolah Dasar penelitian, 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di 

kelas IV SD Islam Al Madina, SDN Petompon 01 dan SD 

Marsudirini semuanya dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter dalam tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, 

pelaksanaan (kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir) dan 

evaluasi. Hanya saja pada setiap tahapan masing-masing sekolah 

memiliki kegiatan yang berbeda dan menanamkan nilai karakter 

yang berbeda juga. Hal tersebut disesuaikan dengan ciri khas, visi 

misi dan tujuan setiap sekolah, yaitu berdasarkan Sekolah berbasis 

agama Islam, Sekolah berbasis negeri dan Sekolah berbasis agama 

Kristen.  

2. Kendala dalam mengimplementasikan pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik di SD Islam Al Madina, SDN Petompon 01 

dan SD Marsudirini berhubungan dengan sarana dan pra sarana 

yang dimiliki sekolah, kondisi siswa, pengalaman guru dalam 

mengajar di kelas dan kurang baiknya komunikasi pihak sekolah 

dengan orang tua siswa. Solusinya yaitu memanfaatkan sarana dan 
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pra sarana dengan baik,  lebih memperhatikan siswa yang 

memerlukan bimbingan, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, 

dan mengadakan pertemuan dengan orang tua secara rutin. 

3. Nilai karakter yang sudah tampak pada siswa di SD Islam Al 

Madina yaitu nilai religius, kreatif, demokratis, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif dan gemar membaca. Berbeda dengan nilai 

karakter yang sudah tampak pada siswa di SDN Petompon 01 yaitu 

nilai religius, toleransi, mandiri, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, gemar membaca, peduli lingkungan, 

dan peduli sosial. Lain halnya dengan nilai karakter yang tampak 

pada siswa di SD Marsudirini yaitu nilai religius, kreatif, mandiri, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli lingkungan dan peduli 

sosial. Nilai karakter yang sudah tampak pada setiap sekolah 

tersebut sesuai dengan penekanan nilai karakter yang dilakukan di 

setiap sekolah. Adapun yang menjadi penekanan nilai karakter 

tersebut didasarkan pada visi misi, ciri khas, tujuan setiap sekolah 

dan disesuaikan dengan materi yang diajarkan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pendidikan 

karakter pada pembelajaran tematik di kelas IV Sekolah Dasar, maka 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Bagi guru 

Hendaknya guru lebih memperhatikan setiap siswa yang memerlukan 

bimbingan lebih, memanfaatkan sarana dan pra sarana sekolah, 

menggunakan metode, media yang beragam dan membagi waktu sebaik 

mungkin sehingga dapat memaksimalkan dan menanamkan pendidikan 

karakter di sekolah dasar secara menyeluruh. Selain itu, guru dapat 

menanamkan nilai karakter pada kegiatan Sekolah yang lain seperti 

pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler maupun pada kegiatan yang 

lainnya sehingga dapat membentuk karakter yang baik pada siswa.  

2. Bagi kepala sekolah 

Hendaknya kepala sekolah meningkatkan komunikasi dan kekompakan 

dengan guru, seluruh karyawan sekolah, siswa dan orang tua siswa 

dalam mengimplementasikan pendidikan karakter sehingga dapat 

membentuk karakter siswa lebih mudah. Selain itu hendaknya kepala 

sekolah melengkapi sarana dan pra sarana sekolah sehingga dapat 

mendukung terwujudnya pendidikan karakter.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hendaknya dapat mengembangkan penelitian ini lebih luas dan 

mendalam, seperti pada pembelajaran yang lain, kegiatan 

ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaan dan kegiatan-kegiatan sekolah 

lainnya. 



245 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Ainiyah, N. (2013). Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam. 

Jurnal Al-Ulum, 13(1), 25–38. 

Ajmain, & Marzuki. (2019). Peran Guru dan Kepala Sekolah dalam Pendidikan 

Karakter Siswa di SMA Negeri 3 Yogyakarta. SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu 

Sosial, 16(1), 109–123. https://doi.org/10.21831/socia.v16i1.27655 

Almerico, G. M. (2014). Building Character Through Literacy with Children’s 

Literature. Research in Higher Education Journal, 26, 1–13. 

Amini, Syamsuyurnita, & Hasnidar. (2017). The Development of Character 

Education Model Trough an Integrated Curriculum at Elementary Education 

Level in Medan City. IJLRES-International Journal on Languge , Research, 

and Education Studies, 1(2), 298–311. 

An-Nisa, A., & Wangid, M. N. (2015). Pengaruh SSP Tematik-Integratif 

Terhadap Karakter Disiplin dan Tanggungjawab Siswa Kelas III SD. Jurnal 

Prima Edukasia, 3(1), 12–25. 

Anderson, I., & Putri, N. (2017). Implementasi Nilai Toleransi dalam 

Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar. Jurnal Gentala Pendidikan Dasar, 

2(2), 275–291. 

Andiarini, S. E., Arifin, I., & Nurabadi, A. (2018). Implementasi Program 

Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan dalam 

Peningkatan Mutu Sekolah. Jurnal Administrasi Dan Manajemen 

Pendidikan, 1(2), 238–244. https://doi.org/10.17977/um027v1i22018p238 

Ani, A. (2016). Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Strategi Pembelajaran 



246 
 

 
 

Pakem Melalui Permainan Cincin di Jempol Tangan ( Karya Inovasi 

Pembelajaran Sekolah Dasar ). Scholaria, 6(1), 1–18. 

Annisa, F. (2018). Planting of Discipline Character Education. International 

Journal of Education Dynamics, 1(1), 107–114. 

Anshori, S. (2014). Kontribusi Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Pendidikan 

Karakter. III(2), 59–76. 

Anwar, M. K. (2017). Pembelajaran Mendalam untuk Membentuk Karakter Siswa 

sebagai Pembelajar. Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, 02(2), 97–

104. https://doi.org/10.24042/tadris.v2i2.1559 

Anzar, A. (2018). Cultivating Morals Students through Character Education: a 

Case Study. Journal of Education and Learning (EduLearn), 12(3), 457–463. 

https://doi.org/10.11591/edulearn.v12i3.7195 

Ardiyanti, T. (2019). Peningkatan Karakter Peduli Sosial Melalui Model Role 

Playing pada Siswa Kelas IV SD 1 Sekarsuli. Jurnal Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Edisi, 6(8), 553–564. 

Arifin, Z. (2014). Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur. Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya. 

Asriani, P., Cholis, S., & Sa’dun, A. (2017). Bahan Ajar Berbasis Pendidikan 

Karakter untuk Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan: Teori, 

Penelitian, Dan Pengembangan, 2(11), 1456–1468. 

Asriningsih, K. K. A., Supardi, K. I., & Wardani, S. (2015). Pengaruh Model 

Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbasis Lingkungan Terhadap 

Kemampuan Pemahaman Konsep dan Karakter Pada Siswa Kelas V SD. 



247 
 

 
 

Journal of Primary Education, 4(2), 131–138. 

Cahyo, E. D. (2017). Pendidikan Karakter Guna Menanggulangi Dekadensi Moral 

Yang Terjadi Pada Siswa Sekolah Dasar. EduHumaniora | Jurnal 

Pendidikan Dasar Kampus Cibiru, 9(1), 16–26. 

https://doi.org/10.17509/eh.v9i1.6150 

Daryanto, & Darmiatun, S. (2013). Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah. 

Yogyakarta: Gava Media. 

Desyandri, D., Muhammadi, M., Mansurdin, M., & Fahmi, R. (2019). 

Development of integrated thematic teaching material used discovery 

learning model in grade V elementary school. Jurnal Konseling Dan 

Pendidikan, 7(1), 16–22. https://doi.org/10.29210/129400 

Dewi, A., Degeng, I. N., & Hadi, S. (2019). Implementasi Pendidikan Nilai 

Karakter di Sekolah Dasar Melalui Budaya Sekolah. Jurnal Pendidikan: 

Teori, Penelitian Dan Pengembangan, 4(2), 247–255. 

Dharma, K., Triatna, C., & Permana, J. (2013). Pendidikan Karakter Kajian Teori 

dan Praktik di Sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

Dianna, R. (2016). Kontribusi Pendidikan Karakter Dan Lingkungan Keluarga. 

Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, 01(1), 23–32. 

Dishon, G., & Goodman, J. F. (2017). No-Excuses for Character: A Critique of 

Character Education in No-Excuses Charter Schools. Theory and Research in 

Education, 15(2), 182–201. https://doi.org/10.1177/1477878517720162 

Fadhilah, N. (2016). Model Bimbingan Belajar Behavioristik dan Pandangannya 

dalam Perspektif Islam. Hikmatuna, 2(2), 235–260. 



248 
 

 
 

Farindhni, D. A. (2018). Pengembangan Media Video Animasi untuk Peningkatan 

Motivasi Belajar dan Karakter Demokratis Siswa Kelas V Sekolah Dasar. 

Jurnal Pendidikan Karakter, 2, 172–186. 

Fathurrohman, M. (2015). Model-model Pembelajaran Inovatif Alternatif Desain 

Pembelajaran yang Menyenangkan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

Fatmawati, L., Pratiwi, R. D., & Erviana, V. Y. (2018). Pengembangan Modul 

Pendidikan Multikultural Berbasis Karakter Cinta Tanah Air dan Nasionalis 

pada Pembelajaran Tematik. Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan 

Kebudayaan, 8(1), 80–92. 

Fauzi, A. R., Zainuddin, Z., & Atok, R. Al. (2017). Penguatan Karakter Rasa 

Ingin Tahu dan Peduli Sosial melalui Discovery Learning. Jurnal Teori Dan 

Praksis Pembelajaran IPS, 2(2), 27–36. 

https://doi.org/10.17977/um022v2i22017p079 

Febriandari, E. I. (2019). Penanaman Nilai Karakter Gemar Membaca Berbasis 

Pembiasaan dan Keteladanan terhadap Kemampuan Berbahasa Siswa 

Sekolah Dasar. Al-Mudarris Journal of Education, 2(2), 121–223. 

https://doi.org/10.32478/al-mudarris.v 

Giwangsa, S. F. (2018). Pentingnya Pendidikan Moral dalam Pendidikan 

Kewarganeraan. Madrosatuna: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah, 1(1), 26–40. 

Hakim, M. A. R., Firmansyah, R., & Yenil, A. (2019). Mengidentifikasi Sikap 

Pendidikan Karakter Menghargai Prestasi Terhadap Siswa Kelas VIII SMP 

N 18 Kota Jambi. Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual, 4(2), 198–205. 



249 
 

 
 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Hapsari, Y. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin Siswa Kelas 

Tinggi SD Negeri 2 Binorong, Bawang, Banjarnegara. Jurnal Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, 1(8), 22–31. 

Hariandi, A. (2017). Meningkatkan Nilai Karakter Bersahabat melalui Model 

Teams Games Tournaments Di SDIT Al-Azhar Kota Jambi. Jurnal Gentala 

Pendidikan Dasar, 2(1), 19–35. https://doi.org/10.22437/gentala.v2i1.6780 

Harsono, & Hastuti, S. (2017). Bagaimana pendidikan karakter diselenggarakan di 

sekolah. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 27(1), 1–10. 

Haryati, S. (2016). Pengaruh SSP Tematik Integratif terhadap Peningkatan 

Karakter Kejujuran dan Kepedulian Siswa Kelas II SD. Jurnal Prima 

Edukasia, 4(2), 198–208. 

Hasnawati. (2015). Pelaksanaan Pendidikan Budi Pekerti dalam Membentuk 

Karakter Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tembilahan Hulu. 

Jurnal Mitra PGMI, 1(1), 43–60. 

Hidayat, W., Ahmad, J. Bin, & Hamzah, M. I. Bin. (2018). Nilai Keutamaan 

Pengetahuan Dan Kebijaksanaan dalam Konteks Pendidikan Karakter 

Bangsa. Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 22(1), 83–91. 

Hikmawati, K. (2018). Implementasi Pembelajaran Tematik Berbasis Karakter 

Religius dan Peduli Sosiak di Kelas IV SD Negeri Pusmalang. Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, 5(1), 3–10. 

Hudd, S. S. (2010). Middle school students’ perceptions of character education: 

What they are doing when someone is. In Sociological Studies of Children 



250 
 

 
 

and Youth (Vol. 13). https://doi.org/10.1108/S1537-4661(2010)0000013013 

Husna, L. (2017). Pendidikan Karakter Mandiri pada Siswa Kelas IV SD 

Unggulan Aisyiyah Bantul. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 6(10), 

964–974. 

Ihwana, E., Juarsa, O., & Agusdianita, N. (2017). Studi Deskriptif Pengelolaan 

Pembelajaran Tematik Dalam Mengembangkan Sikap Spiritual Di Kelas III 

B Sd N 09 Kota Bengkulu. Jurnal PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, 10(1), 51–60. https://doi.org/10.33369/pgsd.10.1.51-60 

Jason, B. (2017). The Varieties of Character and Some Implications for Character 

Education. Journal of Youth and Adolescence, 46(6), 1153–1161. 

https://doi.org/10.1007/s10964-017-0654-z 

Jeynes, W. H. (2017). A Meta-Analysis on the Relationship Between Character 

Education and Student Achievement and Behavioral Outcomes. Jurnal 

Sagepub:Education and Urban Society, 51(1), 1–39. 

https://doi.org/10.1177/0013124517747681 

Julaeha, S. (2019). Problematika Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan 

Karakter. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 7(2), 156–182. 

https://doi.org/10.36667/jppi.v7i2.367 

Jumarudin, Gafur, A., & Suardiman, S. P. (2014). Pengembangan Model 

Pembelajaran Humanis Religius dalam Pendidikan Karakter di Sekolah 

Dasar. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi, 2(2), 114–

129. 

Karyani, L. T. (2017). Implementasi Pembelajaran Tematik Integratif dengan 



251 
 

 
 

Pendekatan Scientific pada Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri Unggulan Di 

Kabupaten Purworejo. E-Jurnal Prodi Teknologi Pendidikan, VI(8), 754–

761. Retrieved from 

http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/fiptp/article/view/8419 

Khodijah, K. (2017). Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter Di Sekolah 

Dasar Islam Terpadu (Sdit). Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 

2(2), 57–71. Retrieved from http://e-

journal.metrouniv.ac.id/index.php/elementary/article/view/implementasi-

kurikulum-pendidikan-karakter-di-sekolah-dasar-islam-terpadu 

Koesoema, D. (2010). Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman 

Global. Jakarta: PT. Grasindo. 

Kulsum, U., Husaini, A., & Saefuddin, D. (2016). Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak 

Melalui Pembelajaran Tematik pada Sekolah Dasar Sekolah Alam Bogor. 

Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, 5(2), 184–203. 

Kurniawan, M. W., & Kusumawardana, A. S. (2020). Strategi Penguatan 

Pendidikan Karakter dalam Menumbuhkan Sikap Demokratis Siswa. 

Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik PKn, 07(1), 7–16. 

Kurniawan, S. (2013). Pendidikan Karakter Konsepsi & Implementasinya Secara 

Terpadu Di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, & 

Masyarakat. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

Laila, Q. N. (2015). Pemikiran Pendidikan Moral Albert Bandura. 3(1), 22–35. 

Lavy, S. (2019). A Review of Character Strengths Interventions in Twenty-First-

Century Schools: their Importance and How they can be Fostered. Applied 



252 
 

 
 

Research in Quality of Life, 1–24. https://doi.org/10.1007/s11482-018-9700-

6 

Ma’rifataini, L. (2016). Karakter Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 

09 Bandar Lampung. EDUKASI: Jurnal Pendidikan Agama Dan 

Keagamaan, 14(2), 171–186. 

Majid, A. (2014). Pembelajaran Tematik Terpadu. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Marini, A. (2017). Character Building Through Teaching Learning Process: 

Lesson in Indonesia. PONTE International Journal of Sciences and 

Research, 73(5), 177–182. https://doi.org/10.21506/j.ponte.2017.5.43 

Maryati, Triwoelandari, R., & Hakiem, H. (2017). Pengaruh Model Pembelajaran 

Inkuiri terhadap Karakter Kreatif Siswa Kelas 5 pada Mata Pelajaran IPS di 

SDIT Cibinong. Attadib Journal of Elementary Education, 1(2), 14–30. 

Marzuki, Murdiono, & Samsuri. (2011). Pembinaan Karakter Siswa Berbasis 

Pendidikan Agama. Jurnal Kependidikan, 41(1), 45–53. 

Masrukan. (2017). Asesmen Otentik Pembelajaran Matematika Mencakup 

Asesmen Afektif dan Karakter. Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Semarang. 

Maunah, B. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembentukan 

Kepribadian Holistik Siswa. Jurnal Pendidikan Karakter, 5(1), 90–101. 

https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.8615 

Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 



253 
 

 
 

Muhsinin, U., Musyaddad, K., & Azim, F. (2019). Implementasi Pembelajaran 

Tematik Integratif Berbasis Karakter di SDIT Kota Jambi. Al-

Tadzkiyah:Jurnal Pendidikan Islam, 10(I), 51–68. 

Mulyadin. (2016). Implementasi Kebijakan Pembelajaran Tematik Terpadu 

Kurikulum 2013 di SDN Kauman 1 Malang dan SD Muhammadiyah 1 

Malang. Jurnal Pendidikan Edutama, 3(2), 31–48. Retrieved from 

http://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/index.php/JPE/article/view/35/35 

Munjiatun. (2018). Penguatan Pendidikan Karakter. Jurnal Kependidikan, 6(2), 

334–349. https://doi.org/10.24090/jk.v6i2.1924 

Nahar, N. I. (2016). Penerapan Teori Belajar Behavioristik dalam Proses 

Pembelajaran. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 1(3), 64–74. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2141.1992.tb08137.x 

Nawali, A. K. (2018). Hakikat, Nilai-Nilai dan Strategi Pembentukan Karakter 

(Akhlak) dalam Islam. Ta’lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam, 1(2), 325–

346. https://doi.org/10.30984/jii.v12i1.885 

Ningrum, T. R., & Suniti. (2017). Peran Guru Ilmu Pengetahuan Sosial dalam 

Membangun Karakter Demokratis Peserta Didik Kelas IX di SMP Negeri 1 

Gempol Kabupaten Cirebon. Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial Dan 

Ekonomi, 6(2), 149–164. https://doi.org/10.24235/edueksos.v6i2.3159 

Novianti, A., & Mushafanah, Q. (2019). Analisis Nilai Karakter pada Siswa 

Sekolah Adiwiyata SD Negeri Pleburan 04 Semarang. Elementary School 6, 

6(2), 133–138. 

Nur, A. (2017). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Collaborative Learning 



254 
 

 
 

Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Karakter Nasionalisme dan 

Kreatif. Jurnal Prima Edukasia, 5(1), 1–10. 

https://doi.org/10.21831/jpe.v5i1.8288 

Nurfirdaus, N., & Risnawati. (2019). Studi Tentang Pembentukan Kebiasaan Dan 

Perilaku Sosial Siswa (Studi Kasus di SDN 1 Windujanten). Jurnal Lensa 

Pendas, 4(1), 36–46. Retrieved from 

http://jurnal.upmk.ac.id/index.php/lensapendas/article/download/486/339/ 

Nurhayati, R. (2017). Indikator Sekolah Kreatif. Jurnal Pembangunan 

Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi, 5(2), 199–208. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Oktarina, N., Widiyanto, & Soekardi. (2015). Character Education Evaluation 

Model Based On School Culture for Elementary School. IOSR Journal of 

Research & Method in Education Ver. I, 5(5), 11–14. 

https://doi.org/10.9790/7388-05511114 

Paimun, P., & Masruri, M. S. (2014). Pengembangan Subject Spesific Pedagogy 

Tematik Untuk Meningkatkan Kejujuran dan Kedisiplinan Siswa Kelas I SD. 

Jurnal Prima Edukasia, 2(2), 194. https://doi.org/10.21831/jpe.v2i2.2719 

Parwati, N. N., Tegeh, I. M., & Mariawan, I. M. (2018). Integrating the Values of 

Local Wisdom into the Learning Model: Building Positive Student 

Character. Educational Technology to Improve Quality and Access on a 

Global Scale, (11), 297–307. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66227-5_23 

Pattaro, C. (2016). Character Education : Themes and Researches . An academic 

Literature Review. Italian Journal of Sociology of Education, 8(1), 6–30. 



255 
 

 
 

https://doi.org/10.14658/pupj-ijse-2016-1-2 

Pertana, P. R. (2019, September). Gegara HP Disita, Siswa SMP di Gunungkidul 

Todongkan Senjata. Detiknews. 

Pipit, F. (2018). Pendidikan karakter Bagi Generasi Z. Prosiding Konferensi 

Nasional Ke- 7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah „Aisyiyah (APPPTMA) 307, 307–314. 

Prasetyo, T. (2017). Penerapan Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan 

Karakter Rasa Ingin Tahu di Sekolah Dasar. Edustream: Jurnal Pendidikan 

Dasar, I(1), 37–43. 

Prastowo, A. (2017). Urgensi Waktu Belajar dalam Pendidikan Karakter di 

SD/MI: Studi Analisis Isi Terhadap Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017. 

Al Ibtida Jurnal Pendidikan Guru MI, 4(2), 129–152. 

Pratiwi, S. (2020). Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka terhadap Karakter Disiplin 

Siswa SD. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2(1), 62–70. 

Purwanti, Dwi,. (2017). Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan dan 

Implementasinya. DWIJACENDEKIA Jurnal Riset Pedagogik, 1(2), 14–20. 

Purwanti, Eri. (2016). Implementasi Penggunaan SSP (Subject Specific 

Pedagogy) Tematik Integratif untuk Menanamkan Tanggung Jawab, Kerja 

Keras, dan Kejujuran. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, 3(2), 1–

23. 

Putra, Y. S. (2016). Theoritical Review: Teori Perbedaan Generasi. Among 

Makarti, 9(18), 123–134. 

Putri, N. M. S. A., Dantes, N., & Tika, N. (2015). Pengaruh Implementasi 



256 
 

 
 

Pembelajaran Tematik Berbasis Lingkungan Terhadap Hasil Belajar IPA 

Ditinjau dari Sikap Ilmiah Siswa Kelas IV SD Gugus I Kecamatan Kuta. 

Jurnal Pendidikan Dasar Ganesha, 5(1), 1–10. 

Raharjo, S. B. (2010). Pendidikan Karakter sebagai Upaya Menciptakan Akhlak 

Mulia. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 16(3), 229–238. 

Raharjo, T. (2018). Landasan Pendidikan. Semarang: UNNES PRESS. 

Raikhan. (2018). Pembentukan Karakter Disiplin Siswa. Darajat: Jurnal PAI, 

1(1), 16–33. Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/321041635_Pembentukan_Karakte

r_Siswa_melalui_Penerapan_Disiplin_Tata_Tertib_Sekolah 

Rawanoko, E. S., & Wuryandani, W. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter 

Demokratis melalui Pembelajaran PPKN pada Siswa Kelas XII. Harmoni 

Sosial: Jurnal Pendidikan IPS, 4(2), 187–196. 

https://doi.org/10.21831/hsjpi.v4i2.10188 

Reksiana. (2018). Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika. 

Thaqafiyyat, 19(1), 1–30. 

Rizal, S., & Munip, A. (2017). Strategi Guru Kelas dalam Menumbuhkan Nilai-

Nilai Karakter Pada Siswa SD/MI. Al Ibtida Jurnal Pendidikan Guru MI, 

4(1), 45–60. 

Rochmawati Nikmah. (2018). Peran Guru dan Orang Tua Membentuk Karakter 

Jujur Pada Anak. Jurnal Al-Fikri | Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan 

Islam, 1(2), 1–12. 

Rohmanurmeta, F. M. (2018). Implementasi Pembelajaran Tematik dengan 



257 
 

 
 

Pendekatan Kontekstual Berbazis Karakter Religius Sebagai Upaya 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa SD. MUADDIB: Studi 

Kependidikan Dan Keislaman, 08(01), 54–64. 

Rokhman, F., Syaifudin, A., & Yuliati. (2014). Character Education for Golden 

Generation 2045 (National Character Building for Indonesian Golden Years). 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 141, 1161–1165. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.05.197 

Rosyad, A. M., & Zuchdi, D. (2018). Aktualisasi Pendidikan Karakter Berbasis 

Kultur Sekolah dalam Pembelajaran IPS di SMP. Harmoni Sosial: Jurnal 

Pendidikan IPS, 5(1), 79–92. https://doi.org/10.21831/hsjpi.v5i1.14925 

Rufaedah, E. A. (2017). Teori Belajar Behavioristik Menurut Perspektif Islam. 

Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 4(1), 14–30. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.1230063 

Sabardila, A., Budiargo, A. D., Galih, W., Himawan, J. A., Triutami, A., Intansari, 

A., Suistri. (2019). Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan melalui 

Kegiatan Penghijauan pada Siswa. Buletin KKN Pendidikan, 1(2), 35–41. 

https://doi.org/10.23917/bkkndik.v1i2.10763 

Saidek, A. R., Islami, R., & Abdoludin. (2016). Character Issues : Reality 

Character Problems and Solutions through Education in Indonesia. Journal 

of Education and Practice, 7(17), 158–165. 

Sakti, B. P., & Budiyono, S. (2019). Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Di SDN 

1 Kragilan. Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan, 10(1), 65–70. 

https://doi.org/10.24176/RE.V10I1.3860 



258 
 

 
 

Saputri, R. A. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan 

Siswa SD Bakalan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Jurnal Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, 15(8), 424–433. 

Saputro, H. B., & Soeharto. (2015). Pengembangan Media Komik Berbasis 

Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Tematik-Integratif Kelas IV SD. 

American Journal of Obstetrics and Gynecology, 3(1), 61–72. 

https://doi.org/10.1016/S0002-9378(15)30176-9 

Sarasniar, S., & Thomas, P. (2014). Pengaruh Kondisi Internal Siswa, Perhatian 

Orang Tua, Motivasi Siswa, Tata Tertib Sekolah, dan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Terhadap Karakter Siswa Kelas X Program Keahlian 

Akuntansi SMK Masehi PSAK Ambarawa. Economic Education Analysis 

Journal, 3(3), 462–469. 

Sardjijo, & Ali, H. (2017). Integrating Character Building into Mathematics and 

Science Courses in Elementary School. International Journal of 

Environmental and Science Education, 12(6), 1547–1552. 

https://doi.org/10.1007/s10648-016-9383-1 

Sari, P. (2018). Penanaman Nilai Karakter Gemar Membaca. Raushan Fikr, 7(2), 

205–217. 

Sari, D. P. (2017). Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Islamic Counseling: 

Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 1(1), 1. 

https://doi.org/10.29240/jbk.v1i1.233 

Sari, I. P., & Syamsi, K. (2015). Pengembangan Buku Pelajaran Tematik-

Integratif Berbasis Nilai Karakter Disiplin Dan Tanggung Jawab Di Sekolah 



259 
 

 
 

Dasar. Jurnal Prima Edukasi, 3(1), 73–83. 

https://doi.org/10.21831/jpe.v3i1.4070 

Sari, N. A., Akbar, S., & Yuniastuti. (2018). Penerapan Pembelajaran Tematik 

Terpadu di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan 

Pengembangan, 3(12), 1572–1582. 

https://doi.org/10.17977/JPTPP.V3I12.11796 

Sari, N. K., & Puspita, L. D. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Di 

Sekolah Dasar. Jurnal DIKDAS BANTARA, 2(1), 57–72. 

Sari, S. N., Rachman, M., & Utari, I. S. (2015). Model Penanaman Pendidikan 

Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kehidupan Sosial pada Mata Pelajaran IPS di 

Sekolah Agama. JESS (Journal of Educational Social Studies), 4(1), 1–7. 

https://doi.org/10.15294/jess.v4i1.6864 

Sayska, Dwi Sukmanila. (2017). Implementasi Nilai Religius dalam Pendidikan 

Karakter Berbasis Sunnah Rasulullah (Studi Kasus SDITAN-Najah 

Takengon, Aceh Tengah). HIJRI - Jurnal Manajemen Pendidikan Dan 

Keislaman, 6(2), 1–13. 

Setyoningsih, Y. D. (2019). Konseling Kelompok dengan Teknik Psikodrama 

“Nilai Karakter Cinta Damai” untuk Mereduksi Perilaku Agresif Siswa. 

Journal Empathy Couns, 1(1), 32–43. 

Shangaraeva, L. F., Yarkhamova, A. A., Biktagirova, Z. A., & Agol, D. (2016). 

The Formation of Students ’ Creative Independence at the English Language 

Classes. International Journal of Environmental & Science Education, 11(6), 

1267–1274. https://doi.org/10.12973/ijese.2016.397a 



260 
 

 
 

Siswati, Utomo, C. B., & Muntholib, A. (2018). Implementasi Pendidikan 

Karakter dalam Membentuk Sikap dan Perilaku Sosial Peserta Didik Melalui 

Pembelajaran Sejarah di SMA PGRI 1 Pati Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Indonesian Journal of History Education, 6(1), 1–13. Retrieved from 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijhe/article/view/27332 

Sobihah, Z. (2020). Pendidikan Karakter (Akhlak) Dalam Perspektif Islam. 

Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 4(1), 78–90. 

https://doi.org/10.28944/afkar.v2i1.90 

Sopacua, F. J., Sugiharto, D. Y. P., & Muhsin, M. (2020). Implementation of 

Character Education Based on Local Ceremony in Nusalaut State Middle 

School ( SMP ) 2. Educational Management, 9(2), 172–181. 

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono, T., Sulistyorini, S., & Rusilawati, A. (2017). Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran IPA Bervisi Sets dengan Metode Discovery Learning untuk 

Menanamkan Nilai Karakter Bangsa. Premiere Educandum : Jurnal 

Pendidikan Dasar Dan Pembelajaran, 6(1), 8–20. 

https://doi.org/10.25273/pe.v5i01.321 

Suharni, L. T. (2018). Implementation of Character Education in Students in State 

School 09 Review Tapakis. International Journal of Educational Dynamics, 

1(1), 245–252. 

Sukardi. (2010). Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

Sukerti, N. W. (2017). Pendidikan Budi Pekerti dalam Pendewasaan Anak Didik. 



261 
 

 
 

Vidya Samitha: Jurnal Penelitian Agama, 3(2), 1–8. 

Sukmadinata, N. (2013). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Sulfemi, W. B. (2018). Pengaruh Disiplin Ibadah Sholat, Lingkungan Sekolah, 

dan Intelegensi Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Jurnal EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan 

Agama Dan Keagamaan, 16(2), 166–178. 

https://doi.org/10.32729/edukasi.v16i2.474 

Sumantri, B. A., & Ahmad, N. (2019). Teori Belajar Humanistik dan Implikasinya 

Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jurnal Pendidikan Dasar, 

3(2), 1–18. 

Supiana, & Sugiharto, R. (2017). Pembentukan Nilai-Nilai Karakter Islami Siswa 

Melalui Metode Pembiasaan. Educan : Jurnal Pendidikan Islam, 1(1), 89–

109. https://doi.org/10.21111/educan.v1i1.1299 

Suriansyah, A., & Aslamiah. (2015). Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah, 

Guru. Orang Tua, dan Masyarakat dalam Membentuk Karakter Siswa. 

Cakrawala Pendidikan, 36(2), 234–247. 

Surur, M. (2010). Problematika Pendidikan Moral di Sekolah dan Upaya 

Pemecahannya. Jurnal Fikroh, 4(2), 125–136. 

Susanto, A. (2016). Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta: 

Prenadamedia Group. 

Sutarmi, Raharjo, T. J., & Pramono, S. E. (2016). Implementasi Pelaksanaan 

Pendidikan Karakter sebagai Landasan Wawasan Kebangsaan di SMK 



262 
 

 
 

Negeri 1 Kendal Kabupaten Kendal. Journal of Educational Social Studies, 

5(2), 136–144. https://doi.org/10.15294/jess.v5i2.14078 

Sutomo, W., & Milyani, V. (2019). Mengidentifikasi Karakter “Menghargai 

Prestasi” Peserta Didik Kelas VIII SMP N 5 Muaro Jambi. Jurnal Publikasi 

Pendidikan, 9(2), 110–116. https://doi.org/10.26858/publikan.v9i2.9000 

Suwandayani, B. I., Akbar, S., & Hanurawan, F. (2016). Model Pembelajaran 

Pendidikan Karakter Kelas I di SD Negeri Kauman I Kota Malang. Jurnal 

Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan, 1(10), 1981–1986. 

Syaifuddin, M. (2017). Implementasi Pembelajaran Tematik di Kelas 2 SD Negeri 

Demangan Yogyakarta. Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, 2(2), 

139–144. https://doi.org/10.24042/tadris.v2i2.2142 

Tati’ah, & Oktaviya, K. C. (2019). Hubungan Implementasi Kurikulum 2013 

dengan Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar Kabupaten Barito Kuala. 

Jurnal Pena Karakter, 01(02), 16–24. 

Trianto. (2011). Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia 

Dini TK/RA & Anak Usia Awal SD/MI. Jakarta: Kencana-Prenada Media 

Group. 

Triyana, J. P., Djatmika, E. T., & Wiyono, B. B. (2018). Sistem Full Day School 

dalam Menguatkan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar. Jurnal 

Pendidikan: Teori, Penelitian Dan Pengembangan, 3(12), 1550–1560. 

Retrieved from http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/ 

Usriyah, L., & Prayogo, M. S. (2018). Problematika Implementasi Pembelajaran 

Tematik Integratif di Lembaga Pendidikan Dasar Islam: Studi Kasus di 



263 
 

 
 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Garahan Jember Jawa Timur. TADRIS: 

Jurnal Pendidikan Islam, 13(2), 193–210. 

https://doi.org/10.19105/tjpi.v13i2.1678 

Utami, I. W. P. (2019). Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Melalui 

Pembelajaran Tematik Berbasis Kearifan Lokal di Kelas IV SD 

Muhammadiyah 1 Kota Malang. Elementa: Jurnal Prodi PGSD STKIP PGRI 

Banjarmasin, 1(1), 18–25. 

Wahyuningsih, E., & Mustadi, A. (2016). Pengembangan Multimedia Lectora 

Pembelajaran Tematik-Integratif Untuk Peningkatan Nilai Karakter Siswa 

Kelas Iv Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Karakter, 4(1), 29–47. 

https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.10729 

Wandini, R. R. (2017). Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran 

Tematik. Nizhamiyah: Jurnal Pendidikan Islam Dan Teknologi Pendidikan, 

VII(2), 96–111. 

Wardani, N. E., & Widiyastuti, E. (2015). Integrated Thematic Learning Model 

Based on Wayang Kancil Which can be Used to Teach Character Education 

Values to Pupils of Elementary Schools in Surakarta, Indonesia. Asian 

Journal of Management Sciences & Education, 4(2), 36–42. Retrieved from 

http://www.ajmse.leena-luna.co.jp/AJMSEPDFs/Vol.4(2)/AJMSE2015(4.2-

05).pdf 

Warman, D. (2019). Implementasi Pembelajaran Tematik Oleh Guru Kelas Pada 

Sekolah Dasar di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto. Al-Fikrah: 

Jurnal Manajemen Pendidikan, 6(2), 185–194. 



264 
 

 
 

https://doi.org/10.31958/jaf.v6i2.1394 

Wiggan, G., Marcia, J., & Watson. (2016). Teaching the Whole Child: The 

Importance of Culturally Responsiveness, Community Engagement, and 

Character Development in High Achieving African American Students. 

Urban Review, 48(5), 766–798. https://doi.org/10.1007/s11256-016-0377-6 

Wijanarti, W., Degeng, I. N. S., & Untari, S. (2019). Problematika 

Pengintegrasian Penguatan Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Tematik. 

Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian Dan Pengembangan, 4(3), 393–398. 

Winandika, G., & Aziza, A. N. (2017). Upaya Meningkatkan Kerja Keras dan 

Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas IV pada Materi Gaya Menggunakan 

Metode Eksperimen. 1(2), 21–30. 

Wuri, Wuryandani;, Fathurrohman, & Unik, A. (2016). Implementasi Pendidikan 

Karakter Kemandirian di Muhammadiyah Boarding School. Jurnal 

Cakrawal Pendidikan, 35(2), 208–216. 

Wuri, Wuryandani, Bunyamin Maftuh, S., & Dasim, B. (2014). Pendidikan 

Karakter Disiplin di Sekolah Dasar. Cakrawala Pendidikan, 33(2), 286–295. 

Yatmiko, F., Banowati, E., & Suhandini, P. (2015). Implementasi Pendidikan 

Karakter Anak Berkebutuhan Khusus. Journal of Primary Education, 4(2), 

77–84. 

Yulianti, D., Khanafiyah, S., & Sulistyorini, S. (2016). Inquiry-based science 

comic physics series integrated with character education. Jurnal Pendidikan 

IPA Indonesia, 5(1), 38–44. https://doi.org/10.15294/jpii.v5i1.5787 

Yunesa, V. (2018). Students Environmental Care Character Building at Islamic 



265 
 

 
 

Junior High School Diniyyah Al-Azhar Muara Bungo. International Journal 

of Educational Dynamics, 1(1), 278–285. 

https://doi.org/10.24036/ijeds.v1i1.61 

 



 
 

266 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN   



267 
 

 
 

Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

a. Pedoman Wawancara Kepala Sekolah dan Guru 

Pertanyaan penelitian: 

Bagaimana guru mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

tematik di kelas IV Sekolah Dasar? 

No Aspek yang 

diamati 
Indikator Pertanyaan 

No 

Butir 

1 Landasan 

implementasi 

pendidikan 

karakter 

Dasar 

implementasi 

pendidikan 

karakter 

Apa dasar pendidikan karakter di 

Sekolah Dasar ini? 
1 

Apakah dalam visi dan misi 

sekolah terkandung nilai-nilai 

pendidikan karakter? 

2 

Tujuan 

implementasi 

pendidikan 

karakter 

Apa tujuan di 

implementasikannya pendidikan 

karakter dalam proses 

pembelajaran tematik, pada 

kegiatan ektrakurikuler dll? 

3 

Ciri khas 

Sekolah pada 

implementasi 

pendidikan 

karakter 

Apa saja yang menjadi ciri khas 

di Sekolah ini dalam 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

4 

2 Pendidikan 

karakter pada 

kegiatan 

perencanaan 

Mendesain 

perencanaan 

pendidikan 

karakter di 

kelas 

Apa saja yang dipersiapkan oleh 

guru kelas dalam menerapkan 

pendidikan karakter di kelas? 

5 

Bagaimana Bapak/Ibu 

mendesain rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter dalam 

pembelajaran tematik di kelas 

IV? 

6 

3 Pelaksanaan 

pendidikan 

karakter 

dalam 

pembelajaran 

tematik 

Mengenalkan 

pendidikan 

karakter pada 

kegiatan awal 

pembelajaran 

Apa saja kegiatan yang 

Bapak/Ibu lakukan pada awal 

pembelajaran untuk 

mengenalkan pendidikan 

karakter kepada siswa? 

7 

Mengenalkan 

pendidikan 

karakter pada 

kegiatan inti 

pembelajaran 

Bagaimana Bapak/Ibu 

mengintegrasikan materi dengan 

pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik? 

8 
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No Aspek yang 

diamati 
Indikator Pertanyaan 

No 

Butir 

Menggunaka

n metode 

pembelajaran 

Apa saja metode yang Bapak/Ibu 

gunakan dalam 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik di kelas 

IV? 

9 

Menggunaka

n media 

pembelajaran 

Apa saja media yang biasa 

Bapak/ibu gunakan untuk 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

10 

Menjelaskan 

nilai-nilai 

karakter yang 

dapat 

diimplementa

sikan pada 

pembelajaran 

tematik 

Apa saja nilai-nilai karakter 

yang dapat diimplementasikan 

dalam pembelajaran tematik di 

kelas IV? 

11 

Menjelaskan 

cara 

membimbing 

siswa agar 

senantiasa 

berperilaku 

sesuai dengan 

nilai-nilai 

karakter 

Bagaimana cara Bapak/Ibu 

membimbing para siswa agar 

senantiasa berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai karakter? 

12 

Mengenalkan 

pendidikan 

karakter pada 

kegiatan 

diakhir 

pembelajaran 

Apa saja kegiatan yang 

Bapak/Ibu lakukan pada akhir 

pembelajaran untuk 

mengenalkan pendidikan 

karakter kepada siswa? 

13 

4 

 

Evaluasi Menjelaskan 

cara penilaian 

karakter 

siswa 

Bagaimana cara Bapak/Ibu 

menilai perkembangan karakter 

siswa kelas IV? 

14 

Apakah terdapat penentuan 

kelulusan terhadap pendidikan 

karakter? 

15 

Menjelaskan 

bentuk 

konsekuensi 

Bagaimana bentuk konsekuensi 

yang diberikan kepada guru, 

siswa dan warga sekolah yang 

lain apabila memiliki karakter 

yang kurang baik? 

16 
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No Aspek yang 

diamati 
Indikator Pertanyaan 

No 

Butir 

Menjelaskan 

dampak 

setelah 

implementasi

kan 

pendidikan 

karakter 

Bagaimana karakter siswa 

sehari-hari di Sekolah setelah 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik di kelas 

IV? 

17 

Apa saja pengaruh implementasi 

pendidikan karakter tehadap 

sikap dan prestasi belajar siswa? 

18 

 

Pertanyaan penelitian: 

Bagaimana kendala dan solusi yang dialami guru dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter pada pembelajaran tematik di kelas IV Sekolah Dasar? 

No Aspek yang 

diamati 

Indikator Pertanyaan No 

Butir 

1 Kendala dan 

solusi  

Menjelaskan 

kendala 

implementasi 

pendidikan 

karakter 

Apa saja kendala yang 

Bapak/Ibu temukan dalam 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

19 

Menjelaskan 

solusi 

implementasi 

pendidikan 

karakter 

Bagaimana solusi yang 

Bapak/Ibu berikan apabila 

menemukan kendala dalam 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

20 

 

Pertanyaan penelitian: 

Bagaimana karakter siswa kelas IV dalam kehidupan sehari-hari di Sekolah? 

No Aspek yang 

diamati 
Indikator Pertanyaan 

No 

Butir 

1 Karakter 

siswa kelas 

IV dalam 

kehidupan 

sehari-hari di 

Sekolah 

Menjelaskan 

sikap siswa 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari di 

Sekolah 

Bagaimana sikap siswa pada saat 

pembelajaran? 
21 

Bagaimana sikap siswa kepada 

temannya di kelas dan di luar 

kelas?  

22 

Bagaimana sikap siswa terhadap 

kepala Sekolah, guru dan orang 

yang lebih tua di Sekolah? 

23 
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No Aspek yang 

diamati 
Indikator Pertanyaan 

No 

Butir 

Menjelaskan 

nilai-nilai 

karakter yang 

muncul dan 

yang belum 

muncul di 

Sekolah 

Apa saja nilai karakter yang 

sudah muncul dari siswa selama 

di Sekolah? 

24 

Apa saja nilai karakter yang 

belum muncul dari siswa selama 

di Sekolah? 

25 

 

b. Pedoman Wawancara Siswa 

Pertanyaan penelitian: 

Bagaimana guru mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

tematik di kelas IV Sekolah Dasar? 

No Aspek yang 

diamati 

Indikator Pertanyaan No  

Butir 

1 Pendidikan 

karakter pada 

kegiatan awal 

pembelajaran 

Mengenalkan 

pendidikan 

karakter pada 

kegiatan di 

awal 

pembelajaran 

Apa saja kegiatan yang kamu 

lakukan pada awal 

pembelajaran? 

1 

2 Pendidikan 

karakter pada 

kegiatan inti 

pembelajaran 

Menggunaka

n metode 

pembelajaran 

Bagaimana Bapak/Ibu guru mu 

mengajarkan pendidikan 

karakter di kelas? 

2 

Apa saja nilai karakter yang 

Bapak/Ibu guru sampaikan di 

kelas? 

3 

3 Pendidikan 

karakter pada 

kegiatan 

akhir 

pembelajaran 

 

 

 

 

Mengenalkan 

pendidikan 

karakter pada 

kegiatan di 

akhir 

pembelajaran 

Apa saja kegiatan yang kamu 

lakukan pada akhir 

pembelajaran? 

4 

Melakukan 

penilaian 

Bagaimana cara Bapak/Ibu 

menilai perkembangan karakter 

siswa kelas IV? 

5 

4 Evaluasi Menjelaskan 

bentuk 

konsekuensi 

Bagaimana hukuman atau 

konsekuensi  yang diberikan 

oleh guru apabila kamu memiliki 

karakter yang kurang baik? 

6 
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No Aspek yang 

diamati 

Indikator Pertanyaan No  

Butir 

Menjelaskan 

dampak 

setelah 

implementasi

kan 

pendidikan 

karakter 

Bagaimana pengaruh yang kamu 

rasakan setelah Bapak/Ibu guru 

mengajarkan pendidikan 

karakter di kelas? 

7 

 

Pertanyaan penelitian: 

Bagaimana karakter siswa kelas IV dalam kehidupan sehari-hari di Sekolah? 

No Aspek Indikator Butir Pertanyaan 
No 

Butir 

1 Religius Berdoa 

sebelum dan 

setelah belajar 

Bagaimana cara kamu berdoa 

sebelum dan setelah belajar?  

8 

Melaksanakan 

ibadah 

keagamaan 

Apa saja kegiatan keagamaan 

yang rutin kamu lakukan di 

Sekolah? 

9 

Membantu 

teman yang 

memerlukan 

bantuan 

sebagai suatu 

ibadah atau 

kebajikan  

Bagaimana sikap mu apabila 

menemukan teman yang 

memerlukan bantuan? 

10 

2 

 

 

Jujur Tidak meniru 

atau memberi 

contekan saat 

mengerjakan 

tugas dan tes  

Apa yang kamu lakukan apabila 

kamu tidak belajar sebelum 

ujian? 
 

11 

Melaporkan 

dan 

mengembalik

an barang 

ketika 

menemukan 

benda orang 

lain  

Apa yang akan kamu lakukan 

apabila kamu menemukan 

barang yang bukan milik mu? 

12 

Mengemukak

an pendapat 

tentang 

sesuatu sesuai 

Apabila kamu memiliki 

pendapat sendiri dan kamu 

meyakini pendapat mu, apa 

yang akan kamu lakukan?  

13 
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dengan yang 

diyakininya 

Mengemukak

an 

ketidaknyama

nan dirinya 

dalam belajar 

di Sekolah 

Apa yang akan kamu lakukan 

apabila kamu tidak merasa 

nyaman di kelas? 

14 

3 Toleransi Menghargai 

perbedaan 

pendapat 

Bagaimana sikapmu kepada 

teman yang berbeda pendapat 

dengan mu? 

15 

Bekerja sama 

dengan teman 

yang berbeda 

agama, suku, 

dan etnis 

dalam 

kegiatan--

kegiatan kelas 

Bagaimana sikapmu apabila 

kamu berkelompok dengan 

orang yang berbeda agama, 

suku dan etnis? 

16 

Bersahabat 

dengan teman 

yang berbeda 

pendapat 

Bagaimana sikap mu apabila 

kamu bersahabat dengan orang  

yang berbeda pendapat? 

17 

4 Disiplin Datang tepat 

waktu 

Bagiamana cara agar kamu tidak 

terlambat masuk ke Sekolah? 

18 

Menyelesaika

n tugas tepat 

waktu 

Bagaimana cara mu 

mengerjakan tugas agar selesai 

tepat waktu? 

19 

Saling 

menjaga 

dengan teman 

agar semua 

tugas-tugas 

kelas 

terlaksana 

dengan baik 

Bagaimana sikap mu apabila 

melihat teman mu ada yang 

tidak mengumpulkan tugas? 

 

20 

Mengingatkan 

teman yang 

melanggar 

peraturan 

dengan kata-

kata sopan 

dan tidak 

menyinggung 

Bagaimana sikapmu apabila 

melihat teman mu yang 

melanggar tata tertib kelas? 

21 

Berpakaian 

rapi dan sopan 

Bagaimana cara kamu 

berpakaian ketika berada di 

22 
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Sekolah? 

Mematuhi 

peraturan 

yang 

diterapkan 

guru di kelas 

Bagaimana cara kamu 

melaksanakan peraturan yang 

diterapkan guru di kelas? 

23 

5 Kerja keras Mengerjakan 

tugas dengan 

teliti dan rapi 

Bagaimana cara kamu 

mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru? 

24 

Mencari 

informasi dari 

sumber-

sumber di luar 

kelas 

Bagaimana sikapmu apabila 

menemukan soal yang kamu 

anggap sulit? 

25 

Fokus pada 

tugas-tugas 

yang 

diberikan guru 

di kelas 

Bagaimana sikap mu apabila 

kamu diberikan tugas oleh guru, 

tetapi teman mu mengajak 

bermain? 

26 

Mencatat 

dengan 

sungguh-

sungguh 

sesuatu yang 

dibaca, 

diamati dan 

didengar 

untuk 

kegiatan di 

kelas 

Apa yang kamu lakukan apabila 

guru menjelaskan materi di 

dalam kelas? 

27 

6 Kreatif Menciptakan 

ide-ide baru 

Bagaimana cara kamu 

menciptakan ide-ide baru? 

28 

Mengemukak

an pikiran 

atau gagasan 

yang 

menghasilkan 

cara baru 

Apabila kamu memiliki gagasan 

baru, apa yang akan kamu 

lakukan? 

29 

Bertanya 

tentang 

sesuatu yang 

berkenaan 

dengan 

pelajaran 

tetapi di luar 

cakupan 

Apabila kamu menemukan 

sesuatu yang menurut mu 

menarik di luar pembahasan 

materi yang diajarkan, apa yang 

akan kamu lakukan? 

30 
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materi 

pelajaran 

7 Mandiri Melakukan 

sendiri tugas 

kelas yang 

menjadi 

tanggung 

jawab 

Apa yang akan kamu lakukan 

apabila diberikan tugas oleh 

gurumu? 

31 

Memiliki 

keyakinan 

dirinya dapat 

menyelesaika

n masalah 

yang dihadapi 

Bagaimana sikap mu apabila 

memiliki masalah? Apakah 

kamu dapat menyelesaikan 

masalah mu sendiri?  

32 

8 

 

Demokratis Tidak 

memaksakan 

kehendak 

kepada orang 

lain 

Bagaimana sikapmu apabila ada 

orang lain yang tidak sesuai 

dengan pendapat mu? 

33 

Mendasarkan 

keputusan 

kepada hasil 

musyawarah 

mufakat 

Bagaimana sikapmu apabila 

telah terbentuk kesepakatan? 

Apakah kamu akan mengikuti 

hasil keputusan bersama? 

34 

Menerima 

kekalahan 

dalam 

pemilihan 

dengan ikhlas 

Bagaimana sikapmu apabila 

kamu tidak terpilih menjadi 

ketua kelas? 

 

35 

Memberi 

kesempatan 

kepada teman 

yang menjadi 

pemimpinnya 

untuk bekerja 

Bagaimana sikapmu terhadap 

teman mu yang terpilih menjadi 

ketua kelompok sementara 

kamu tidak terpilih? 

36 

9 Rasa ingin 

tahu 

Bertanya 

kepada guru 

atau teman 

tentang materi 

pelajaran 

Apa yang kamu lakukan apabila 

kamu tidak memahami materi 

yang sedang diajarkan? 

37 

Berupaya 

mencari 

sumber 

belajar 

tentang 

konsep yang 

Apabila kamu tidak menemukan 

jawaban pada satu sumber 

belajar, apa yang akan kamu 

lakukan? 

38 
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dipelajari 

Bertanya 

tentang 

sesuatu yang 

terkait dengan 

materi 

pelajaran 

tetapi di luar 

yang di bahas 

di kelas 

Apa yang akan kamu lakukan 

apabila kamu ingin mengetahui 

materi pembelajaran di luar 

pembahasan di kelas? 

39 

10 Semangat 

kebangsaan 

Melaksanakan 

upacara 

bendera 

Apakah kamu suka 

melaksanakan upacara bendera? 

Kapan biasanya kamu 

melaksanakan upacara bendera?  

40 

Memperingati 

hari besar 

Nasional 

Apa yang kamu biasa lakukan di 

Sekolah untuk memperingati 

hari besar Nasional seperti 

perayaan hari kemerdekaan 

Indonesia? 

41 

11 Cinta tanah 

air 

Menggunakan 

bahasa 

Indonesia 

dengan baik 

dan benar  

Bahasa apa yang kamu gunakan 

di Sekolah untuk 

berkomunikasi? 

42 

Memajang 

bendera 

Indonesia, 

Pancasila, 

gambar 

Presiden serta 

simbol-simbol 

Negara 

lainnya 

Bagaimana kamu memaknai 

bendera Indonesia, Pancasila, 

gambar Presiden  serta simbol-

simbol Negara lainnya? 

 

43 

12 Menghargai 

prestasi 

Rajin belajar 

untuk 

berprestasi 

tinggi 

Bagaimana cara kamu membagi 

waktu untuk belajar? 

44 

Memberikan 

penghargaan 

atas hasil 

karya teman 

sekelas 

Apa yang kamu lakukan apabila 

teman mu berprestasi? 

45 

Mencontoh 

hasil atau 

prestasi teman 

sekelas 

Apakah kamu akan mencontoh 

teman mu yang berprestasi? 

46 
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13 Bersahabat/ 

komunikatif 

Memberikan 

pendapat 

dalam kerja 

kelompok di 

kelas 

Apakah kamu terbiasa untuk 

mengemukakan pendapat saat 

kerja kelompok? 

47 

Mendengarka

n pendapat 

dalam diskusi 

kelas 

Bagaimana sikap mu apabila 

ada teman yang sedang 

mengemukakan pendapat saat 

diskusi?  

48 

Tidak 

membeda-

membedakan 

dalam 

berkomunikas

i 

Bagaimana sikapmu apabila 

terdapat teman yang berbeda 

agama, suku dan bangsa dengan 

mu? 

49 

14 

 

Cinta damai Mendamaikan 

teman yang 

sedang 

berselisih 

Apa yang akan kamu lakukan 

apabila terdapat teman yang 

berselisih paham? 

50 

Menciptakan 

suasana kelas 

yang tentram 

Apa yang akan kamu lakukan 

apabila teman mu ribut di kelas? 

51 

Membiasakan 

berperilaku 

anti kekerasan 

Bagaimana cara kamu 

menghindari perilaku 

kekerasan? 

 

52 

Menjaga 

keselamatan 

teman di kelas 

dari perbuatan 

jahil yang 

merusak 

Apa yang akan kamu lakukan 

apabila ada teman yang 

mengganggu mu? 

 

53 

15 Gemar 

membaca 

Membaca 

buku dan 

tulisan terkait 

dengan mata 

pelajaran 

Apabila kamu ke perpustakaan 

menemukan buku pelajaran dan 

buku novel, buku apa yang lebih 

sering kamu baca?  

54 

Tertarik untuk 

membaca 

buku bacaan 

yang ada di 

Sekolah 

Apakah kamu sering membaca 

buku? Berapa kali biasanya 

kamu berkunjung ke 

perpustakaan? 

55 

Saling tukar 

bacaan 

dengan teman 

sekelas 

Apabila kamu dan teman mu 

telah selesai membaca buku dan 

buku bacaan yang dibaca 

berbeda. Apa yang akan kamu 

56 
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lakukan? 

16 

 

 

Peduli 

lingkungan 

Memperindah 

kelas dan 

sekolah 

dengan 

tanaman 

Apa yang kamu lakukan untuk 

menjaga lingkungan kelas dan 

Sekolah agar tetap bersih dan 

indah? 

57 

Membiasakan 

hemat energy 

Bagaimana sikapmu apabila 

melihat lampu yang masih 

menyala di siang hari? 

58 

Membersihka

n tempat 

sampah 

Apa yang akan kamu lakukan 

apabila melihat sampah 

berserakan? 

59 

Menjaga 

lingkungan 

kelas dan 

Sekolah  

Apa yang akan kamu lakukan 

untuk menjaga lingkungan kelas 

dan sekolah? 

60 

17 Peduli sosial Berempati 

kepada teman 

sekelas 

Bagaimana sikapmu kepada 

teman yang sakit? 

61 

Membangun 

kerukunan 

warga kelas 

Apa yang kamu lakukan apabila 

melihat teman mu berkelahi? 

Apakah kamu suka memancing 

keributan? 

62 

Menghormati 

kepala 

sekolah, guru 

dan pegawai 

sekolah 

Apa yang biasa kamu lakukan 

apabila bertemu dengan kepala 

sekolah, guru dan pegawai 

sekolah?  

63 

18 Tanggung 

Jawab 

Mengerjakan 

tugas yang 

diberikan guru 

Apa yang kamu lakukan apabila 

guru memberikan tugas? 

64 

Pelaksanaan 

tugas piket 

secara teratur 

Apa yang kamu lakukan apabila 

guru membagi jadwal piket? 

65 
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Lampiran 2 Pedoman Observasi 

a. Pedoman observasi guru 

Observasi Proses Pembelajaran 

Hari/Tanggal  : 

Nama Sekolah  : 

Tema    : 

Sub tema  : 

Pembelajaran ke- : 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pernyataan yang 

muncul dan tuliskan deskripsi hasil berkaitan dengan temuan di lapangan pada 

kolom yang disediakan! 

No Pernyataan 

Pilihan 

Jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

1 Guru mencantumkan nilai 

karakter pada desain rencana 

pelaksanaan pembelajaran 

(RPP)  

   

2 Guru mengembangkan nilai 

karakter pada skenario 

pembelajaran  

   

3 Guru mengaitkan materi 

pembelajaran dengan masalah 

kehidupan sehari-hari 

   

4 Guru mengenalkan 

pendidikan karakter melalui 

pembiasaan 

   

5 Guru melakukan apersepsi 

dalam memulai pembelajaran  

   

6 Guru memberikan  motivasi 

siswa dalam pembelajaran 

   

7 Guru mengintegrasikan 

pendidikan karakter dalam 

pembelajaran tematik 

   

8 Guru menggunakan media 

dan memanfaatkan sarana dan 

pra sarana Sekolah dalam 

mengimplementasikan 
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No Pernyataan 

Pilihan 

Jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

pendidikan karakter 

9 Guru melakukan penilaian 

otentik dan 

mendokumentasikan 

implementasi pendidikan 

karakter (Presensi siswa, 

catatan harian, foto, video) 

   

10 Guru melaksanakan tindak 

lanjut 

   

 

b. Pedoman Observasi Siswa 

Observasi Siswa 

Hari/Tanggal   : 

Nama Siswa   : 

Ekstrakurikuler yang diikuti : 

Nama Sekolah   : 

Petunjuk pengisian  : 

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pernyataan yang 

muncul dan tuliskan deskripsi hasil berkaitan dengan temuan di lapangan pada 

kolom yang disediakan! 

No Pernyataan 

Pilihan 

 Jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

1 Siswa berdoa sebelum 

dan setelah belajar 

   

2 Siswa melaksanakan 

ibadah keagamaan 

   

3 Siswa membantu teman 

yang memerlukan 

bantuan sebagai suatu 

ibadah atau kebajikan  

   

4 Siswa tidak meniru atau 

memberi contekan saat 

mengerjakan tugas dan 

tes  

   

5 Siswa melaporkan dan 

mengembalikan barang 
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No Pernyataan 

Pilihan 

 Jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

ketika menemukan benda 

orang lain  

6 Siswa mengemukakan 

pendapat tentang sesuatu 

sesuai dengan yang 

diyakininya 

   

7 Siswa mengemukakan 

ketidaknyamanan dirinya 

dalam belajar di Sekolah 

   

8 

 

Siswa menghargai 

perbedaan pendapat 

   

9 

 

Siswa bekerja dalam 

kelompok yang berbeda 

   

10 Siswa bekerja sama 

dengan teman yang 

berbeda agama, suku, 

dan etnis dalam kegiatan-

kegiatan kelas 

   

11 Siswa bersahabat dengan 

teman yang berbeda 

pendapat 

   

12 Siswa datang tepat waktu    

13 Siswa menyelesaikan 

tugas tepat waktu 

   

14 Siswa saling menjaga 

dengan teman agar 

semua tugas-tugas kelas 

terlaksana dengan baik 

   

15 Siswa mengingatkan 

temannya yang 

melanggar peraturan 

dengan kata-kata sopan 

dan tidak menyinggung 

   

16 Siswa berpakaian rapi 

dan sopan 

   

17 Siswa mematuhi 

peraturan yang 

diterapkan guru di kelas 

   

18 Siswa mengerjakan tugas 

dengan teliti dan rapi 

   

19 Siswa mencari informasi 

dari sumber-sumber di 
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No Pernyataan 

Pilihan 

 Jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

luar kelas 

20 Siswa fokus pada tugas-

tugas yang diberikan 

guru di kelas 

   

21 Siswa mencatat dengan 

sungguh-sungguh sesuatu 

yang dibaca, diamati dan 

didengar untuk kegiatan 

di kelas 

   

22 Siswa menciptakan ide-

ide baru 

   

23 Siswa mengemukakan 

pikiran atau gagasan 

yang menghasilkan cara 

baru 

   

24 Siswa bertanya tentang 

sesuatu yang berkenaan 

dengan pelajaran tetapi di 

luar cakupan materi 

pelajaran 

   

25 Siswa melakukan sendiri 

tugas kelas yang menjadi 

tanggung jawab 

   

26 Siswa memiliki 

keyakinan dirinya dapat 

menyelesaikan masalah 

yang dihadapi 

   

27 Siswa idak memaksakan 

kehendak kepada orang 

lain 

   

28 Siswa mendasarkan 

keputusan kepada hasil 

musyawarah mufakat 

   

29 Siswa menerima 

kekalahan dalam 

pemilihan dengan ikhlas 

   

30 Siswa memberi 

kesempatan kepada 

teman yang menjadi 

pemimpinnya untuk 

bekerja 

   

31 Siswa bertanya kepada 

guru atau teman tentang 

   



282 
 

 
 

No Pernyataan 

Pilihan 

 Jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

materi pelajaran 

32 Siswa berupaya mencari 

sumber belajar tentang 

konsep yang dipelajari 

   

33 Siswa bertanya tentang 

sesuatu yang terkait 

dengan materi pelajaran 

tetapi di luar yang di 

bahas di kelas 

   

34 Siswa menyanyikan 

lagu-lagu perjuangan 

   

35 Siswa memperingati hari 

besar Nasional 

   

36 Siswa menggunakan 

bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar  

   

37 Siswa memajang bendera 

Indonesia, Pancasila, 

gambar Presiden serta 

simbol-simbol Negara 

lainnya 

   

38 Siswa rajin belajar untuk 

berprestasi tinggi 

   

39 Siswa memberikan 

penghargaan atas hasil 

karya teman sekelas 

   

40 Siswa mencontoh hasil 

atau prestasi teman 

sekelas 

   

41 Siswa memberikan 

pendapat dalam kerja 

kelompok di kelas 

   

42 Siswa memberi dan 

mendengarkan pendapat 

dalam diskusi kelas 

   

43 Siswa tidak membeda-

membedakan dalam 

berkomunikasi 

   

44 Siswa mendamaikan 

teman yang sedang 

berselisih 

   

45 Siswa menciptakan    
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Pilihan 

 Jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

suasana kelas yang 

tentram 

46 Siswa membiasakan 

berperilaku anti 

kekerasan 

   

47 Siswa menjaga 

keselamatan teman di 

kelas dari perbuatan jahil 

yang merusak 

   

48 Siswa membaca buku 

dan tulisan terkait dengan 

mata pelajaran 

   

49 Siswa tertarik untuk 

membaca buku bacaan 

yang ada di Sekolah 

   

50 Siswa saling tukar 

bacaan dengan teman 

sekelas 

   

51 Siswa memperindah 

kelas dan sekolah dengan 

tanaman 

   

52 Siswa membiasakan 

hemat energy 

   

53 Siswa membersihkan 

tempat sampah 

   

54 Siswa menjaga 

lingkungan kelas  

   

55 Siswa menjaga 

lingkungan Sekolah 

   

56 Siswa berempati kepada 

teman sekelas 

   

57 Siswa membangun 

kerukunan warga kelas 

   

58 Siswa menghormati 

kepala sekolah, guru dan 

pegawai sekolah 

   

59 Siswa mengerjakan tugas 

yang diberikan guru 

   

60 Siswa melaksanakan 

tugas piket secara teratur 
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Lampiran 3 Transkip Wawancara 

a. Transkip wawancara kepala sekolah 

Transkip Wawancara Kepala Sekolah 

Nama Sekolah   :SD Islam Al Madina 

Alamat Sekolah  : Jl. Menoreh Utara IX/no 57 Semarang 

Nama Kepala Sekolah  :Bapak Saiful Imam, S.Pd.I 

Hari/tanggal wawancara :Kamis, 12 Maret 2020 

Tempat   :Ruang Kepala Sekolah 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa dasar pendidikan 

karakter di Sekolah Dasar 

ini? 

Dasar pelaksanakan pendidikan karakter 

pada aturan pemerintah berdasarkan aturan 

dikdas secara umum dan basis agama Islam 

yang berupa tambahannya di Sekolah kita 

itu akhlak. Misalnya seorang anak bertemu 

gurunya mencium tangan, duduk pada saat 

makan, berdoa sebelum dan sesudah makan 

setelah makan dan sebelum makan berdoa 

2 Apakah dalam visi dan 

misi sekolah terkandung 

nilai-nilai pendidikan 

karakter? 

Iya, sudah tercantum nilai karakter di dalam 

visi dan misi. Adanya keseimbangan 

IMTAQ, IPTEK, akhlak, dan juga aqidah 

atau keyakinan 

3 Apa tujuan di 

implementasikannya 

pendidikan karakter dalam 

proses pembelajaran 

tematik, pada kegiatan 

ektrakurikuler dll? 

Tujuan di implementasikannya pendidikan 

karakter adalah untuk membentuk sikap 

siswa sehingga dengan diimplementasikan 

di Sekolah maka akan melahirkan karakter 

siswa yang baik, seperti disiplin yang tinggi, 

religius, sopan dan berprestasi dalam semua 

bidang 

4 Apa saja yang menjadi ciri 

khas di Sekolah ini dalam 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

Yang menjadi ciri khasnya yaitu adanya 

pembiasaan.  Karakter itu kan pembiasaan. 

Seperti pola makan, sebelum dan setelah 

makan. Karena kita latih secara Islam, ya 

paling tidak kita merujuk sesuai cara Islam. 

Seperti tidak ada kan gurunya disini yang 

tidak memakai kerudung, beegitu juga 

siswanya harus menggunakan baju dan 

celana yang  panjang 

5 Apa saja yang 

dipersiapkan oleh guru 

kelas dalam menerapkan 

pendidikan karakter di 

Iya, kita dari awal memang punya wadah 

kesiswaan, diawal ada tim khusus yang 

ditugaskan untuk membuat perencanaan. 

Tentu pada saat mempersiapkan 
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No Pertanyaan Jawaban 

kelas? implementasi pendidikan karakter harus 

memperhatikan KI, KD, mata pelajaran lalu 

disesuaikan dengan nilai karakternya. 

Tujuannya untuk memudahkan guru dalam 

menanamkan nilai karakter 

6 Bagaimana Bapak/Ibu 

mendesain rencana 

pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter dalam 

pembelajaran tematik di 

kelas IV? 

Untuk yang desainkan banyak perubahan, 

kalau dulu lembarannya banyak, sekarang 

kita pola 1 lembar. Kami fleksibel  artinya 

tidak hanya desain, karena yang namanya 

metode itu kan tidak akan terlepas dari guru. 

Semangat guru lebih baik. Adapun yang 

tercantum di dalam RPP nya adalah tujuan 

pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, dan penilaiannya 

7 Apa saja kegiatan yang 

Bapak/Ibu lakukan pada 

awal pembelajaran untuk 

mengenalkan pendidikan 

karakter kepada siswa? 

Satu pengendalian kelas, ketika sebelum 

masuk satu sisi mengikuti cara dari dinas 

pada saat awal pembelajaran guru menyuruh 

siswa untuk literasi atau budaya membaca 

buku kemudian ditambah dengan membaca 

qur’an dan menyanyikan lagu-lagu nasional, 

jam 07.30 baru mulai pembelajaran. Kita 

tempelkan kebiasaan-kebiasaan itu di meja 

8 Bagaimana Bapak/Ibu 

mengintegrasikan materi 

dengan pendidikan 

karakter pada 

pembelajaran tematik? 

Misalnya saat guru menjelaskan siswa 

memperhatikan, biasanya suka ada yang 

bertanya berarti karakter rasa ingin tahu 

yang tampak, terus saat guru memberikan 

tugas mandiri yang benar-benar dikerjakan 

sendiri berarti nilai kejujuran yang tampak, 

saat diskusi berarti karakter kerja sama, 

toleransi, tanggung jawab, dan lain-lain 

9 Apa saja metode yang 

Bapak/Ibu gunakan dalam 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik di 

kelas IV? 

Untuk metode biasanya disesuaikan dengan 

mata pelajaran yang akan diajarkan. Selain 

itu biasanya guru juga memiliki metode 

tersendiri seperti ada diskusi, tanya jawab, 

penugasan secara mandiri atau kelompok. 

10 Apa saja media yang biasa 

Bapak/ibu gunakan untuk 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

Banyak macamnya kalau media, berbagai 

fasilitas di lingkungan sekolah juga bisa 

digunakan. 

11 Apa saja nilai-nilai 

karakter yang dapat 

diimplementasikan dalam 

pembelajaran tematik di 

kelas IV? 

Nilai karakter yang diimplementasikan 

dalam pembelajaran tematik  disesuaikan 

dengan materi dan metode yang digunakan.  
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12 Bagaimana cara Bapak/Ibu 

membimbing para siswa 

agar senantiasa berperilaku 

sesuai dengan nilai-nilai 

karakter? 

Diberikan arahan dan bimbingan agar 

senantiasa berperilaku sesuai dengan nilai 

karakter. 

13 Apa saja kegiatan yang 

Bapak/Ibu lakukan pada 

akhir pembelajaran untuk 

mengenalkan pendidikan 

karakter kepada siswa? 

Akhir pembelajaran biasanya ada penguatan, 

menyanyikan lagu daerah dan berdo’a 

bersama 

14 Bagaimana cara Bapak/Ibu 

menilai perkembangan 

karakter siswa kelas IV? 

Kalau evaluasi secara persentasi sulit, 

biasanya guru melakukan pengamatan 

selama siswa melaksanakan kegiatan di 

Sekolah. Selain itu disini juga terdapat 

CCTV di setiap ruang yang ada di Sekolah 

untuk memantau, oh ini gurunya belum 

masuk, oh ini siswanya yang jalan-jalan, 

sehingga keseharian siswa dapat terlihat. 

15 Apakah terdapat 

penentuan kelulusan 

terhadap pendidikan 

karakter? 

Tidak, akan tetapi nilai karakter menjadi 

nilai pendukung bagi siswa. 

16 Bagaimana bentuk 

konsekuensi yang 

diberikan kepada guru, 

siswa dan warga sekolah 

yang lain apabila memiliki 

karakter yang kurang baik? 

Kalau di siswa itu minimal teguran, 

hukuman dengan membaca istigfar, 

memberikan pelajaran. Kalau guru biasanya 

di dalam forum  pada saat evaluasi yang 

dilaksanakan setiap hari Sabtu 

17 Bagaimana karakter siswa 

sehari-hari di Sekolah 

setelah 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik di 

kelas IV? 

Dengan adanya pendidikan karakter ini akan 

membuat kedewasaannya meningkat.  

18 Apa saja pengaruh 

implementasi pendidikan 

karakter tehadap sikap dan 

prestasi belajar siswa? 

Karakter siswa mengalami perubahan ke 

arah yang semakin membaik. Seperti siswa 

yang termasuk tim barista. Tim barista itu 

hasil pemilihan wali kelasnya yang memiliki 

akhlak yang baik sehingga dapat menjadi 

contoh dan dapat mengawasi anak-anak 

yang lain, apabila tim barista melanggar 

maka akan dikeluarkan. 

Seiring berjalannya waktu prestasi pun bisa 

meningkat. Karena akan tumbuh rasa 
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tanggung jawab di dalam dirinya 

19 Apa saja kendala yang 

Bapak/Ibu temukan dalam 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

Kendalanya satu, semakin banyak anak, 

semakin sulit dan semakin banyak juga 

karakternya. Kedua ketika anak bermain 

kurang gerak, tapi kembali lagi ada yang 

ingin kegiatan ini masing-masing, misalnya 

mau bermain alatnya terbatas, maka dilatih 

karakter sabar. Resikonya banyak sekali 

20 Bagaimana solusi yang 

Bapak/Ibu berikan apabila 

menemukan kendala 

dalam 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

Kami biasanya berdiskusi, komunikasi di 

forum guru, misalnya dari siswa ketika ada 

kasus ditalangi oleh guru, kalau tidak bisa 

ditangani oleh guru kelas naik ke kesiswaan. 

Sebenarnya kesiswaan itu di SMP, tapi 

disini siswanya banyak, maka membutuhkan 

kesiswaan 

21 Bagaimana sikap siswa 

pada saat pembelajaran? 
Sikap siswa sudah mengalami perubahan. 

Siswa memperhatikan guru, mengerjakan 

tugas yang disuruh guru. Tapi tetap saja 

terdapat siswa yang membutuhkan 

bimbingan dari guru.  

22 Bagaimana sikap siswa 

kepada temannya di kelas 

dan di luar kelas?  

Baik, saling menghargai, menyayangi, 

bermain bersama.  

23 Bagaimana sikap siswa 

terhadap kepala Sekolah, 

guru dan orang yang lebih 

tua di Sekolah? 

Sudah ada perubahan sedikit demi sedikit, 

apabila bertemu kepala sekolah, guru 

mereka meyapa dan mencium tangan. 

24 Apa saja nilai karakter 

yang sudah muncul dari 

siswa selama di Sekolah? 

Nilai religius, demokratis, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, kreatif, 

menghargai prestasi. 

25 Apa saja nilai karakter 

yang belum muncul dari 

siswa selama di Sekolah? 

Yang masih sulit itu terutama disiplin, rasa 

ingin tahu, jujur, toleransi, kerja keras, 

tanggung jawab, peduli lingkungan, peduli 

sosial.   
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Transkip Wawancara Kepala Sekolah 

Nama Sekolah   :SD Negeri Petompon 01 

Alamat Sekolah  : Jalan Kelud Raya No. 1 

Nama Kepala Sekolah  : Bu Sri Sunarti, S.Pd. 

Hari/tanggal wawancara : Selasa, 14 April 2020 

Tempat   : Ruang Kepala Sekolah 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa dasar pendidikan karakter di 

Sekolah Dasar ini? 
Implementasi pendidikan karakter 

didasarkan pada aturan dari 

pendidikan nasional, visi dan misi 

sekolah. 

2 Apakah dalam visi dan misi sekolah 

terkandung nilai-nilai pendidikan 

karakter? 

Iya, di dalam visi misi sekolah 

mengharapkan adanya 

keseimbangan antara kognitif, 

afektif dan psikomotor.  

3 Apa tujuan di implementasikannya 

pendidikan karakter dalam proses 

pembelajaran tematik, pada kegiatan 

ektrakurikuler dll? 

Supaya anak terbiasa dalam 

kehidupan sehari-hari untuk 

berperilaku yang sesuai dengan 

karakter yang baik 

4 Apa saja yang menjadi ciri khas di 

Sekolah ini dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter? 

Ciri khas pendidikan karakter di 

sekolah ini yaitu pendidikan 

karakter dilaksanakan dengan 

cara pembiasaan pada awal 

pembelajaran, keteladanan yang 

ditunjukkan oleh kepala sekolah, 

guru dan warga sekolah lainnya, 

kegiatan spontan yang 

ditunjukkan dengan sikap siswa 

yang menghormati yang lebih 

tua, saling menyayangi. 

5 Apa saja yang dipersiapkan oleh guru 

kelas dalam menerapkan pendidikan 

karakter di kelas? 

Dari awal harus menganalisis 

program pada tahun ajaran baru, 

kemudian menganalisis juga 

tujuan pembelajarannya apa dan 

karakter yang ingin dicapainya 

apa. Setelah itu baru pendidikan 

karakter diintegrasikan pada 

perangkat pembelajaran seperti 

silabus, RPP. 

6 Bagaimana Bapak/Ibu mendesain 

rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang mengimplementasikan 

pendidikan karakter dalam 

Setelah dianalisis ya dibuat 

perangkat pembelajaran dengan 

mengintegrasikan pendidikan 

karakter pada perangkat 
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pembelajaran tematik di kelas IV? pembelajaran. 

7 Apa saja kegiatan yang Bapak/Ibu 

lakukan pada awal pembelajaran 

untuk mengenalkan pendidikan 

karakter kepada siswa? 

Pada awal pembelajaran ada 

pembiasaan seperti baris, 

membaca asmaul husna, 

membaca doa, menyanyikan mars 

PPK dan literasi membaca. 

8 Bagaimana Bapak/Ibu 

mengintegrasikan materi dengan 

pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik? 

Karakter biasanya diintegrasikan 

di dalam proses pembelajaran, 

misalnya pada saat guru 

menjelaskan materi, kegiatan 

diskusi, maupun saat siswa 

mengerjakan evaluasi. 

9 Apa saja metode yang Bapak/Ibu 

gunakan dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter pada pembelajaran tematik di 

kelas IV? 

Metode biasanya disesuaikan 

dengan materi pembelajaran dan 

juga guru yang mengajar, ada 

diskusi contohnya. 

10 Apa saja media yang biasa Bapak/ibu 

gunakan untuk mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

Saya lihat biasanya guru ada yang 

menggunakan proyektor, atau 

media yang sederhana yang bisa 

dibuat oleh guru atau siswa 

11 Apa saja nilai-nilai karakter yang 

dapat diimplementasikan dalam 

pembelajaran tematik di kelas IV? 

Nilai karakter yang dapat 

diimplementasikan dalam sehari-

hari di sekolah seperti religius, 

toleransi, mandiri, peduli sosial 

12 Bagaimana cara Bapak/Ibu 

membimbing para siswa agar 

senantiasa berperilaku sesuai dengan 

nilai-nilai karakter? 

Pendidikan karakter dilaksanakan 

secara berulang dan pada semua 

kegiatan selama di sekolah dan 

kerja sama dengan orang tua di 

rumah sehingga dapat tertanam 

lebih mudah. 

13 Apa saja kegiatan yang Bapak/Ibu 

lakukan pada akhir pembelajaran 

untuk mengenalkan pendidikan 

karakter kepada siswa? 

Kegiatan di akhir pembelajaran 

yaitu guru dan siswa 

menyimpulkan pembelajaran 

dalam satu hari, kemudian 

berdo’a bersama. 

14 Bagaimana cara Bapak/Ibu menilai 

perkembangan karakter siswa kelas 

IV? 

Dilakukan selama kurang lebih 

satu atau dua minggu melalui 

kegiatan di sekolah pembelajaran 

berlangsung dan terus menerus, 

kemudian di catat juga di dalam 

jurnal sehingga dapat terlihat 

sikap siswa dalam kesehariannya. 

15 Apakah terdapat penentuan kelulusan 

terhadap pendidikan karakter? 

Hasil pengamatan saja bagaimana 

sikap siswa sehari-hari di sekolah 
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16 Bagaimana bentuk konsekuensi yang 

diberikan kepada guru, siswa dan 

warga sekolah yang lain apabila 

memiliki karakter yang kurang baik? 

Berawal dari teguran, nasihat, 

hukuman, apabila masih belum 

ada perubahan diteruskan kepada 

orang tua. 

17 Bagaimana karakter siswa sehari-hari 

di Sekolah setelah 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter pada pembelajaran tematik di 

kelas IV? 

Karakter siswa menjadi lebih 

baik, meskipun masih ada 

beberapa yang perlu bimbingan 

lebih jauh. 

18 Apa saja pengaruh implementasi 

pendidikan karakter tehadap sikap 

dan prestasi belajar siswa? 

Karakter siswa menjadi lebih 

baik, meskipun masih ada 

beberapa yang perlu bimbingan 

lebih jauh.  Siswa yang memiliki 

karakter baik akan memiliki 

prestasi belajar yang baik juga 

seperti memenangkan lomba pada 

ekskul pramuka. 

19 Apa saja kendala yang Bapak/Ibu 

temukan dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter? 

Siswa yang beragam dan dalam 

jumlah yang banyak, sehingga 

mengalami kesulitan untuk 

menanamkan nilai karakter pada 

siswa. Hubungan dengan orang 

tua yang masih belum maksimal. 

20 Bagaimana solusi yang Bapak/Ibu 

berikan apabila menemukan kendala 

dalam mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

Harus menjalin komunikasi 

dengan semua warga sekolah, dan 

dukungan orang tua sehingga 

semuanya dapat mendukung 

terlaksananya pendidikan 

karakter. 

21 Bagaimana sikap siswa pada saat 

pembelajaran? 
Selama pembelajaran sudah baik, 

siswa memperhatikan dengan 

baik, ya meskipun ada beberapa 

yang perlu bimbingan. 

22 Bagaimana sikap siswa kepada 

temannya di kelas dan di luar kelas?  
Sikap siswa mengalami 

perubahan, dengan siswa yang 

lain saling membantu, saling 

menyayangi, saling menghargai 

meskipun disini banyak yang 

berbeda agama. 

23 Bagaimana sikap siswa terhadap 

kepala Sekolah, guru dan orang yang 

lebih tua di Sekolah? 

Sudah baik, kepada kepala 

sekolah, guru-guru sudah 

menyapa, mengucapkan salam. 

Hanya saja apabila ada tamu 

anak-anak masih belum menyapa, 

ya namanya juga anak-anak 
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masih perlu bimbingan. Tapi itu 

tidak semua, hanya beberapa. 

24 Apa saja nilai karakter yang sudah 

muncul dari siswa selama di Sekolah? 

Religius pada saat do’a bersama, 

mandiri, kerja sama, toleransi, 

gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial. 

 25 Apa saja nilai karakter yang belum 

muncul dari siswa selama di Sekolah? 

Disiplin, karena masih saja ada 

yang terlambat ketika upacara, 

kurangnya kejujuran karena 

masih ditemukan yang 

mencontek, menghargai prestasi 

karena masih saja siswa gengsi 

memberikan selamat kepada yang 

berprestasi. 
 

Transkip Wawancara Kepala Sekolah 

Nama Sekolah   :SD Marsudirini 

Alamat Sekolah  : Jalan Pemuda No. 157 

Nama Kepala Sekolah  :Sr. M.Rachel osf, S.Pd.  

Hari/tanggal wawancara :Senin, 20 April 2020 

Tempat   : Ruang Kepala Sekolah 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa dasar pendidikan karakter di 

Sekolah Dasar ini? 
Berdasarkan permendiknas, 

permendikbud, keputusan 

presiden, kementrian, dinas 

pendidikan setempat, pemerintah 

yang ada di daerah yang 

menjadikan dasar kami untuk 

melaksanakan PPK. 

2 Apakah dalam visi dan misi sekolah 

terkandung nilai-nilai pendidikan 

karakter? 

Di dalam visi misi menanamkan 

nilai religius, peduli sosial untuk 

mengajarkan kepada sesama dan 

peduli lingkungan untuk 

melindungi lingkungan sekitar. 

Sehingga berdasarkan visi misi, 

Sekolah kami sudah terkandung 

nilai-nilai karakter. 

3 Apa tujuan di implementasikannya 

pendidikan karakter dalam proses 

pembelajaran tematik, pada kegiatan 

ektrakurikuler dll? 

Meletakkan dasar pada diri anak 

supaya anak nanti mendapatkan 

bekal yang cukup dari sekolah ini, 

sehingga dapat melanjutkan ke 
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jenjang selanjutnya, harapan ke 

depannya dapat membanggakan 

orang tuanya, agama, dan berguna 

bagi semuanya. Contohnya 

memiliki karakter religius, 

nasionalis, mandiri, gotong 

royong, integritas, dan percaya 

diri   

4 Apa saja yang menjadi ciri khas di 

Sekolah ini dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter? 

Di sekolah kami ada 

kemarsudirinian. Mar artinya 

maria, su artinya suci, di artinya 

dia, ri artinya rinum poko, ni 

artinya niskoro. Itu bahasa jawa, 

maknanya mengikuti teladan 

maria yang suci, berbudi, 

beriman, mencintai sesama dan 

bertanggung jawab bagi dirinya 

sendiri maupun tugas-tugas yang 

dilaksanakan. Maria tak bernoda 

yang menjadikan nilai yang harus 

diperjuangkan supaya tetap suci, 

murni, mempunyai nilai 

kesederhanaan dalam hidup dan 

tetap mencintai sesama dengan 

sepenuh hati. Sehingga dalam 

praktiknya di Sekolah diajarkan 

sikap religius mengikuti teladan 

Maria, hidup saling menghargai, 

menghormati dan mencintai 

dengan sesame serta memiliki 

tanggung jawab akan tugas setiap 

individu yang diimplementasikan 

dalam budaya 5S. 

5 Apa saja yang dipersiapkan oleh guru 

kelas dalam menerapkan pendidikan 

karakter di kelas? 

Dengan cara mencocokkan 

terlebih dahulu KI, KD, mata 

pelajaran dan nilai karakternya, 

sehingga dapat mengintegrasikan 

antara mata pelajaran dengan nilai 

karakter. Misalnya PKn, mtk 

tergantung pembahasannya apa. 

6 Bagaimana Bapak/Ibu mendesain 

rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang mengimplementasikan 

pendidikan karakter dalam 

pembelajaran tematik di kelas IV? 

Guru setiap mau mengajar 

mempunyai RPP, yang di dalam 

RPP itu sudah termasuk nilai-nilai 

yang akan di implementasi dalam 

membuat pengajaran. Misalnya 
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pembuka dimulai dengan doa, 

tanya jawab kemarin bagaimana, 

apresiasi, inti dan penutup ada 

refleksi kemudian ada tindak 

lanjut. Selain itu juga ada waktu 

untuk pembuka berapa menit, inti 

berapa menit dan penutup berapa 

menit. Sehingga guru lebih tertata 

dalam mengajar. Untuk desainnya 

kami tetap mengikuti perubahan, 

yang semula berlembar-lembar, 

sekarang mengikuti anjuran bapak 

menteri. Meski begitu tapi 

pelaksanaan tetap sesuai dengan 

petunjuk pembagian jam yang ada 

di RPP cara mengintegrasikan 

pembelajaran dengan nilai-nilai 

karakter 

7 Apa saja kegiatan yang Bapak/Ibu 

lakukan pada awal pembelajaran 

untuk mengenalkan pendidikan 

karakter kepada siswa? 

Sepanjang anak-anak di Sekolah 

dari awal tengah akhir kita 

mengikuti pendidikan karakter 

meskipun hanya beberapa nilai 

karakter yang 

ditanamkan.misalnya pada awal 

pembelajaran melalui penayangan 

video pembelajaran yang 

dihubungkan dengan nilai-nilai 

karakter, membaca buku 

kemudian di tulis di buku masing-

masing. 

8 Bagaimana Bapak/Ibu 

mengintegrasikan materi dengan 

pendidikan karakter pada 

pembelajaran te.matik? 

Religius mulai dengan tuhan, 

disiplin untuk mematuhi tata 

tertib, tanggung jawab dan 

kemandirian untuk mengerjakan 

tugas sesuai perintah guru, cinta 

tanah air terlihat misal 

menyanyikan Indonesia raya, 

gotong royong saling membantu 

yang membutuhkan. 

9 Apa saja metode yang Bapak/Ibu 

gunakan dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter pada pembelajaran tematik 

di kelas IV? 

Biasanya disesuaikan dengan 

materi yang akan diajarkan, 

disesuaikan dengan kondisi dan 

karakteristik siswa. 

10 Apa saja media yang biasa Bapak/ibu Disesuaikan juga dengan materi 
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gunakan untuk 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter? 

yang akan diajarkan, disesuaikan 

dengan kondisi dan karakteristik 

siswa. Sama halnya dengan 

metode. 

11 Apa saja nilai-nilai karakter yang 

dapat diimplementasikan dalam 

pembelajaran tematik di kelas IV? 

Religius mulai dengan tuhan, 

disiplin untuk mematuhi tata 

tertib, tanggung jawab dan 

kemandirian untuk mengerjakan 

tugas sesuai perintah guru, cinta 

tanah air terlihat misal 

menyanyikan Indonesia raya, 

gotong royong saling membantu 

yang membutuhkan. 

12 Bagaimana cara Bapak/Ibu 

membimbing para siswa agar 

senantiasa berperilaku sesuai dengan 

nilai-nilai karakter? 

Lebih menekankan teladan, tidak 

hanya dengan kata-kata tetapi 

perbuatan. 

13 Apa saja kegiatan yang Bapak/Ibu 

lakukan pada akhir pembelajaran 

untuk mengenalkan pendidikan 

karakter kepada siswa? 

Ada kegiatan refleksi, yang 

dilaksanakan dengan tanya jawab 

dan siswa menulis di buku. 

Dilanjutkan dengan menyanyikan 

lagu daerah dan berdo’a. 

14 Bagaimana cara Bapak/Ibu menilai 

perkembangan karakter siswa kelas 

IV? 

Untuk menilai siswa secara 

individu dilaksanakan secara 

langsung selama siswa berada di 

Sekolah. Selanjutnya evaluasi 

tingkat Sekolah dengan 

mengadakan pertemuan pada 

masing-masing kelas, untuk 

menyampaikan apa saja yang 

menjadi kendala,  kemudian apa 

yang berhasil, kemudian apa 

tindak lanjutnya, kita saling 

berbagi besoknya kita melakukan 

perbaikan, revisi. Kordinasi, 

evaluasi, tindak lanjut, ada 

keluhan apa saling 

menyampaikan, ternyata solusi 

nya seperti apa. Ada lembar 

rekoreksi baik guru, maupun 

siswa sebagai perubahan 

kedepannya, ada mengundang 

narasumber untuk mengatasi 

kendala dan masukan 

kedepannya. 
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15 Apakah terdapat penentuan kelulusan 

terhadap pendidikan karakter? 

Kami biasanya lihat saja dari 

sikap siswa sehari-hari seperti apa 

perubahannya. 

16 Bagaimana bentuk konsekuensi yang 

diberikan kepada guru, siswa dan 

warga sekolah yang lain apabila 

memiliki karakter yang kurang baik? 

Dari telat saja kita sudah memberi 

konsekuensi. Anak-anak tidak 

dibukakan pintu sementara, 

sampai menunggu proses berdoa 

di lapangan selesai, anak-anak di 

pagar duduk manis tetap 

mendengarkan kegiatan di 

lapangan sampai pintu dibukakan, 

kemudian mencatat di buku 

catatan saya telat karena apa, 

kalau telatnya sering panggil 

orang tua kenapa anaknya telat 

terus. Dan bagaimana apakah bisa 

kita maklumi tp kalau jadi 

kebiasaan telat kan harus 

diantisipasi. Selain itu apabila 

tidak mengerjakan tugas, dari 

guru akan mendapatkan sanksi 

tujuannya teguran hukuman yang 

membangun bukan menyiksa. 

Sebagai latihan dari konsekuensi 

dari peraturan yang tidak ditaati. 

17 Bagaimana karakter siswa sehari-hari 

di Sekolah setelah 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter pada pembelajaran tematik 

di kelas IV? 

Makin lama anak menjadi makin 

baik, nilai yang tidak sesuai sudah 

mulai berkurang, kalau tadinya 

anak emosinya gampang marah, 

berkata kasar, kalau anak sudah 

emosional dengan dilatih setiap 

hari sehingga dapat terbiasa untuk 

berperilaku, untuk mengurangi 

tingkat kenakalan pada diri anak. 

18 Apa saja pengaruh implementasi 

pendidikan karakter tehadap sikap 

dan prestasi belajar siswa? 

Pasti ada, banyak anak kita yang 

menghayati nilai beberapa 

prestasi, olimpiade, sains, ada 

beberapa anak yang internasional 

karena anak yang tanggunjawab 

dan konsekuen serta disiplin diri 

mengikuti pelajaran di sekolah 

dan juga ekstra yang menunjang 

pelaksanaan olimpiade. Tidak 

hanya prestasi tapi lebih ke hati, 

saling menghargai, saling 
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membantu, diantaranya dimintai 

tolong untuk sosial gampang, mau 

saling membantu. 

19 Apa saja kendala yang Bapak/Ibu 

temukan dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter? 

Karena belajar suatu proses kalau 

saya menuntut saya setres sendiri. 

Kita harus bersabar. Kita lihat 

dulu tuntutan dari orang tua 

seperti apa. Perkembangan zaman 

harus mencakup semuanya, ada 

yang online. Sehingga harus 

berusaha untuk mengikuti 

perkembangan zaman. 

20 Bagaimana solusi yang Bapak/Ibu 

berikan apabila menemukan kendala 

dalam mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

Yang kami lakukan evaluasi, 

refleksi lalu menindaklanjuti 

dengan yang bisa diajak bicara 

untuk menysuun program 

bersama sehingga ada masukan 

untuk mengatasi dan 

membicarakan kembali untuk 

menanamkan karakter. 

21 Bagaimana sikap siswa pada saat 

pembelajaran? 

Sikap tergantung kondisi siswa 

kalau siswa sehat semangat, 

motivasi serius bisa aman. Tapi 

ada siswa yang belum siap belajar 

menjadi jenuh dan membosankan. 

22 Bagaimana sikap siswa kepada 

temannya di kelas dan di luar kelas?  

Banyak yang rukun, satu atau dua 

orang ada yang bermasalah 

dengan dirinya, dengan temannya 

sehingga mengancam bagi siswa 

yang lain misalnya tersentuh tidak 

sengaja marah. Biasanya masih 

ada yang perang mulut. Tapi kami 

selalu mengingatkan untuk 

menerima teman dan  tidak 

banyak yang menuntut 

23 Bagaimana sikap siswa terhadap 

kepala Sekolah, guru dan orang yang 

lebih tua di Sekolah? 

Anak-anak berperilaku seperti 

temannya, jadi untuk ngobrol 

lebih enak seperti dengan orang 

tuanya..kadang peluk, kadang bisa 

menyampaikan unek-unek apa, 

kami dekat. Tapi kalau salah ya 

kami tegas 

24 Apa saja nilai karakter yang sudah 

muncul dari siswa selama di 

Sekolah? 

Kemandirian, religius mulai 

dengan tuhan, tanggung jawab, 

cinta tanah air terlihat missal kami 
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tidak upacara anak-anak berebut 

untuk menaikkan bendera, 

menyanyikan Indonesia raya, 

gotong royong saling membantu 

yang membutuhkan 

 25 Apa saja nilai karakter yang belum 

muncul dari siswa selama di 

Sekolah? 

Disiplin, karena agak sulit tapi 

kami usahakan, toleransi ada yang 

masih gengsi untuk meminta maaf 

dan berterima kasih. Rasa ingin 

tahu masih ada saja yang malu-

malu untuk bertanya. Cinta damai 

masih ada saja yang bertengkar 

dengan temannya. 

 

b. Transkip wawancara guru kelas  

Transkip Wawancara Guru Kelas 

Nama Sekolah   :SD Islam Al Madina 

Alamat Sekolah  : Jl. Menoreh Utara IX/no 57 Semarang 

Nama Guru Kelas  :Urip Umayah, M.Pd. 

Hari/tanggal wawancara :Kamis, 12 Maret 2020 

Tempat   :Ruang Kelas IV 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa dasar pendidikan 

karakter di Sekolah Dasar 

ini? 

Dasar pelaksanaan pendidikan karakter 

yaitu dari pemerintah umum dan juga 

KEMENAG yang berbasis agama Islam 

2 Apakah dalam visi dan misi 

sekolah terkandung nilai-

nilai pendidikan karakter? 

Iya visi dan misi mengandung nilai 

pendidikan karakter yang diwujudkan 

dengan pembelajaran yang berlandaskan 

pada agama Islam, sehingga siswa 

memiliki aqidah yang kokoh, akhlak 

mulia, memiliki kualitas di bidang 

imtaq,dan iptek. 

3 Apa tujuan di 

implementasikannya 

pendidikan karakter dalam 

proses pembelajaran tematik, 

pada kegiatan ektrakurikuler 

dll? 

Bertujuan untuk membentuk siswa yang 

memiliki sikap disiplin, religius, sopan dan 

berprestasi dalam bidang agama, seni 

pengetahuan dan olah raga  

4 Apa saja yang menjadi ciri 

khas di Sekolah ini dalam 

Pendidikan karakter yang mengikuti dinas 

dan basis Islam. Di implementasikan pada 
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mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

awal pembelajaran, pada keseharian 

seperti pola makan, berpakaian yang harus 

menggunakan pakaian panjang 

5 Apa saja yang dipersiapkan 

oleh guru kelas dalam 

menerapkan pendidikan 

karakter di kelas? 

Harus memperhatikan kesesuaian KI, KD, 

tujuan, materi yang diajarkan, nilai 

karakter yang akan ditanamkan dan 

penilaiannya 

6 Bagaimana Bapak/Ibu 

mendesain rencana 

pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter dalam 

pembelajaran tematik di 

kelas IV? 

Perencanaan implementasi pendidikan 

karakter dalam pembelajaran tematik 

dilakukan setelah menganalisis dilanjutkan 

dengan menyusun silabus, dan merancang 

RPP. Di dalam RPP juga mencantumkan 

tujuan pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, dan penilaian. Desain RPP 

nya disesuaikan dengan desain yang baru 

7 Apa saja kegiatan yang 

Bapak/Ibu lakukan pada 

awal pembelajaran untuk 

mengenalkan pendidikan 

karakter kepada siswa? 

Pada saat awal pembelajaran biasanya 

membaca surat, baca doa sebelum belajar, 

baca hadits 1-4, kemudian membaca buku 

sebagai literasi. Melakukan apersepsi 

dengan tanya jawab yang dikaitkan dengan 

materi dan nilai karakter  

8 Bagaimana Bapak/Ibu 

mengintegrasikan materi 

dengan pendidikan karakter 

pada pembelajaran tematik? 

Prosesnya diintegrasikan selama 

pembelajaran berlangsung. Disesuaikan 

dengan langkah-langkah pembelajaran dan 

metode yang digunakan. Selain itu juga 

apabila selama berlangsungnya 

pembelajaran, terlihat sikap siswa yang 

menyimpang biasanya langsung ditegur 

9 Apa saja metode yang 

Bapak/Ibu gunakan dalam 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik di 

kelas IV? 

Metode yang digunakan juga tentunya 

disesuaikan dengan mata pelajaran dan 

materi yang diajarkan. Misalnya model 

kooperatif. Pada model itu ada diskusi, 

terdapat nilai kerja sama, toleransi, kreatif, 

demokratis. 

10 Apa saja media yang biasa 

Bapak/ibu gunakan untuk 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

Sama dengan penggunaan metode harus 

disesuaikan dengan materinya, kalau tidak 

bertabrakan waktunya dengan jam kelas 

lain biasanya memanfaatkan lab komputer, 

kalau tidak ya tetap di kelas dengan 

menggunakan media di sekitar kelas atau 

lingkungan sekolah. 

11 Apa saja nilai-nilai karakter 

yang dapat 

diimplementasikan dalam 

pembelajaran tematik di 

Nilai karakter yang dapat 

diimplementasikan dalam pembelajaran 

tematik biasanya disesuaikan dengan 

materi dan metode yang digunakan, 
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kelas IV? misalnya rasa ingin tahu, 

bersahabat/komunikatif, toleransi, 

tanggung jawab, demokratis dan 

menghargai prestasi. 

12 Bagaimana cara Bapak/Ibu 

membimbing para siswa agar 

senantiasa berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai karakter? 

Selalu diberikan nasihat, apabila terdapat 

perilaku yang menyimpang langsung 

ditegur dan diberikan arahan agar 

berperilaku yang baik kembali. 

13 Apa saja kegiatan yang 

Bapak/Ibu lakukan pada 

akhir pembelajaran untuk 

mengenalkan pendidikan 

karakter kepada siswa? 

Menanamkan nilai karakter melalui 

penguatan oleh guru dan berdoa 

14 Bagaimana cara Bapak/Ibu 

menilai perkembangan 

karakter siswa kelas IV? 

Cara penilaiannya dilakukan secara terus 

menerus, dilihat dari kesehariannya, saat 

pembelajaran berlangsung. Sikap kepada 

teman, guru, kepala sekolah dan juga 

warga sekolah lainnya . 

15 Apakah terdapat penentuan 

kelulusan terhadap 

pendidikan karakter? 

Hanya menjadi pendukung saja 

16 Bagaimana bentuk 

konsekuensi yang diberikan 

kepada guru, siswa dan 

warga sekolah yang lain 

apabila memiliki karakter 

yang kurang baik? 

Berawal dari teguran, hukuman dengan 

membaca istigfar, memberikan pelajaran. 

Kalau belum menunjukkan perubahan 

baru dipanggil ke kepala sekolah dan 

orang tua. 

17 Bagaimana karakter siswa 

sehari-hari di Sekolah 

setelah 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik di 

kelas IV? 

Misalnya nilai tanggung jawab, biasanya 

anak tidak mengerjakan tugas, semenjak 

adanya pembiasan dan penanaman 

karakter di kelas siswa menjadi lebih rajin 

dan mendapat juara. 

18 Apa saja pengaruh 

implementasi pendidikan 

karakter tehadap sikap dan 

prestasi belajar siswa? 

Pengaruhnya apabila sikap baik maka 

prestasi belajar pun meningkat.  

19 Apa saja kendala yang 

Bapak/Ibu temukan dalam 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

Siswa yang banyak dan waktu di Sekolah 

hanya sebentar sehingga tidak semua 

siswa memiliki karakter yang baik. 

20 Bagaimana solusi yang 

Bapak/Ibu berikan apabila 

menemukan kendala dalam 

Harus bisa memperhatikan siswa yang 

masih dirasa kurang dalam karakternya, 

sehingga dapat membimbing, memberi 
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mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 
pengertian kepada siswa tersebut dengan 

baik. Selain itu juga adanya forum diskusi 

dengan guru, kepala sekolah dan orang tua 

sehingga pendidikan karakter ditanamkan 

secara selaras 

21 Bagaimana sikap siswa pada 

saat pembelajaran? 
Sudah baik, sudah mulai mengerjakan 

tugas dengan baik, memperhatikan pada 

saat guru menjelaskan. Meskipun masih 

ada beberapa yang masih memerlukan 

bimbingan. 

22 Bagaimana sikap siswa 

kepada temannya di kelas 

dan di luar kelas?  

Sudah baik, anak-anak saling membantu, 

saling menyayangi, saling menghargai.  

23 Bagaimana sikap siswa 

terhadap kepala Sekolah, 

guru dan orang yang lebih 

tua di Sekolah? 

Sudah baik juga, anak-anak apabila 

bertemu dengan guru kepala sekolah 

menyapa, mengucapkan salam dan 

mencium tangan. 

24 Apa saja nilai karakter yang 

sudah muncul dari siswa 

selama di Sekolah? 

Nilai religius, demokratis, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, kreatif, gemar 

membaca 

25 Apa saja nilai karakter yang 

belum muncul dari siswa 

selama di Sekolah? 

Yang masih membutuhkan bimbingan itu 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

mandiri, rasa ingin tahu, menghargai 

prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta 

damai, dan tanggung jawab. 

 

Transkip Wawancara Guru Kelas 

Nama Sekolah   :SD Negeri Petompon 01 

Alamat Sekolah  :Jalan Kelud Raya No. 1 

Nama Guru Kelas  :Bu Tri Wahyuningrum, S.Pd. 

Hari/tanggal wawancara :Jumat, 17 April 2020 

Tempat   :Ruang kelas IV 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa dasar pendidikan karakter di 

Sekolah Dasar ini? 
Didasarkan pada aturan dari 

perpres, permendikbud, dan visi 

misi sekolah. 

2 Apakah dalam visi dan misi sekolah 

terkandung nilai-nilai pendidikan 

karakter? 

Iya sudah mengandung nilai 

karakter, seperti menjadikan siswa 

yang mandiri, berakhlak mulia 

dan memiliki iman takwa. 

3 Apa tujuan di implementasikannya Tujuannya untuk membentuk 
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pendidikan karakter dalam proses 

pembelajaran tematik, pada kegiatan 

ektrakurikuler dll? 

sikap siswa sehingga memiliki 

karakter yang baik, dalam 

kehidupan sehari-hari sampai saat 

mendatang. 

4 Apa saja yang menjadi ciri khas di 

Sekolah ini dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter? 

Ciri khasnya pendidikan karakter 

diimplementasikan dengan cara 

pembiasaan seperti kegiatan rutin 

di awal pembelajaran membaca 

asmaul husna, mengecek pakaian, 

dan membaca buku, membiasakan 

untuk memberi salam kepada guru 

dan warga sekolah, memberikan 

keteladanan guru kepada siswa. 

5 Apa saja yang dipersiapkan oleh guru 

kelas dalam menerapkan pendidikan 

karakter di kelas? 

Kita harus memperhatikan 

pembelajaran yang akan 

diajarkan, tujuan pembelajarannya 

kemudian karakter yang ingin 

dicapainya apa. 

6 Bagaimana Bapak/Ibu mendesain 

rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) yang mengimplementasikan 

pendidikan karakter dalam 

pembelajaran tematik di kelas IV? 

Guru terlebih dahulu merancang 

RPP nya, kemudian di dalam RPP 

tidak hanya metodenya saja, tidak 

hanya modelnya saja tapi 

mencantumkan karakter nya apa 

yang akan dicapai pada 

pembelajarannya itu. 

Untuk desainnya disesuaikan 

dengan peraturan pemerintah yang 

baru, dengan menuliskan tujuan 

pembelajaran, langkah 

pembelajaran, materi dan 

penilaian pembelajaran. 

7 Apa saja kegiatan yang Bapak/Ibu 

lakukan pada awal pembelajaran 

untuk mengenalkan pendidikan 

karakter kepada siswa? 

Diawal sebelum masuk 

pembiasaan karakter seperti 

sebelum masuk baris di depan 

kelas, di cek kerapihan di cek 

kesehatan gosok gigi tidak, 

membaca asmaul husna, membaca 

doa belajar, menyanyikan mars 

PPK, dan membaca buku. 

8 Bagaimana Bapak/Ibu 

mengintegrasikan materi dengan 

pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik? 

Contohnya pembelajaran tentang 

kerja sama, mengaitkan dengan 

keseharian. Apabila anak disuruh 

kerja sama, ada tidak yang tidak 

mau kerja sama, kita tegur dan 

beri nasihat secara langsung. 
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Siswa diingatkan secara spontan. 

9 Apa saja metode yang Bapak/Ibu 

gunakan dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter pada pembelajaran tematik 

di kelas IV? 

Kalau model pembelajaran 

disesuaikan dengan mata 

pelajaran, materi dan tujuan yang 

akan dicapai. Misalnya pada tema 

3 ada Bahasa Indonesia, PPKn 

dan IPS menggunakan pendekatan 

saintifik, bisa 

mengimplementasikan rasa ingin 

tahu saat siswa mengamati dan 

menanya, saat siswa 

mengeksplorasi kerja sama, 

kreatif, kerja keras. Saat siswa 

mengomunikasikan dapat 

mengimplementasikan nilai jujur 

dan tanggung jawab. Saat siswa 

menyimpulkan dapat 

mengimplementasikan nilai 

menghargai prestasi. 

10  Apa saja media yang biasa Bapak/ibu 

gunakan untuk 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter? 

Disesuaikan dengan mata 

pelajaran, materi dan tujuan yang 

akan dicapai. Terkadang 

menggunakan proyektor tapi 

apabila tidak ada yang 

menggunakan karena harus lepas 

pasang di kelas. 

11 Apa saja nilai-nilai karakter yang 

dapat diimplementasikan dalam 

pembelajaran tematik di kelas IV? 

Nilai-nilai keseharian misalnya 

mandiri, toleransi, religius, gemar 

membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial.Supaya langsung 

dipraktekkan pada pembelajaran 

oleh anak langsung. 

12 Bagaimana cara Bapak/Ibu 

membimbing para siswa agar 

senantiasa berperilaku sesuai dengan 

nilai-nilai karakter? 

Selain di sekolah kita 

mengajarkan karakter, jadi kita 

ada kerja sama dengan orang tua. 

Di rumah harus selalu 

berkomunikasi. Ada tindak lanjut 

dan solusinya. 

13 Apa saja kegiatan yang Bapak/Ibu 

lakukan pada akhir pembelajaran 

untuk mengenalkan pendidikan 

karakter kepada siswa? 

Kegiatannya menyimpulkan, 

refleksi, siswa dapat diajarkan 

nilai menghargai untuk 

mendengarkan pendapat guru atau 

teman. Dilanjutkan dengan berdoa 

dan melaksanakan piket kelas. 

14 Bagaimana cara Bapak/Ibu menilai Tidak bisa dilihat secara instan, 
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perkembangan karakter siswa kelas 

IV? 

saat ini ada yang sudah tampak 

ada yang belum. Membutuhkan 

waktu sekitar dua minggu dan bisa 

dinilai dalam kesehariannya, 

apakah sudah bisa dipraktikan 

dalam sehari-hari atau belum. 

Apabila sudah tampak pada 

keseharian anak, berarti anak itu 

sudah dapat mencapai tujuan 

diimplementasikannya pendidikan 

karakter. Selain itu juga ada buku 

mengenai penilaian siswa, ada 

jurnalnya, setiap kegiatan, setiap 

tanggal, setiap hari apa, perilaku 

siswa nya bagaimana ada yang 

baik atau buruk atau jahil, tindak 

lanjutnya seperti apa 

15 Apakah terdapat penentuan kelulusan 

terhadap pendidikan karakter? 

Tidak ada, hanya pengamatan 

guru di kelas ada perubahan 

semakin membaik atau malah 

menurun 

16 Bagaimana bentuk konsekuensi yang 

diberikan kepada guru, siswa dan 

warga sekolah yang lain apabila 

memiliki karakter yang kurang baik? 

Bertahap dipantau terlebih dahulu, 

diarahkan, diberi nasihat. 

Hukumannya tidak begitu, setelah 

itu paling dipanggil orang tuanya. 

Karena itu berkaitan dengan orang 

tuanya. 

17 Bagaimana karakter siswa sehari-hari 

di Sekolah setelah 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter pada pembelajaran tematik 

di kelas IV? 

Menjadi lebih tertata dan semakin 

lama semakin baik perilakunya, 

karena sudah terbiasa. 

18 Apa saja pengaruh implementasi 

pendidikan karakter tehadap sikap 

dan prestasi belajar siswa? 

Contoh disiplin, awalnya anak 

tidak mau disiplin, dengan disiplin 

yang diajarkan dikelas maka siswa 

juga dapat mempraktikan di luar 

kelas seperti saat pesta siaga, 

siswa menjadi juara 1. 

19 Apa saja kendala yang Bapak/Ibu 

temukan dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter? 

Pada dasarnya setiap orang 

memiliki karakter berbeda dan 

latar belakang dari orang tua yang 

berbeda-beda, sehingga untuk 

menyamakan satu persepsinya itu 

menjadi susah. 

20 Bagaimana solusi yang Bapak/Ibu Harus ada koordinasi dengan 
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berikan apabila menemukan kendala 

dalam mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

orang tua, sehingga saling 

mendukung untuk dapat 

menghasilkan karakter yang baik. 

Apabila di Sekolah sudah 

diajarkan dan dibiasakan untuk 

mengimplementasikan karakter, 

maka di rumah pun harus dapat 

diimplementasikan. 

21 Bagaimana sikap siswa pada saat 

pembelajaran? 

Sikapnya sudah baik, bisa 

memperhatikan guru dengan baik. 

Tapi namanya anak kadang masih 

ada yang tidak memperhatikan 

lebih sering ganti-ganti 

22 Bagaimana sikap siswa kepada 

temannya di kelas dan di luar kelas?  

Sikapnya menjadi baik, saling 

membantu, saling memberi, saling 

menghormati, saling menyayangi 

23 Bagaimana sikap siswa terhadap 

kepala Sekolah, guru dan orang yang 

lebih tua di Sekolah? 

Alhamdulillah baik, apabila 

bertemu menyapa, menghormati 

24 Apa saja nilai karakter yang sudah 

muncul dari siswa selama di 

Sekolah? 

Kerja sama, religius, toleransi, 

peduli sosial, peduli lingkungan, 

mandiri. 

25 Apa saja nilai karakter yang belum 

muncul dari siswa selama di 

Sekolah? 

Yang belum muncul itu disiplin  

terbukti masih saja ada yang 

terlambat di  pagi hari, kerja 

keras, kreatif terbukti masih ada 

siswa yang malu-malu, tanggung 

jawab terbukti dari masih adanya 

siswa yang belum mengerjakan 

tugas. 
 

Transkip Wawancara Guru Kelas 

Nama Sekolah   :SD Marsudirini 

Alamat Sekolah  : Jalan Pemuda No. 157 

Nama Guru Kelas  : Bu Susana Sombo, S.Pd. 

Hari/tanggal wawancara : Senin, 27 April 2020 

Tempat   : Ruang kelas IV 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa dasar pendidikan karakter di 

Sekolah Dasar ini? 
Berdasarkan permendiknas, 

permendikbud, keputusan 

presiden, kementrian, dinas 
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pendidikan daerah. 

2 Apakah dalam visi dan misi sekolah 

terkandung nilai-nilai pendidikan 

karakter? 

Sudah, karena berdasarkan visi 

misi Sekolah kami mengajarkan 

untuk beriman kepada Tuhan. Itu 

artinya menanamkan nilai religius, 

mencintai sesama dan lingkungan. 

Selain itu juga mengajarkan 

kepada sesama dan juga 

melindungi lingkungan sekitar. 

3 Apa tujuan di implementasikannya 

pendidikan karakter dalam proses 

pembelajaran tematik, pada kegiatan 

ektrakurikuler dll? 

Untuk menumbuhkembangkan 

semangat kerja keras, tekun, 

pantang menyerah dan disiplin 

sehingga dapat membentuk diri 

siswa sejak dini sehingga memiliki 

karakter yang baik di masa 

mendatang. 

4 Apa saja yang menjadi ciri khas di 

Sekolah ini dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter? 

Kami mengenal kemarsudirinian 

yang harus dijadikan teladan. 

Kemudian mengikuti dasar 

tersebut diimplementasikan 

melalui budaya senyum, sapa, 

salam, sopan dan santun. Senyum 

pada saat bertemu orang lain untuk 

menghargai sehingga orang 

nyaman bertemu kita. Salam pada 

saat bertemu orang yang lebih tua 

seperti guru, kepala sekolah. Sapa 

dengan membiasakan diri untuk 

bertegur sapa dengan teman, guru, 

kepala sekolah pada saat 

bertemu.Sopan dengan siapa saja, 

kebiasaan untuk mengucapkan 

minta maaf, minta tolong. Dan 

santun dalam berucap dan 

bertingkah laku. 

5 Apa saja yang dipersiapkan oleh 

guru kelas dalam menerapkan 

pendidikan karakter di kelas? 

Dengan cara mencocokkan 

terlebih dahulu KI, KD, mata 

pelajaran dan nilai karakternya, 

sehingga dapat mengintegrasikan 

antara mata pelajaran dengan nilai 

karakter. Misalnya PKn, 

matematika tergantung 

pembahasannya apa. 

6 Bagaimana Bapak/Ibu mendesain 

rencana pelaksanaan pembelajaran 

Di RPP biasanya nilai-nilai 

karakter di tulis langsung pada 
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(RPP) yang mengimplementasikan 

pendidikan karakter dalam 

pembelajaran tematik di kelas IV? 

tujuan pembelajaran dan langkah-

langkah pembelajaran. 

7 Apa saja kegiatan yang Bapak/Ibu 

lakukan pada awal pembelajaran 

untuk mengenalkan pendidikan 

karakter kepada siswa? 

Karakter itu kan bisa diterapkan 

melalui pembiasaan, misalnya 

refleksi saat masuk membaca 

buku, melalui video kisah 

inspiratif setiap pagi seperti 

pembiasaan. 

8 Bagaimana Bapak/Ibu 

mengintegrasikan materi dengan 

pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik? 

Misalnya saat anak mengerjakan 

ulangan ada nilai kerja keras, saat 

diskusi diarahkan untuk saling 

memberi pendapat, saling 

menghargai  apa yang menjadi 

keputusan saat diskusi. 

9 Apa saja metode yang Bapak/Ibu 

gunakan dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter pada pembelajaran tematik 

di kelas IV? 

Tergantung materinya apa. 

Misalnya matematika tentang 

pecahan di gabung dengan materi 

IPA tentang cakram., ada kerja 

kelompok juga, setiap bulan 

diganti, bergantian antara tugas 

pribadi dengan kelompok. 

10 Apa saja media yang biasa 

Bapak/ibu gunakan untuk 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter? 

Tentu disesuaikan dengan materi, 

karakter siswa, suasana kelas.  

Bisa berupa proyektor, buku atau 

majalah. 

11 Apa saja nilai-nilai karakter yang 

dapat diimplementasikan dalam 

pembelajaran tematik di kelas IV? 

Nilai karakter yang 

diimplementasikan disesuaikan 

dengan materi yang akan 

diajarkan, tetapi saya juga biasa 

mengintegrasikan salah satu nilai 

karakter yang sesuai dengan 

unggulan sekolah ini seperti 

religius, kreatif, mandiri, dll 

12 Bagaimana cara Bapak/Ibu 

membimbing para siswa agar 

senantiasa berperilaku sesuai dengan 

nilai-nilai karakter? 

Dengan memberi contoh, 

memberikan teladan yang baik, 

apabila ada anak yang kurang baik 

kita ya mengarahkan mereka. 

13 Apa saja kegiatan yang Bapak/Ibu 

lakukan pada akhir pembelajaran 

untuk mengenalkan pendidikan 

karakter kepada siswa? 

Guru mengajak anak untuk 

merefleksi kembali pelajaran yg 

baru diperoleh, bisa juga dipandu 

dengan pertanyaan dari guru. Di 

sekolah kami ada buku refleksi 

juga, 5 menit sebelum pulang anak 

diajak untuk merefleksi diri 
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tentang pengalaman belajar anak 

dalam sehari. Dilanjutkan dengan 

bernyanyi dan berdoa. 

14 Bagaimana cara Bapak/Ibu menilai 

perkembangan karakter siswa kelas 

IV? 

 

 

Misalnya ada kelompok, dalam  

hal menyampaikan sesuatu ada 

penilaian khusus. Diperhatikan 

juga misal ada anak yang selalu 

mengganggu temannya, awalnya 

diberi nasihat dulu baru apabila 

tidak dapat dikendalikan panggil 

orang tua. 

Selain itu terdapat buku kejadian 

anak itu ada yang anak mengisi 

sendiri, misalnya anak datang 

terlambat, lalu anak mengisi 

sendiri kejadiannya seperti apa, 

pada saat berantem dengan 

temannya juga, misalnya saat tidak 

sopan juga bisa dicatat. Selain di 

tulis oleh anak, kita sebagai 

gurunya juga memiliki catatan 

khusus yang disertai dengan 

tindak lanjutnya. 

15 Apakah terdapat penentuan 

kelulusan terhadap pendidikan 

karakter? 

Kalau secara spesifik tidak ada, 

hanya dilihat saja perkembangan 

setiap harinya. 

16 Bagaimana bentuk konsekuensi yang 

diberikan kepada guru, siswa dan 

warga sekolah yang lain apabila 

memiliki karakter yang kurang baik? 

Dipantau terlebih dahulu, 

diarahkan, diberi nasihat 

Hukumannya tidak begitu, setelah 

itu paling dipanggil orang tuanya. 

Karena itu berkaitan dengan orang 

tuanya. 

17 Bagaimana karakter siswa sehari-

hari di Sekolah setelah 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter pada pembelajaran tematik 

di kelas IV? 

Karakter anak mengalami 

perubahan, menjadi lebih baik dari 

sebelumnya, meskipun masih ada 

saja yang perlu bimbingan. 

18 Apa saja pengaruh implementasi 

pendidikan karakter tehadap sikap 

dan prestasi belajar siswa? 

Ada, apabila karakternya baik 

maka prestasinya pun akan baik. 

19 Apa saja kendala yang Bapak/Ibu 

temukan dalam 

mengimplementasikan pendidikan 

karakter? 

Kendalanya waktu, membutuhkan 

waktu yang banyak menilai sikap, 

minimal dua sampai tiga minggu 

selain itu juga waktu untuk 

menumbuhkan karakter yang baik 
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juga tidak dalam waktu yang 

sebentar. 

20 Bagaimana solusi yang Bapak/Ibu 

berikan apabila menemukan kendala 

dalam mengimplementasikan 

pendidikan karakter? 

Memanfaatkan waktu sebaik 

mungkin, misalnya dengan 

mengintegrasikan karakter pada 

saat pembelajaran melalui 

pembiasaan di awal, diskusi. 

21 Bagaimana sikap siswa pada saat 

pembelajaran? 

Sikap siswa saat pembelajaran 

sudah baik, ada yang 

memperhatikan, meskipun ada 

beberapa yang tidak 

memperhatikan ya segera saya 

tegur supaya bisa mengikuti 

pembelajaran. Karena sikap dapat 

mempengaruhi proses 

pembelajaran. 

22 Bagaimana sikap siswa kepada 

temannya di kelas dan di luar kelas?  

Sudah baik, anak-anak bisa 

bermain dengan siapa saja, kerja 

sama dengan siapa saja walaupun 

awalnya masih agak susah tapi 

lama kelamaan mereka terbiasa. 

23 Bagaimana sikap siswa terhadap 

kepala Sekolah, guru dan orang yang 

lebih tua di Sekolah? 

Sudah terlihat sopan, kalau 

bertemu menyapa, kami juga 

sudah dekat dengan anak-anak 

kadang sampai cerita juga tentang 

di rumahnya. 

24 Apa saja nilai karakter yang sudah 

muncul dari siswa selama di 

Sekolah? 

Religius, mandiri, cinta tanah air, 

kerja sama juga, saling tolong 

menolong atau peduli sosial. 

25 Apa saja nilai karakter yang belum 

muncul dari siswa selama di 

Sekolah? 

Disiplin sepertinya yang agak 

sulit. Tapi kami tetap mengusahan 

agar anak-anak menjadi lebih baik. 

Gemar membaca juga agak sulit, 

karena anak masih harus disuruh 

untuk membaca masih belum 

kemauan diri sendiri. Tanggung 

jawab juga sama masih sulit 

karena masih ada yang belum 

mengerjakan tugas. 
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c. Transkip wawancara siswa 

Transkip Wawancara Siswa 

Nama Sekolah    : SD Islam Al Madina 

Alamat Sekolah   : Jl. Menoreh Utara IX/no 57 Semarang 

Nama Siswa    : Aisyah Azka 

Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti : Karate, Marching band, pramuka 

Hari/tanggal wawancara  : Jum’at, 13 Maret 2020 

Tempat    : Ruang kelas IV 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa saja kegiatan yang kamu 

lakukan pada awal pembelajaran? 
Bermain, berbaris, berdo’a 

bersama, 

2 Bagaimana Bapak/Ibu guru mu 

mengajarkan pendidikan karakter 

(sikap) di kelas? 

Suka, memberi contoh yang baik. 

Diberi tahu saat pembelajaran.  

3 Apa saja nilai karakter sikap yang 

Bapak/Ibu guru sampaikan di kelas? 

Ibu Maya mengajarkannya ada 

kerja kelompok, tugas sama tanya 

jawab. Kalau kita salah juga bu 

Maya suka langsung menegur 

4 Apa saja kegiatan yang kamu 

lakukan pada akhir pembelajaran? 

Baca surat Al-Ashr, bersalaman 

dengan bu guru 

5 Bagaimana cara Bapak/Ibu menilai 

perkembangan karakter siswa kelas 

IV? 

Saat pembelajaran atau setelah 

ulangan 

6 Bagaimana hukuman atau 

konsekuensi  yang diberikan oleh 

guru apabila kamu memiliki karakter 

yang kurang baik? 

 

Ada, sudah bagus 

Tidak membawa peralatan 

elektronik, tidak membawa 

mainan, tidak terlambat. 

Ada hukuman, lari di lapangan 3x. 

7 Bagaimana pengaruh yang kamu 

rasakan setelah Bapak/Ibu guru 

mengajarkan pendidikan karakter di 

kelas? 

Dengan guru di Sekolah jadi 

menghormati, menghargai. Dengan 

teman tetap berteman 

8 Bagaimana cara kamu berdoa 

sebelum dan setelah belajar?  
 

Baca surat Al fatihah, An Naba 

sama hadits. 

Terus pulang baca surat Al-Ashr 

9 Apa saja kegiatan keagamaan yang 

rutin kamu lakukan di Sekolah? 

Biasanya ada tadarus dan shalat 

10 Bagaimana sikap mu apabila 

menemukan teman yang 

memerlukan bantuan? 

Biasanya ditolong, kalau tidak 

membawa bekal makanan dibagi. 

11 Apa yang kamu lakukan apabila Sebelum mulai berdoa dan 
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kamu tidak belajar sebelum ujian? mengerjakan soal mudah terlebih 

dahulu 

12 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila kamu menemukan barang 

yang bukan milik mu? 

Mencari pemiliknya 

13 Apabila kamu memiliki pendapat 

sendiri dan kamu meyakini pendapat 

mu, apa yang akan kamu lakukan?  

Memberitahu pendapat ke temen 

14 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila kamu tidak merasa nyaman 

di kelas? 

Berusaha menyaman-kan diri, terus 

bilang ke bu Maya 

15 Bagaimana sikapmu kepada teman 

yang berbeda pendapat dengan mu? 
Mengikuti keputusan bersama 

16 Bagaimana sikapmu apabila kamu 

berkelompok dengan orang yang 

berbeda agama, suku dan etnis? 

Menghargai, menghormati, dan 

kerja kelompok dengan teman-

teman 

17 Bagaimana sikap mu apabila kamu 

bersahabat dengan orang  yang 

berbeda pendapat? 

Tetap bersahabat karena saling 

menghargai 

18 Bagiamana cara agar kamu tidak 

terlambat masuk ke Sekolah? 

Bangun pagi, tidur tidak terlalu 

malam 

19 Bagaimana cara mu mengerjakan 

tugas agar selesai tepat waktu? 

Fokus mengerjakannya 

20 Bagaimana sikap mu apabila melihat 

teman mu ada yang tidak 

mengumpulkan tugas? 

Menasihati agar mengumpulkan 

tugasnya 

21 Bagaimana sikapmu apabila melihat 

teman mu yang melanggar tata tertib 

kelas? 

Menasehatinya  

22 Bagaimana cara kamu berpakaian 

ketika berada di Sekolah? 

Rapi, sopan, santun 

23 Bagaimana cara kamu melaksanakan 

peraturan yang diterapkan guru di 

kelas? 

Berusaha mematuhi-nya. 

Contohnya tidak boleh makan saat 

pelajaran, tidak boleh mainan saat 

pelajaran, tidak boleh ramai saat 

pelajaran 

24 Bagaimana cara kamu mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru? 

Melakukannya dengan segera 

25 Bagaimana sikapmu apabila 

menemukan soal yang kamu anggap 

sulit? 

Bertanya kepada guru biasanya 

26 Bagaimana sikap mu apabila kamu 

diberikan tugas oleh guru, tetapi 

teman mu mengajak bermain? 

Mengerja-kan dulu tugasnya 

dengan sungguh-sungguh 

27 Apa yang kamu lakukan apabila guru Diperhati-kan, kadang ditulis juga 
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menjelaskan materi di dalam kelas? di buku 

28 Bagaimana cara kamu menciptakan 

ide-ide baru? 

Memperhatikan bu Maya nanti kita 

rubah sendiri 

29 Apabila kamu memiliki gagasan 

baru, apa yang akan kamu lakukan? 

Biasanya mengangkat tangan dulu, 

terus bilang ke bu Maya 

30 Apabila kamu menemukan sesuatu 

yang menurut mu menarik di luar 

pembahasan materi yang diajarkan, 

apa yang akan kamu lakukan? 

Ditanyakan biar tidak penasaran 

lagi 

31 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila diberikan tugas oleh 

gurumu? 

Mengerjakan sendiri 

32 Bagaimana sikap mu apabila 

memiliki masalah? Apakah kamu 

dapat menyelesaikan masalah mu 

sendiri?  

Diselesai-kan dengan betul-betul 

sampai selesai masalahnya  

33 Bagaimana sikapmu apabila ada 

orang lain yang tidak sesuai dengan 

pendapat mu? 

Menghargai pendapat-nya 

34 Bagaimana sikapmu apabila telah 

terbentuk kesepakatan? Apakah 

kamu akan mengikuti hasil 

keputusan bersama? 

Ya akan mengikuti hasilnya  

35 Bagaimana sikapmu apabila kamu 

tidak terpilih menjadi ketua kelas? 

Mengalah 

36 Bagaimana sikapmu terhadap teman 

mu yang terpilih menjadi ketua 

kelompok sementara kamu tidak 

terpilih? 

Mengikuti apa yang ditugaskan 

ketua kelomppok 

37 Apa yang kamu lakukan apabila 

kamu tidak memahami materi yang 

sedang diajarkan? 

Bertanya langsung ke bu guru 

38 Apabila kamu tidak menemukan 

jawaban pada satu sumber belajar, 

apa yang akan kamu lakukan? 

Mencari tahu pada sumber belajar 

lain di perpustakaan  

39 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila kamu ingin mengetahui 

materi pembelajaran di luar 

pembahasan di kelas? 

Iya suka bertanya kalau ada yang 

bikin penasaran saat istirahat biar 

tidak mengganggu 

40 Bagaimana cara kamu mengingat 

perjuangan para pahlawan?  

Suka, kalau hari Senin pagi 

41 Apa yang kamu biasa lakukan di 

Sekolah untuk memperingati hari 

besar Nasional seperti perayaan hari 

kemerdekaan Indonesia? 

Kalau 17 Agustus suka upacara 

terus lomba- lomba,  dan 

menyanyikan lagu nasional. Di 

Sekolah juga kalau istirahat suka 

diputar lagu nasional. 
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42 Bahasa apa yang kamu gunakan di 

Sekolah untuk berkomunikasi? 

Bahasa Indonesia 

43 Bagaimana kamu memaknai bendera 

Indonesia, Pancasila, gambar 

Presiden  serta simbol-simbol Negara 

lainnya? 

Upacara setiap hari Senin, kalau 

bendera sedang dikibarkan hormat 

44 Bagaimana cara kamu membagi 

waktu untuk belajar? 

Setelah pulang sekolah istirahat 

sebentar lalu belajar 

45 Apa yang kamu lakukan apabila 

teman mu berprestasi? 

Mengucapkan selamat dan 

berbahagia 

46 Apakah kamu akan mencontoh 

teman mu yang berprestasi? 

Ya, ditanyakan ke orangnya, saya 

hanya akan menanyakan cara 

belajarnya saja 

47 Apakah kamu terbiasa untuk 

mengemukakan pendapat saat kekrja 

kelompok? 

Iya suka memberi pendapat, mau di 

terima ngga nya ya terserah 

48 Bagaimana sikap mu apabila ada 

teman yang sedang mengemukakan 

pendapat saat diskusi?  

Menghargainya 

49 Bagaimana sikapmu apabila terdapat 

teman yang berbeda agama, suku dan 

bangsa dengan mu? 

Menghormati, menghargai, tetap 

berteman 

50 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila terdapat teman yang 

berselisih paham? 

Usaha untuk menolong 

menyelesaikan masalah dan 

menyuruh minta maaf aja 

51 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila teman mu ribut di kelas? 

Usaha tidak membuat keributan 

52 Bagaimana cara kamu menghindari 

perilaku kekerasan? 

Berbuat baik, berusaha tidak 

membalas orang yang berbuat 

kekerasan 

53 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila ada teman yang mengganggu 

mu? 

Sabar, menyuruh diam 

54 Apabila kamu ke perpustakaan 

menemukan buku pelajaran dan buku 

novel, buku apa yang lebih sering 

kamu baca? 

Sesuai dengan tugas yang ada di 

pelajaran 

55 Apakah kamu sering membaca 

buku? Berapa kali biasanya kamu 

berkunjung ke perpustakaan? 

Baca buku diwaktu luang kalau di 

perpus 

56 Apabila kamu dan teman mu telah 

selesai membaca buku dan buku 

bacaan yang dibaca berbeda. Apa 

yang akan kamu lakukan? 

Iya, suka tukar menukar kan kalau 

pagi-pagi disuruh baca dulu jadi 

biar gak bosen 

57 Apa yang kamu lakukan untuk 

menjaga lingkungan kelas dan 

Membuang sampah pada 

tempatnya 
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Sekolah agar tetap bersih dan indah? 

58 Bagaimana sikapmu apabila melihat 

lampu yang masih menyala di siang 

hari? 

Mematikan lampu yang masih 

nyala kalau sudah siang 

59 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila melihat sampah berserakan? 

Membuangnya pada tong sampah 

60 Apa yang akan kamu lakukan untuk 

menjaga lingkungan kelas dan 

sekolah? 

Mengadakan piket 

61 Bagaimana sikapmu kepada teman 

yang sakit? 

Menjenguknya 

62 Apa yang kamu lakukan apabila 

melihat teman mu berkelahi? 

Menenangkannya 

63 Apa yang biasa kamu lakukan 

apabila bertemu dengan kepala 

sekolah, guru dan pegawai sekolah?  

Bersikap sopan 

64 Apa yang kamu lakukan apabila guru 

memberikan tugas? 

Menyelesaikannya 

65 Apa yang kamu lakukan apabila guru 

membagi jadwal piket? 

Melaksanakan sesuai jadwal 

 

Transkip Wawancara Siswa 

Nama Sekolah    : SDN Petompon 01 

Alamat Sekolah   : Jalan Kelud Raya No. 1 

Nama Siswa    : Kiano Rahmansyah putra junior 

Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti : Pramuka, tari,sepak bola 

Hari/tanggal wawancara  : Kamis, 16 April 2020 

Tempat    : Daring 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa saja kegiatan yang kamu 

lakukan pada awal pembelajaran? 
Berdo’a, nyanyi Indonesia Raya, 

literasi membaca dongeng. 

2 Bagaimana Bapak/Ibu guru mu 

mengajarkan pendidikan karakter 

(sikap) di kelas? 

Diberi tahu ibu guru saat 

pembelajaran berlangsung, kalau 

ada orang ngomong jangan 

dipotong pembicaraannya, dtg 

tepat waktu, harus sopan, jaga 

sikap, saling menyapa. 

3 Apa saja nilai karakter sikap yang 

Bapak/Ibu guru sampaikan di kelas? 

Ada, datang tepat waktu, 

berpakaian yang sopan, tidak 

boleh bawa hp dan sejenisnya. 

4 Apa saja kegiatan yang kamu Berdo’a dan piket sesuai jadwal 
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lakukan pada akhir pembelajaran? 

5 Bagaimana cara Bapak/Ibu menilai 

perkembangan karakter siswa kelas 

IV? 

Selama di Sekolah 

6 Bagaimana hukuman atau 

konsekuensi  yang diberikan oleh 

guru apabila kamu memiliki karakter 

yang kurang baik? 

Kalau ada yang gak garap pr, 

disuruh garap pr, kalau adayang 

belum selesai  garap pr disuruh 

untuk dilanjutkan, kalau belum 

ngerjakan sama sekali harus 

digarap 2x. Ada yang dipanggil 

ibunya kalau berantem, kalau 

terlambat cuma ditanya kenapa 

terlambat. 

7 Bagaimana pengaruh yang kamu 

rasakan setelah Bapak/Ibu guru 

mengajarkan pendidikan karakter di 

kelas? 

Menjadi tahu kalau kita harus 

sopan, menjaga sikap, menyapa. 

8 Bagaimana cara kamu berdoa 

sebelum dan setelah belajar?  
 

Berdoa baca surat-surat supaya 

dimudah-kan dan di lancarkan 

segala urusan oleh Allah SWT 

9 Apa saja kegiatan keagamaan yang 

rutin kamu lakukan di Sekolah? 

Iya ada, kalau disana sebelum 

pulang sholat dulu berjama’ah di 

masjid Sekolah. Cuma kelas 4 dan 

kelas 3 aja. Kelas 5 dan 6 di 

Sekolahan. 

10 Bagaimana sikap mu apabila 

menemukan teman yang memerlukan 

bantuan? 

Dibantu sesuai kemampuan saya 

karena membantu sesama itu 

wajib. Misalnya meminjamkan 

pensil warna, penggaris. 

11 Apa yang kamu lakukan apabila 

kamu tidak belajar sebelum ujian? 
 

Sebelum mulai aku belajar dulu, 

paling di kasih waktu sedikit 

untuk belajar. Karna dengan 

menjawab dengan mencontek 

orang lain itu belum tentu benar 

dan saya lebih suka pada 

jawaban sendiri sesuai 

kemampuan pada diri sendiri 

12 Apa yang akan kamu lakukan apabila 

kamu menemukan barang yang 

bukan milik mu? 

Memberi tahu guru karena itu 

bukan barang saya 

13 Apabila kamu memiliki pendapat 

sendiri dan kamu meyakini pendapat 

mu, apa yang akan kamu lakukan?  

Iya bilang ke yang lain karena 

mengeluar-kan pendapat itu 

merupakan hak individu 

seseorang 

14 Apa yang akan kamu lakukan apabila Iya suka, karena dengan kita 
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kamu tidak merasa nyaman di kelas? kemukakan ketidak nyamanan 

kita akan ada perbaikan sehingga 

kita dpt lebih nyaman dalam 

belajar kedepan nya 

15 Bagaimana sikapmu kepada teman 

yang berbeda pendapat dengan mu? 

Karna setiap orang bebas 

mengeluarkan pendapat 

16 Bagaimana sikapmu apabila kamu 

berkelompok dengan orang yang 

berbeda agama, suku dan etnis? 

Karna dlm lingkungan 

bermasyarakat ada berbagai 

macam agama dan suku 

17 Bagaimana sikap mu apabila kamu 

bersahabat dengan orang  yang 

berbeda pendapat? 

Berbeda pendapat tdk 

mengurangi rasa persahabatan 

kita 

18 Bagiamana cara agar kamu tidak 

terlambat masuk ke Sekolah? 

Tidak pernah, supaya tidak 

terlambat, harus bangun jam 5, 

solat subuh, mandi sarapan, 

berangkat sekolah jam 06.30.  

19 Bagaimana cara mu mengerjakan 

tugas agar selesai tepat waktu? 

Harusnya segera dikerjakan. 

Soalnya pernah waktu itu tidak 

mengerjakan tugas karena lupa 

20 Bagaimana sikap mu apabila melihat 

teman mu ada yang tidak 

mengumpulkan tugas? 

Saling menyemangati kama solit 

dalam menyelesaikan tugas 

dengan baik 

21 Bagaimana sikapmu apabila melihat 

teman mu yang melanggar tata tertib 

kelas? 

Dinasihati dengan kata-kata yang 

sopan supaya tidak menyinggung 

perasaan orang lain 

22 Bagaimana cara kamu berpakaian 

ketika berada di Sekolah? 

Berpakaian sesuai jadwal, tidak 

kotor-kotoran  

23 Bagaimana cara kamu melaksanakan 

peraturan yang diterapkan guru di 

kelas? 

Mematuhi peraturan yang 

ditetapkan guru, supaya kita 

lebih nyaman dlm belajar. Tapi 

saya pernah satu kali tidak 

mengerjakan tugas dari bu guru 

24 Bagaimana cara kamu mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru? 

Pertama harus diselesaikan dulu 

dengan serius supaya tulisannya 

rapi  

25 Bagaimana sikapmu apabila 

menemukan soal yang kamu anggap 

sulit? 

Kalau ada yang belum 

dimengerti mencari di internet di 

rumah untuk menambah referensi 

saya dalam belajar 

26 Bagaimana sikap mu apabila kamu 

diberikan tugas oleh guru, tetapi 

teman mu mengajak bermain? 

Harus dikerjakan dengan 

sungguh-sungguh 

27 Apa yang kamu lakukan apabila guru 

menjelaskan materi di dalam kelas? 

Iya saya mencatatnya agar lebih 

mudah utk saya mengingat 

kembali materi tersebut, klo saya 
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lupa saya bisa buka dan baca 

ulang kembali materi 

pembelajaran nya 

28 Bagaimana cara kamu menciptakan 

ide-ide baru? 

Pada saat pembelajaran 

berlangsung ide-ide itu akan 

muncul dengan sendirinya 

29 Apabila kamu memiliki gagasan 

baru, apa yang akan kamu lakukan? 

Mengemukakan ke bu guru, agar 

kita tidak bosan 

30 Apabila kamu menemukan sesuatu 

yang menurut mu menarik di luar 

pembahasan materi yang diajarkan, 

apa yang akan kamu lakukan? 

Pertanyaan yg telah di tanyakan 

bukan merupakan materi 

pembelajaran di sekolah kelas IV 

melainkan sebuah tanggapan dan 

pendapat tentang yang tidak 

sedang diajarkan 

31 Apa yang akan kamu lakukan apabila 

diberikan tugas oleh gurumu? 

Tugasnya dikerjakan sendiri 

sampai selesai  

32 Bagaimana sikap mu apabila 

memiliki masalah? Apakah kamu 

dapat menyelesaikan masalah mu 

sendiri?  

Yakin, karena tidak ada masalah 

yg tdk dpt di selesaikan 

33 Bagaimana sikapmu apabila ada 

orang lain yang tidak sesuai dengan 

pendapat mu? 

Tidak pernah memaksakan ke 

orang lain karena memaksa kan 

kehendak pd orang lain 

merupakan tindakan tercela 

34 Bagaimana sikapmu apabila telah 

terbentuk kesepakatan? Apakah 

kamu akan mengikuti hasil 

keputusan bersama? 

Harus berdasarkan dengan suara 

terbanyak  

35 Bagaimana sikapmu apabila kamu 

tidak terpilih menjadi ketua kelas? 

 

Harus menerima karena dengan 

kekalahan tidak menjadikan kita 

untuk beselisih paham dan 

memecah persahabatan 

36 Bagaimana sikapmu terhadap teman 

mu yang terpilih menjadi ketua 

kelompok sementara kamu tidak 

terpilih? 

Menerima karena dengan saling 

menghargai hidup akan terasa 

nyaman, tentran dan damai 

37 Apa yang kamu lakukan apabila 

kamu tidak memahami materi yang 

sedang diajarkan? 

Iya bertanya kepada guru biar 

ada penjelasa kembali sehingga 

saya akan lebih memahami 

38 Apabila kamu tidak menemukan 

jawaban pada satu sumber belajar, 

apa yang akan kamu lakukan? 

Kalau ada yang belum 

dimengerti mencari di internet di 

rumah untuk menambah referensi 

saya dlm belajar 

39 Apa yang akan kamu lakukan apabila 

kamu ingin mengetahui materi 

Bertanya, tapi bukan pas selama 

pembelajaran 
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pembelajaran di luar pembahasan di 

kelas? 

40 Bagaimana cara kamu mengingat 

perjuangan para pahlawan?  

Upacara setiap hari Senin pagi 

41 Apa yang kamu biasa lakukan di 

Sekolah untuk memperingati hari 

besar Nasional seperti perayaan hari 

kemerdekaan Indonesia? 

Mengikuti lombadan , upacara di 

Sekolahan  

42 Bahasa apa yang kamu gunakan di 

Sekolah untuk berkomunikasi? 

Karena saya tidak begitu bisa 

bahasa Jawa, jadi suka bahasa 

Indonesia 

43 Bagaimana kamu memaknai bendera 

Indonesia, Pancasila, gambar 

Presiden  serta simbol-simbol Negara 

lainnya? 

Iya, sebagai, cinta tanah air 

44 Bagaimana cara kamu membagi 

waktu untuk belajar? 

Rajin belajar, agar mendapat-kan 

nilai yang tinggi 

45 Apa yang kamu lakukan apabila 

teman mu berprestasi? 

Memberi selamat untuk yang 

menang lomba 

46 Apakah kamu akan mencontoh 

teman mu yang berprestasi? 

Iya mengikuti teman agar 

berprestasi karena menarik dan 

menjadikan saya lebih 

bersemangat lg dlm mencapai 

prestasi 

47 Apakah kamu terbiasa untuk 

mengemukakan pendapat saat kekrja 

kelompok? 

Suka berpendapat karena itu hak 

saya 

48 Bagaimana sikap mu apabila ada 

teman yang sedang mengemukakan 

pendapat saat diskusi?  

Saling  menghargai 

49 Bagaimana sikapmu apabila terdapat 

teman yang berbeda agama, suku dan 

bangsa dengan mu? 

Kita harus berteman dan 

menjalin komunikasi dengan 

siapa saja 

50 Apa yang akan kamu lakukan apabila 

terdapat teman yang berselisih 

paham? 

Dilerai, dipisah. Di nasihati dan di 

laporkan  Ibu guru 

51 Apa yang akan kamu lakukan apabila 

teman mu ribut di kelas? 

Tidak menjahili teman 

52 Bagaimana cara kamu menghindari 

perilaku kekerasan? 

Karena itu tidak baik 

53 Apa yang akan kamu lakukan apabila 

ada teman yang mengganggu mu? 

 

Saling mengingatkan karena 

perbuatan jail yg merusak akan 

membahayakan diri sendiri dan 

orang lain 
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54 Apabila kamu ke perpustakaan 

menemukan buku pelajaran dan buku 

novel, buku apa yang lebih sering 

kamu baca? 

Biasanya buku matematika. 

 

55 Apakah kamu sering membaca buku? 

Berapa kali biasanya kamu 

berkunjung ke perpustakaan? 

Iya, untuk menambah 

pengetahuan 

56 Apabila kamu dan teman mu telah 

selesai membaca buku dan buku 

bacaan yang dibaca berbeda. Apa 

yang akan kamu lakukan? 

Ada juga, ada juga yang ngga. 

 

57 Apa yang kamu lakukan untuk 

menjaga lingkungan kelas dan 

Sekolah agar tetap bersih dan indah? 

Agar enak di pandang dan terasa 

sejuk 

58 Bagaimana sikapmu apabila melihat 

lampu yang masih menyala di siang 

hari? 

Dimatikan untuk menghemat 

energi 

59 Apa yang akan kamu lakukan apabila 

melihat sampah berserakan? 

Dibersihkan pada saat piket, 

karena sampah tertimbun lama 

akan menimbulkan bau yg tdk 

enak menimbulkan penyakit 

60 Apa yang akan kamu lakukan untuk 

menjaga lingkungan kelas dan 

sekolah? 

Iya dibersihkan agar ttp bersih 

dan tidak menimbulkan penyakit. 

Agar suasana ttp aman dan 

nyaman 

61 Bagaimana sikapmu kepada teman 

yang sakit? 

Menjenguk bersama teman-teman 

62 Apa yang kamu lakukan apabila 

melihat teman mu berkelahi? 

Agar suasana ttp aman dan 

nyaman 

63 Apa yang biasa kamu lakukan 

apabila bertemu dengan kepala 

sekolah, guru dan pegawai sekolah?  

Kalau bertemu menyapa dan 

salam 

64 Apa yang kamu lakukan apabila guru 

memberikan tugas? 

Harus dikerjakan dengan segera. 

Tapi pernah tidak mengerjakan 

karena lupa 

65 Apa yang kamu lakukan apabila guru 

membagi jadwal piket? 

Hari kamis piket, tetap piket. 

Pulang sekolah dan pagi2. Nyapu. 

Ditugasin dibagi ada yang nyapu, 

ngepel, ada yg beresin meja. 
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Transkip Wawancara Siswa 

Nama Sekolah    : SD Marsudirini 

Alamat Sekolah   : Jalan Pemuda No. 157 

Nama Siswa    : Oei Stefanus Leonard SW  

Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti : Badminton, pramuka, komputer 

Hari/tanggal wawancara  : Jumat, 24 April 2020 

Tempat    : Daring 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa saja kegiatan yang kamu 

lakukan pada awal pembelajaran? 

Main sama teman, do’a pagi 

bersama-sama di lapangan. 

Sesampai di kelas langsung belajar 

2 Bagaimana Bapak/Ibu guru mu 

mengajarkan pendidikan karakter 

(sikap) di kelas? 

Iya, pas baru mulai dan saat 

pembelajaran berlangsung guru 

jelasin. Misalnya kalau ibu guru 

sedang menjelaskan kita tidak 

boleh ngomong, kalau diberi 

kesempatan baru ngomong. 

3 Apa saja nilai karakter sikap yang 

Bapak/Ibu guru sampaikan di kelas? 

Ada, bagus bikin disiplin. Sudah 

ketat, tapi kadang misalnya kalau 

terlambat harus diluar sekolah 

dulu, setelah doa pagi baru masuk, 

terus nulis di buku dulu. Tp ada 

banyak orang ynag masuk melalui 

SMP jadi mereka tidak nulis 

dibuku. 

Harus masuk sekolah tepat waktu, 

kalau istirahat selesai jangan 

terlambat masuk, gak boleh 

masuk-masuk SMP. 

4 Apa saja kegiatan yang kamu 

lakukan pada akhir pembelajaran? 

Menulis di buku apa  yang sudah 

dipelajari, bernyanyi, berdo’a. 

5 Bagaimana cara Bapak/Ibu menilai 

perkembangan karakter siswa kelas 

IV? 

Biasanya pas pembelajaran 

berlangsung dan di akhir 

pembelajaran. 

6 Bagaimana hukuman atau 

konsekuensi  yang diberikan oleh 

guru apabila kamu memiliki karakter 

yang kurang baik? 

 

Suruh mengerjakan tugas di luar 

kelas, atau mengerjakan sendiri di 

depan kelas, kalau kesiangan tidak 

boleh masuk, kalau berisik selama 

seminggu duduk sendiri di depan. 

7 Bagaimana pengaruh yang kamu 

rasakan setelah Bapak/Ibu guru 

mengajarkan pendidikan karakter di 

Menjadi lebih baik lagi. 
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kelas? 

8 Bagaimana cara kamu berdoa 

sebelum dan setelah belajar?  
 

Do’a pagi bersama-sama di 

lapangan . Supaya bisa maksimal 

dalam berlatih dan bisa 

berprestasi 

9 Apa saja kegiatan keagamaan yang 

rutin kamu lakukan di Sekolah? 

Ada, ada pelajaran komuni 

pertama, setiap Sabtu jam 08.00-

09.00. Dijelasin pengakuan dosa, 

alat yang digunakan romo yang di 

gereja. Kegiatan diikuti anak 

khatolik dari kelas 4-5-6. 

10 Bagaimana sikap mu apabila 

menemukan teman yang 

memerlukan bantuan? 

Iya dibantu, harus tulus hati 

dalam membantu. Meminjamkan 

penggaris, buku tema jadi 

menggunakannya berdua 

11 Apa yang kamu lakukan apabila 

kamu tidak belajar sebelum ujian? 
 

Gak pernah gak belajar pas ujian, 

tidak pernah mencontek. Kalau 

tidak bisa mengerjakan kadang 

diem, di ingat-ingat apa yang 

dipelajari tadi malam 

12 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila kamu menemukan barang 

yang bukan milik mu? 

Ditulis di papan tulis,  apakah ada 

yang memiliki pulpen ini? 

Besoknya kalau ada yang 

punyanya diambil di depan papan 

tulis itu. Siapa tau teman 

memerlukan benda tersebut 

13 Apabila kamu memiliki pendapat 

sendiri dan kamu meyakini pendapat 

mu, apa yang akan kamu lakukan?  

Menyampaikannya ke guru, 

karena pendapat saya sesuai 

dengan pribadi saya 

14 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila kamu tidak merasa nyaman 

di kelas? 

Saya yang harus beradaptasi 

dengan keadaan sekolah 

15 Bagaimana sikapmu kepada teman 

yang berbeda pendapat dengan mu? 

Kalau ngga setuju ikut punya 

temen, tergantung yang banyak 

nya yang mana. 

16 Bagaimana sikapmu apabila kamu 

berkelompok dengan orang yang 

berbeda agama, suku dan etnis? 

Tidak apa-apa, supaya bisa tetap 

kreatif 

17 Bagaimana sikap mu apabila kamu 

bersahabat dengan orang  yang 

berbeda pendapat? 

Karena semua adalah sama-sama 

teman saya 

18 Bagiamana cara agar kamu tidak 

terlambat masuk ke Sekolah? 

Berangkat jam 06.30, bangun pagi 

jam 05.00. masuk 6.45. Supaya 

bisa mengikuti doa pagi & malu 

kalau terlambat 
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No Pertanyaan Jawaban 

19 Bagaimana cara mu mengerjakan 

tugas agar selesai tepat waktu? 

Tidak menunda-nunda tugas, 

supaya jadi kebiasaan 

20 Bagaimana sikap mu apabila melihat 

teman mu ada yang tidak 

mengumpulkan tugas? 

Ngomongin, ngasih tahu supaya 

ngerjakan tugas 

21 Bagaimana sikapmu apabila melihat 

teman mu yang melanggar tata tertib 

kelas? 

Diomongi, supaya teman sadar 

kalau yang diperbuatnya salah 

22 Bagaimana cara kamu berpakaian 

ketika berada di Sekolah? 

Sesuai dengan jadwal, malu kalau 

salah memakai 

23 Bagaimana cara kamu melaksanakan 

peraturan yang diterapkan guru di 

kelas? 

Mematuhi aturan guru, supaya 

terbiasa disiplin 

24 Bagaimana cara kamu mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru? 

Ditulis dengan teliti dan rapi, 

supaya enak kalau dibaca lagi 

25 Bagaimana sikapmu apabila 

menemukan soal yang kamu anggap 

sulit? 

Mencari di buku lain, supaya bisa 

menambah wawasan juga 

26 Bagaimana sikap mu apabila kamu 

diberikan tugas oleh guru, tetapi 

teman mu mengajak bermain? 

Mengerjakan dengan serius, 

supaya mendapatkan nilai yang 

bagus 

27 Apa yang kamu lakukan apabila 

guru menjelaskan materi di dalam 

kelas? 

Memperhatikan dan menulis yang 

diajarkan, supaya nanti bisa 

belajar dengan enak dan 

mendapatkan nilai yang bagus 

28 Bagaimana cara kamu menciptakan 

ide-ide baru? 

Harus mencari suasana nyaman 

dulu 

29 Apabila kamu memiliki gagasan 

baru, apa yang akan kamu lakukan? 

Menyampaikan ke guru, untuk 

mengasah kreatifitas 

30 Apabila kamu menemukan sesuatu 

yang menurut mu menarik di luar 

pembahasan materi yang diajarkan, 

apa yang akan kamu lakukan? 

Kalau ada yang tidak dipahami 

langsung ditanyakan  

31 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila diberikan tugas oleh 

gurumu? 

Dikerjakan dengan baik, karena 

tanggung jawab saya sebagai 

siswa 

32 Bagaimana sikap mu apabila 

memiliki masalah? Apakah kamu 

dapat menyelesaikan masalah mu 

sendiri?  

Yakin, dengan bimbingan Tuhan 

pasti bisa terselesaikan 

33 Bagaimana sikapmu apabila ada 

orang lain yang tidak sesuai dengan 

pendapat mu? 

Tidak apa-apa, karena masing-

masing punya pendapatnya 

sendiri-sendiri 

34 Bagaimana sikapmu apabila telah Supaya yang lain juga bisa 
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No Pertanyaan Jawaban 

terbentuk kesepakatan? Apakah 

kamu akan mengikuti hasil 

keputusan bersama? 

melaksanakan 

35 Bagaimana sikapmu apabila kamu 

tidak terpilih menjadi ketua kelas? 

Untuk koreksi kekurangan diri 

saya 

36 Bagaimana sikapmu terhadap teman 

mu yang terpilih menjadi ketua 

kelompok sementara kamu tidak 

terpilih? 

Karena teman lain juga punya 

hak untuk jadi pemimpin 

37 Apa yang kamu lakukan apabila 

kamu tidak memahami materi yang 

sedang diajarkan? 

Biasanya bertanya dengan orang 

yang terdekat dan kompeten 

dalam hal pelajaran 

38 Apabila kamu tidak menemukan 

jawaban pada satu sumber belajar, 

apa yang akan kamu lakukan? 

Untuk menambah wawasan 

39 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila kamu ingin mengetahui 

materi pembelajaran di luar 

pembahasan di kelas? 

Bertanya ke guru langsung  

40 Bagaimana cara kamu mengingat 

perjuangan para pahlawan?  

Saat-saat perayaan tertentu, untuk 

menambah semangat 

41 Apa yang kamu biasa lakukan di 

Sekolah untuk memperingati hari 

besar Nasional seperti perayaan hari 

kemerdekaan Indonesia? 

Di Sekolah upacara lalu kadang 

ada acara kadang bermain lomba 

sama teman-teman. 

Kadang kelas 1 ada ikan ditangkap 

pake tangan, terus dipindahin ke 

ember di depan 

42 Bahasa apa yang kamu gunakan di 

Sekolah untuk berkomunikasi? 

Menggunakan bahasa Indonesia, 

karena merupakan bahasa ibu 

43 Bagaimana kamu memaknai bendera 

Indonesia, Pancasila, gambar 

Presiden  serta simbol-simbol 

Negara lainnya? 

Supaya tau siapa presiden & 

dasar negara kita 

44 Bagaimana cara kamu membagi 

waktu untuk belajar? 

Belajar dengan rajin, untuk 

kebanggaan diri, ortu & sekolah 

45 Apa yang kamu lakukan apabila 

teman mu berprestasi? 

 

Memberi semangat supaya terus 

berprestasi supaya membanggakan 

sekolah 

46 Apakah kamu akan mencontoh 

teman mu yang berprestasi? 

Iya, dengan cara harus semangat 

berlatih tidak pantang menyerah 

47 Apakah kamu terbiasa untuk 

mengemukakan pendapat saat kekrja 

kelompok? 

Iya suka berpendapat, supaya 

bisa tercapai kesepakatan 

48 Bagaimana sikap mu apabila ada 

teman yang sedang mengemukakan 

Menghargai, karena semua punya 

pendapat nya sendiri 
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pendapat saat diskusi?  

49 Bagaimana sikapmu apabila terdapat 

teman yang berbeda agama, suku 

dan bangsa dengan mu? 

Karena semua sama 

50 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila terdapat teman yang 

berselisih paham? 

Ditanya temannya kenapa 

bertengkar, terus dipisahin, lama-

lama berhenti bertengkarnya 

51 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila teman mu ribut di kelas? 

Tidak berperilaku macam-

macam,su-paya nyaman 

belajarnya 

52 Bagaimana cara kamu menghindari 

perilaku kekerasan? 

Tidak suka kekerasan 

53 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila ada teman yang mengganggu 

mu? 

Dibiarkan saja, nanti juga diam 

sendiri 

54 Apabila kamu ke perpustakaan 

menemukan buku pelajaran dan 

buku novel, buku apa yang lebih 

sering kamu baca? 

Iya baca buku yang ada di 

perpus, tentang hewan, pelajaran, 

cerita-cerita. Supaya dapat 

menambah wawasan 

55 Apakah kamu sering membaca 

buku? Berapa kali biasanya kamu 

berkunjung ke perpustakaan? 

 

Kadang-kadang pulang sekolah ke 

perpus pinjam buku. Setiap hari 

Jumat, ada kartu dibawa ke rumah 

terus dibawa ke rumah terus 

dikembalikan, selama 3 hari. 

56 Apabila kamu dan teman mu telah 

selesai membaca buku dan buku 

bacaan yang dibaca berbeda. Apa 

yang akan kamu lakukan? 

Kadang setelah aku baca teman 

ada yang pinjem, Leo pinjam juga. 

Habis itu gentian bacanya 

57 Apa yang kamu lakukan untuk 

menjaga lingkungan kelas dan 

Sekolah agar tetap bersih dan indah? 

Membuang sampah yg ada di 

kelas 

58 Bagaimana sikapmu apabila melihat 

lampu yang masih menyala di siang 

hari? 

kadang kalau lampunya  nyala tapi 

sudah terang ya tak matikan, untuk 

menghemat listrik 

59 Apa yang akan kamu lakukan 

apabila melihat sampah berserakan? 

Iya, supaya bersih dari kuman 

60 Apa yang akan kamu lakukan untuk 

menjaga lingkungan kelas dan 

sekolah? 

Sampah dibuang ke tempat 

sampah yang diluar kelas 

61 Bagaimana sikapmu kepada teman 

yang sakit? 

Kan kadang pas pulang sekolah, 

dia punya hp terus di wa 

ditanyakan kenapa tidak sekolah 

Supaya lekas sembuh dan 

semangat untuk kembali ke 

sekolah. Gak pernah jenguk 
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soalnya rumahnya jauh-jauh 

semua.  

62 Apa yang kamu lakukan apabila 

melihat teman mu berkelahi? 

Ditanya temannya kenapa 

bertengkar, terus dipisahin, lama-

lama berhenti bertengkarnya 

63 Apa yang biasa kamu lakukan 

apabila bertemu dengan kepala 

sekolah, guru dan pegawai sekolah?  

Saling menyapa 

64 Apa yang kamu lakukan apabila 

guru memberikan tugas? 

Karena tanggung jawab saya, jadi 

dikerjakan tepat waktu 

65 Apa yang kamu lakukan apabila 

guru membagi jadwal piket? 

Kebagian jadwal hari Selasa. 

Setelah pulang Sekolah.  

Ngga, kalau ngga piket seminggu 

piket terus. Dari rabu sampai 

selasa depan piket terus 
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Lampiran 4 Hasil Observasi 

a. Hasil observasi guru 

 

Observasi Pembelajaran 

Hari/Tanggal  : Kamis, 12 Maret 2020 

Tempat  : SD Islam Al Madina 

Tema    : 8. Daerah tempat tinggalku  

Sub tema  : 2. Keunikan daerah tempat tinggalku 

Pembelajaran ke- :1 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pernyataan yang 

muncul dan tuliskan deskripsi hasil berkaitan dengan temuan di lapangan pada 

kolom yang disediakan! 

No Pernyataan 

Pilihan 

Jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

1 Guru mencantumkan nilai 

karakter pada desain rencana 

pelaksanaan pembelajaran 

(RPP)  

√  Guru mencantumkan 

nilai karakter pada RPP 

di bagian langkah 

pembelajaran 

2 Guru mengembangkan nilai 

karakter pada skenario 

pembelajaran  

√  Nilai karakter 

dikembangkan sesuai 

dengan mata pelajaran 

yang diajarkan 

3 Guru mengaitkan materi 

pembelajaran dengan masalah 

kehidupan sehari-hari 

√  Diberikan pada saat 

guru menjelaskan 

materi kepada siswa 

4 Guru mengenalkan 

pendidikan karakter melalui 

pembiasaan 

√  Dilaksanakan pada saat 

kegiatan awal seperti 

(membaca Asmaul 

Husna dan surat 

pendek, membaca 

buku)dan kegiatan akhir 

(penguatan dan 

kesimpulan, berdo’a) 

5 Guru melakukan apersepsi 

dalam memulai pembelajaran  

√  Dilakukan dengan cara 

tanya jawab mengenai 

pembelajaran yang akan 

diajarkan 

6 Guru memberikan  motivasi √  Dilakukan pada saat 
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No Pernyataan 

Pilihan 

Jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

siswa dalam pembelajaran awal pembelajaran, saat 

siswa selesai 

mengerjakan tugas dan 

saat akhir pembelajaran 

7 Guru mengintegrasikan 

pendidikan karakter dalam 

pembelajaran tematik 

√  Dilaksanakan selama 

pembelajaran 

berlangsung sesuai 

dengan RPP yang telah 

dibuat 

8 Guru menggunakan media 

dan memanfaatkan sarana dan 

pra sarana Sekolah dalam 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter 

√  Guru menggunakan 

media buku cerita fiksi 

dan gambar 

9 Guru melakukan penilaian 

otentik dan 

mendokumentasikan 

implementasi pendidikan 

karakter (Presensi siswa, 

catatan harian, foto, video) 

√  Penilaian pengamatan 

selama pembelajaran 

berlangsung 

10 Guru melaksanakan tindak 

lanjut 

√  Guru memberikan tugas 

yang bertujuan agar 

siswa lebih memahami 

apa yang sudah 

dipelajari di Sekolah  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



327 
 

 
 

Observasi Pembelajaran 

Hari/Tanggal  : Jumat, 17 April 2020 

Tempat  : SDN Petompon 01 

Tema    : 6. Cita-citaku 

Sub tema  : 2. Hebatnya cita-citaku  

Pembelajaran ke- : 3 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pernyataan yang 

muncul dan tuliskan deskripsi hasil berkaitan dengan temuan di lapangan pada 

kolom yang disediakan! 

No Pernyataan 

Pilihan 

Jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

1 Guru mencantumkan nilai 

karakter pada desain rencana 

pelaksanaan pembelajaran 

(RPP)  

√  Guru mencantumkan 

nilai karakter pada RPP 

sesuai dengan langkah 

pembelajaran yang 

digunakan 

2 Guru mengembangkan nilai 

karakter pada skenario 

pembelajaran  

√  Guru mengembangkan 

nilai karakter 

disesuaikan dengan 

materi pelajaran yang 

akan diajarkan 

3 Guru mengaitkan materi 

pembelajaran dengan masalah 

kehidupan sehari-hari 

√  Diberikan pada saat 

guru menjelaskan 

materi kepada siswa 

4 Guru mengenalkan 

pendidikan karakter melalui 

pembiasaan 

√  Dilaksanakan pada saat 

kegiatan awal seperti 

membaca Asmaul 

Husna dan surat 

pendek, dilanjutkan 

membaca buku dan 

kegiatan akhir 

(menyimpulkan, 

refleksi, tindak lanjut, 

berdo’a, piket) 

5 Guru melakukan apersepsi 

dalam memulai pembelajaran  

√  Guru melakukan 

apersepsi dengan 

memberikan pertanyaan 

6 Guru memberikan  motivasi 

siswa dalam pembelajaran 

√  Guru memberikan 

motivasi untuk 
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No Pernyataan 

Pilihan 

Jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

menyemangati  

7 Guru mengintegrasikan 

pendidikan karakter dalam 

pembelajaran tematik 

√  Guru mengintegrasikan 

pendidikan karakter 

saat pembelajaran 

berlangsung tercantum 

di langkah 

pembelajaran  

8 Guru menggunakan media 

dan memanfaatkan sarana dan 

pra sarana Sekolah dalam 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter 

√  Guru menggunakan 

media proyektor 

mengenai sumber daya 

alam 

9 Guru melakukan penilaian 

otentik dan 

mendokumentasikan 

implementasi pendidikan 

karakter (Presensi siswa, 

catatan harian, foto, video) 

√  Guru melakukan 

penilaian pengamatan 

dan menggunakan 

jurnal sikap 

10 Guru melaksanakan tindak 

lanjut 

√  Guru melaksanakan 

tindak lanjut dengan 

memberikan pertanyaan 
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Observasi Pembelajaran 

Hari/Tanggal  : Kamis, 23 April 2020 

Tempat  : SD Marsudirini 

Tema    : 7. Indahnya Keragaman di Negeriku 

Sub tema  : 3. Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku 

Pembelajaran ke- : 4 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pernyataan yang 

muncul dan tuliskan deskripsi hasil berkaitan dengan temuan di lapangan pada 

kolom yang disediakan! 

No Pernyataan 

Pilihan 

Jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

1 Guru mencantumkan nilai 

karakter pada desain rencana 

pelaksanaan pembelajaran 

(RPP)  

√  Guru mencantumkan 

nilai karakter pada RPP 

di bagian tujuan dan 

langkah pembelajaran 

2 Guru mengembangkan nilai 

karakter pada skenario 

pembelajaran  

√  Guru mengembangkan 

nilai karakter sesuai 

dengan skenario 

pembelajaran yang 

sudah dibuat 

sebelumnya 

3 Guru mengaitkan materi 

pembelajaran dengan masalah 

kehidupan sehari-hari 

√  Disesuaikan dengan 

materi yang sedang 

diajarkan 

4 Guru mengenalkan 

pendidikan karakter melalui 

pembiasaan 

√  Dilaksanakan pada saat 

kegiatan awal (berdo’a 

bersama di lapangan, 

membaca buku / 

menonton video) dan 

kegiatan akhir (refleksi 

ditulis di buku, 

menyanyikan lagu 

nasional, berdo’a) 

5 Guru melakukan apersepsi 

dalam memulai pembelajaran  

√  Guru melakukan 

apersepsi dengan 

mengaitkan materi 

sebelumnya dengan 

materi yang akan 

diajarkan 
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No Pernyataan 

Pilihan 

Jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

6 Guru memberikan  motivasi 

siswa dalam pembelajaran 

√  Guru memberikan 

motivasi pada saat 

pembelajaran dimulai 

7 Guru mengintegrasikan 

pendidikan karakter dalam 

pembelajaran tematik 

√  Guru mengintegrasikan 

pendidikan karakter 

selama pembelajaran 

tematik berlangsung 

8 Guru menggunakan media 

dan memanfaatkan sarana dan 

pra sarana Sekolah dalam 

mengimplementasikan 

pendidikan karakter 

√  Guru menggunakan 

media seperti buku dan 

gambar 

9 Guru melakukan penilaian 

otentik dan 

mendokumentasikan 

implementasi pendidikan 

karakter (Presensi siswa, 

catatan harian, foto, video) 

√  Guru melakukan 

penilaian dengan 

menggunakan 

pengamatan dan jurnal 

10 Guru melaksanakan tindak 

lanjut 

√  Guru melaksanakan 

tindak lanjut dengan 

memberikan pertanyaan 

dan tugas mandiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 
 

 
 

b. Hasil observasi siswa 

Observasi Siswa 

Hari/Tanggal   : Kamis, 12 Maret 2020 

Nama Siswa   :Oktarizma 

Ekstrakurikuler yang diikuti : Marching band, tenis meja, orchestra 

Nama Sekolah   : SD Islam Al Madina 

Petunjuk pengisian  : 

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pernyataan yang 

muncul dan tuliskan deskripsi hasil berkaitan dengan temuan di lapangan pada 

kolom yang disediakan! 

No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

1 Siswa berdoa sebelum 

dan setelah belajar 

√  Sebelum belajar siswa 

membaca doa sebelum 

belajar,  hadits 1-4,dan 

setelah belajar siswa 

membaca surat Al-Ashr 

2 Siswa melaksanakan 

ibadah keagamaan 

√  Siswa melaksanakan shalat 

dzuhur berjama’ah di 

Sekolah  

3 Siswa membantu teman 

yang memerlukan 

bantuan sebagai suatu 

ibadah atau kebajikan  

√  Siswa membantu dengan 

cara berbagi makanan saat 

jam istirahat  

4 Siswa tidak meniru atau 

memberi contekan saat 

mengerjakan tugas dan 

tes  

√  Siswa tidak mencontek saat 

mengerjakan tugas, ia 

mengerjakan soal yang 

mudah terlebih dahulu dan 

mencoba mengisi sebisanya 

untuk soal yang dianggap 

sulit 

5 Siswa melaporkan dan 

mengembalikan barang 

ketika menemukan benda 

orang lain  

√  Siswa menaruh alat tulis 

yang ditemukan saat piket di 

meja guru 

6 Siswa mengemukakan 

pendapat tentang sesuatu 

sesuai dengan yang 

diyakininya 

√  Siswa menyampaikan 

pendapatnya kepada teman 

sebangkunya 

7 Siswa mengemukakan √  Siswa menyampaikan 
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No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

ketidaknyamanan dirinya 

dalam belajar di Sekolah 

ketidaknyamanan saat di 

kelas kepada guru 

8 

 

Siswa menghargai 

perbedaan pendapat 

√  Siswa menghargai pendapat 

temannya saat diskusi 

kelompok dengan cara 

mengikuti maunya seperti 

apa sesuai kesepakatan 

biasanya 

9 Siswa bekerja dalam 

kelompok yang berbeda 

√  Siswa bersedia untuk 

berkelompok dengan siapa 

saja sesuai dengan arahan  

guru  

10 Siswa bekerja sama 

dengan teman yang 

berbeda agama, suku, 

dan etnis dalam kegiatan-

kegiatan kelas 

√  Siswa bersedia untuk 

berkelompok dengan siapa 

saja sesuai dengan arahan  

guru 

11 Siswa bersahabat dengan 

teman yang berbeda 

pendapat 

√  Siswa terlihat berteman 

dengan siapa saja, tidak 

memilih-milih teman 

12 Siswa datang tepat waktu √  Siswa datang pada pukul 

06.30 sesuai dengan aturan 

sekolah 

13 Siswa menyelesaikan 

tugas tepat waktu 

√  Siswa mengerjakan 

sungguh-sungguh sehingga 

selesai tepat waktu 

14 Siswa saling menjaga 

dengan teman agar 

semua tugas-tugas kelas 

terlaksana dengan baik 

√  Siswa terlihat menasehati 

temannya yang tidak 

mengerjakan tugas 

15 Siswa mengingatkan 

temannya yang 

melanggar peraturan 

dengan kata-kata sopan 

dan tidak menyinggung 

√  Siswa terlihat menasehati 

temannya dan memberitahu 

wali kelas   

16 Siswa berpakaian rapi 

dan sopan 

√  Siswa menggunakan 

pakaian  sekolah dengan 

rapi sesuai dengan jadwal 

yang telah ditetapkan 

sekolah 

17 Siswa mematuhi 

peraturan yang 

diterapkan guru di kelas 

√  Siswa menaati peraturan 

yang sudah dibuat 
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No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

18 Siswa mengerjakan tugas 

dengan teliti dan rapi 

√  Siswa mengerjakan dengan 

baik, teliti 

19 Siswa mencari informasi 

dari sumber-sumber di 

luar kelas 

√  Siswa berusaha untuk 

menanyakan materi kepada 

guru dan membaca di buku 

lain 

20 Siswa fokus pada tugas-

tugas yang diberikan 

guru di kelas 

√  Siswa mengerjakan tugas 

dengan sungguh-sungguh 

sampai selesai 

21 Siswa mencatat dengan 

sungguh-sungguh sesuatu 

yang dibaca, diamati dan 

didengar untuk kegiatan 

di kelas 

√  Siswa mendengarkan materi 

yang sedang dijelaskan guru 

dan menulisnya di buku 

catatan 

22 Siswa menciptakan ide-

ide baru 

√  Siswa terlihat menciptakan 

ide pada saat mengerjakan 

matematika dengan 

menggunakan cara sendiri  

23 Siswa mengemukakan 

pikiran atau gagasan 

yang menghasilkan cara 

baru 

√  Siswa mengemukakan  

gagasan baru di depan 

temannya pada saat 

pemaparan hasil diskusi 

24 Siswa bertanya tentang 

sesuatu yang berkenaan 

dengan pelajaran tetapi di 

luar cakupan materi 

pelajaran 

√  Siswa menanyakan kepada 

guru saat jam  istirahat 

25 Siswa melakukan sendiri 

tugas kelas yang menjadi 

tanggung jawab 

√  Siswa mengerjakan tugas 

dengan sungguh-sungguh 

26 Siswa memiliki 

keyakinan dirinya dapat 

menyelesaikan masalah 

yang dihadapi 

√  Siswa dapat menyelesaikan 

masalah sendiri seperti saat 

terjadi kesalahpahaman 

dengan temannya 

27 Siswa tidak memaksakan 

kehendak kepada orang 

lain 

√  Siswa saling menghargai 

28 Siswa mendasarkan 

keputusan kepada hasil 

musyawarah mufakat 

√  Siswa mengikuti hasil 

keputusan bersama 

29 Siswa menerima 

kekalahan dalam 

pemilihan dengan ikhlas 

√  Siswa menerima dengan 

lapang dada 
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No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

30 Siswa memberi 

kesempatan kepada 

teman yang menjadi 

pemimpinnya untuk 

bekerja 

√  Menyemangatinya supaya 

menjadi ketua kelompok 

yang bagus 

31 Siswa bertanya kepada 

guru atau teman tentang 

materi pelajaran 

√  Siswa menanyakan kepada 

guru  

32 Siswa berupaya mencari 

sumber belajar tentang 

konsep yang dipelajari 

√  Siswa menanyakan kepada 

guru dan mencari buku lain 

33 Siswa bertanya tentang 

sesuatu yang terkait 

dengan materi pelajaran 

tetapi di luar yang di 

bahas di kelas 

√  Siswa menanyakan kepada 

guru pada saat jam  istirahat 

34 Siswa menyanyikan 

lagu-lagu perjuangan 

√  Siswa menyanyikan lagu 

perjuangan sat upacara 

bendera hari Senin dan 

Sekolah memutar lagu saat 

istirahat  

35 Siswa memperingati hari 

besar Nasional 

√  Siswa memperingati dengan 

cara mengikuti upacara dan 

sekolah juga mengadakan 

lomba-lomba 

36 Siswa menggunakan 

bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar  

√  Siswa menggunakan bahasa 

Indonesia dalam kehidupan 

sehari-hari di Sekolah 

37 Siswa memajang bendera 

Indonesia, Pancasila, 

gambar Presiden serta 

simbol-simbol Negara 

lainnya 

√  Sekolah memajang bendera 

Indonesia, gambar presiden, 

gambar wakil presiden, 

gambar Pancasila di setiap 

kelas 

38 Siswa rajin belajar untuk 

berprestasi tinggi 

 √ Siswa menulis jadwal 

pelajaran supaya belajar 

lebih teratur 

39 Siswa memberikan 

penghargaan atas hasil 

karya teman sekelas 

 √ Siswa mengucapkan selamat 

kepada teman yang 

berprestasi 

40 Siswa mencontoh hasil 

atau prestasi teman 

sekelas 

 √ Siswa menanyakan cara 

belajar temannya yang 

berprestasi 

41 Siswa memberikan √  Siswa mengemukakan 
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No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

pendapat dalam kerja 

kelompok di kelas 

pendapat pada saat kerja 

kelompok  

42 Siswa memberi dan 

mendengarkan pendapat 

dalam diskusi kelas 

√  Siswa mendengarkan dan 

menghargai pendapat teman 

satu kelompoknya 

43 Siswa tidak membeda-

membedakan dalam 

berkomunikasi 

√  Siswa saling menghargai 

satu sama lain 

44 Siswa mendamaikan 

teman yang sedang 

berselisih 

√  Siswa menyuruh minta maaf 

45 Siswa menciptakan 

suasana kelas yang 

tentram 

√  Siswa menasihati temannya 

saat terlihat ribut di kelas 

46 Siswa membiasakan 

berperilaku anti 

kekerasan 

√  Siswa berperilaku baik 

selama di sekolah 

47 Siswa menjaga 

keselamatan teman di 

kelas dari perbuatan jahil 

yang merusak 

√  Siswa menegur temannya 

yang jahil dan temannya 

yang dijahili ditolong 

48 Siswa membaca buku 

dan tulisan terkait dengan 

mata pelajaran 

√  Siswa membaca buku 

pelajaran sebelum 

pembelajaran dimulai  

49 Siswa tertarik untuk 

membaca buku bacaan 

yang ada di Sekolah 

√  Siswa membaca buku di 

perpus satu minggu sekali, 

dan buku dari pojok baca 

50 Siswa saling tukar 

bacaan dengan teman 

sekelas 

√  Siswa bertukar bacaan 

dengan teman sekelasnya 

51 Siswa memperindah 

kelas dan sekolah dengan 

tanaman 

√  Siswa membersihkan ruang 

kelas ketika kotor sesuai 

dengan jadwal piket kelas 

52 Siswa membiasakan 

hemat energy 

√  Siswa mematikan lampu 

pada saat lampu di siang 

hari masih menyala 

53 Siswa membersihkan 

tempat sampah 

√  Siswa memasukan sampah 

ke tempat sampah 

54 Siswa menjaga 

lingkungan kelas  

√  Siswa tidak membuang 

sampah sembarangan 

55 Siswa menjaga 

lingkungan Sekolah 

√  Setelah jajan di kantin siswa 

terlihat membereskan 
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No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

sampah  ke tempat sampah  

56 Siswa berempati kepada 

teman sekelas 

√  Siswa terlihat membantu 

temannya yang sakit saat 

upacara  

57 Siswa membangun 

kerukunan warga kelas 

√  Siswa menjaga kerukunan 

dengan warga kelas, dengan 

tidak membuat keributan 

58 Siswa menghormati 

kepala sekolah, guru dan 

pegawai sekolah 

√  Setiap bertemu dengan guru 

siswa mengucapkan salam 

dan bersalaman 

59 Siswa mengerjakan tugas 

yang diberikan guru 

√  Siswa mengerjakan tugas 

dengan sungguh-sungguh 

60 Siswa melaksanakan 

tugas piket secara teratur 

√  Siswa mengerjakan piket 

sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan  
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Hasil Observasi Siswa 

Hari/Tanggal   : Jumat, 17 April 2020 

Nama Siswa   :Belina Alvinda Krisdianti 

Ekstrakurikuler yang diikuti :Pramuka dan tari  

Nama Sekolah   :SDN Petompon 01 

Petunjuk pengisian  : 

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pernyataan yang 

muncul dan tuliskan deskripsi hasil berkaitan dengan temuan di lapangan pada 

kolom yang disediakan! 

No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

1 Siswa berdoa sebelum 

dan setelah belajar 

√  Siswa berbaris di depan 

kelas kemudian berdoa, 

membaca asmaul husna, 

membaca buku, dan 

menyanyaikan mars PPK 

2 Siswa melaksanakan 

ibadah keagamaan 

√  Siswa melaksanakan shalat 

dzuhur berjamaah di 

sekolah sesuai jadwal 

3 Siswa membantu teman 

yang memerlukan 

bantuan sebagai suatu 

ibadah atau kebajikan  

√  Siswa membantu temannya 

dengan cara meminjamkan 

alat tulis 

4 Siswa tidak meniru atau 

memberi contekan saat 

mengerjakan tugas dan 

tes  

√  Siswa mengerjakan tugas  

secara mandiri  

5 Siswa melaporkan dan 

mengembalikan barang 

ketika menemukan benda 

orang lain  

√  Siswa menyebarkan barang 

yang ditemukan 

6 Siswa mengemukakan 

pendapat tentang sesuatu 

sesuai dengan yang 

diyakininya 

 √ Siswa terlihat masih ragu-

ragu untuk mengemukakan 

pendapat 

7 Siswa mengemukakan 

ketidaknyamanan dirinya 

dalam belajar di Sekolah 

√  Siswa keluar kelas pada 

saat tidak nyaman di kelas 

8 

 

Siswa menghargai 

perbedaan pendapat 

√  Siswa menghargai 

pendapat temannya yang 
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No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

berbeda 

9 Siswa bekerja dalam 

kelompok yang berbeda 

√  Siswa bersedia untuk 

bekerja sama dengan siapa 

saja  

10 Siswa bekerja sama 

dengan teman yang 

berbeda agama, suku, 

dan etnis dalam kegiatan-

kegiatan kelas 

√  Siswa bersedia untuk 

bekerja sama dengan siapa 

saja 

11 Siswa bersahabat dengan 

teman yang berbeda 

pendapat 

√  Siswa bersedia untuk 

bekerja sama dengan siapa 

saja 

12 Siswa datang tepat waktu √  Siswa berangkat pagi pukul 

06.30 

13 Siswa menyelesaikan 

tugas tepat waktu 

√  Siswa mengerjakan tugas 

dengan sungguh-sungguh 

dan menyelesaikan tepat 

waktu 

14 Siswa saling menjaga 

dengan teman agar 

semua tugas-tugas kelas 

terlaksana dengan baik 

√  Siswa saling mengingatkan 

dengan temannya yang lain 

15 Siswa mengingatkan 

temannya yang 

melanggar peraturan 

dengan kata-kata sopan 

dan tidak menyinggung 

√  Siswa saling mengingatkan 

dengan temannya 

menggunakan kalimat yang 

sopan 

16 Siswa berpakaian rapi 

dan sopan 

√  Siswa ke sekolah 

menggunakan pakaian rapi 

dan sesuai dengan jadwal 

17 Siswa mematuhi 

peraturan yang 

diterapkan guru di kelas 

√  Siswa mematuhi peraturan 

yang ditetapkan guru 

18 Siswa mengerjakan tugas 

dengan teliti dan rapi 

√  Siswa mengerjakan tugas 

dengan tulisan yang rapi 

19 Siswa mencari informasi 

dari sumber-sumber di 

luar kelas 

 √ Siswa hanya terfokus pada 

materi yang diberikan oleh 

guru di kelas  

20 Siswa fokus pada tugas-

tugas yang diberikan 

guru di kelas 

 √ Siswa terkadang 

mengerjakan tugas 

bercanda dengan teman 

sebangkunya 

21 Siswa mencatat dengan √  Siswa menulis materi 
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No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

sungguh-sungguh sesuatu 

yang dibaca, diamati dan 

didengar untuk kegiatan 

di kelas 

dengan tulisan yang rapi  

22 Siswa menciptakan ide-

ide baru 

 √ Siswa sulit menciptakan 

ide baru karena terlihat 

kurang fokus 

23 Siswa mengemukakan 

pikiran atau gagasan 

yang menghasilkan cara 

baru 

 √ Siswa sulit mengemukakan 

gagasan baru karena kurang 

fokus saat guru menjelaskan 

24 Siswa bertanya tentang 

sesuatu yang berkenaan 

dengan pelajaran tetapi di 

luar cakupan materi 

pelajaran 

√  Siswa menanyakan di luar 

pelajaran  pada saat diluar 

pembelajaran   

25 Siswa melakukan sendiri 

tugas kelas yang menjadi 

tanggung jawab 

√  Siswa mengerjakan tugas 

dengan mandiri 

26 Siswa memiliki 

keyakinan dirinya dapat 

menyelesaikan masalah 

yang dihadapi 

√  Siswa dapat menyelesaikan 

masalah seperti pada saat 

berselisih dengan temannya 

27 Siswa tidak memaksakan 

kehendak kepada orang 

lain 

√  Siswa memutuskan segala 

sesuatu sesuai hasil 

musyawarah 

28 Siswa mendasarkan 

keputusan kepada hasil 

musyawarah mufakat 

√  Siswa memutuskan segala 

sesuatu sesuai hasil 

musyawarah 

29 Siswa menerima 

kekalahan dalam 

pemilihan dengan ikhlas 

√  Siswa menerima dengan 

lapang dada 

30 Siswa memberi 

kesempatan kepada 

teman yang menjadi 

pemimpinnya untuk 

bekerja 

√  Siswa bersedia untuk 

menjadi anggota apabila 

tidak terpilih menjadi ketua 

kelompok 

31 Siswa bertanya kepada 

guru atau teman tentang 

materi pelajaran 

√  Siswa bertanya kepada guru 

atau teman sebangkunya 

32 Siswa berupaya mencari 

sumber belajar tentang 

konsep yang dipelajari 

√  Siswa mencari sumber 

belajar dari buku lain 
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No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

33 Siswa bertanya tentang 

sesuatu yang terkait 

dengan materi pelajaran 

tetapi di luar yang di 

bahas di kelas 

√  Siswa menanyakannya 

kepada guru secara 

langsung 

34 Siswa menyanyikan 

lagu-lagu perjuangan 

√  Siswa menyanyikan lagu 

saat upacara hari senin 

35 Siswa memperingati hari 

besar Nasional 

√  Sekolah mengadakan 

lomba dan upacara bersama 

36 Siswa menggunakan 

bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar  

√  Siswa sehari-hari 

menggunakan bahasa 

Indonesia 

37 Siswa memajang bendera 

Indonesia, Pancasila, 

gambar Presiden serta 

simbol-simbol Negara 

lainnya 

√  Sekolah memajang di 

setiap kelas 

38 Siswa rajin belajar untuk 

berprestasi tinggi 

√  Siswa belajar dengan 

sungguh-sungguh 

39 Siswa memberikan 

penghargaan atas hasil 

karya teman sekelas 

√  Siswa mengucapkan selamat 

kepada teman yang 

berprestasi 

40 Siswa mencontoh hasil 

atau prestasi teman 

sekelas 

√  Siswa menanyakan gaya 

belajar temannya yang 

berprestasi dan 

mengikutinya 

41 Siswa memberikan 

pendapat dalam kerja 

kelompok di kelas 

 √ Siswa hanya menunggu 

hasil dari teman-teman 

sekelompok saja 

42 Siswa memberi dan 

mendengarkan pendapat 

dalam diskusi kelas 

√  Siswa saling menghargai  

43 Siswa tidak membeda-

membedakan dalam 

berkomunikasi 

√  Siswamenjalin komunikasi 

dengan siapa saja 

44 Siswa mendamaikan 

teman yang sedang 

berselisih 

√  Siswa melerai temannya 

yang berselisih dan 

memberi nasihat  

45 Siswa menciptakan 

suasana kelas yang 

tentram 

√  Siswa mematuhi aturan di 

kelas, sehingga tidak 

membuat kegaduhan  

46 Siswa membiasakan 

berperilaku anti 

√  Siswa rukun dengan teman 

sekelasnya 
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No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

kekerasan 

47 Siswa menjaga 

keselamatan teman di 

kelas dari perbuatan jahil 

yang merusak 

√  Siswa saling mengingatkan 

dengan temannya 

48 Siswa membaca buku 

dan tulisan terkait dengan 

mata pelajaran 

√  Siswa terbiasa membaca 

buku pelajaran  sebelum 

pembelajaran di mulai 

49 Siswa tertarik untuk 

membaca buku bacaan 

yang ada di Sekolah 

√  Siswa membaca berbagai 

buku  

50 Siswa saling tukar 

bacaan dengan teman 

sekelas 

√  Siswa saling bercerita 

mengenai buku yang telah 

dibacanya sehingga dapat  

bertukar pengalaman 

51 Siswa memperindah 

kelas dan sekolah dengan 

tanaman 

√  Pada hari jumat siswa 

membersihkan sekolah 

secara bersama-sama 

52 Siswa membiasakan 

hemat energy 

√  Siswa mematikan lampu 

saat sudah siang  

53 Siswa membersihkan 

tempat sampah 

√  Siswa secara bergantian 

membersihkan tempat 

sampah  

54 Siswa menjaga 

lingkungan kelas  

√  Siswa membersihkan kelas 

sesuai dengan jadwal piket 

55 Siswa menjaga 

lingkungan Sekolah 

√  Pada hari jumat siswa 

membersihkan sekolah 

secara bersama-sama 

56 Siswa berempati kepada 

teman sekelas 

√  Siswa menolong temannya 

yang membutuhkan  

57 Siswa membangun 

kerukunan warga kelas 

√  Siswa saling menghargai 

dan menyayangi dengan 

teman sekelas 

58 Siswa menghormati 

kepala sekolah, guru dan 

pegawai sekolah 

√  Siswa pada saat bertemu 

kepala sekolah, guru dan 

pegawai sekolah  menyapa 

dan mencium tangan 

59 Siswa mengerjakan tugas 

yang diberikan guru 

√  Siswa mengerjakan  tugas 

dengan sungguh-sungguh  

60 Siswa melaksanakan 

tugas piket secara teratur 

√  Siswa melaksanakan piket 

sesuai dengan jadwal 

setelah pulang sekolah 
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Observasi Siswa 

Hari/Tanggal   :Kamis, 23 April 2020 

Nama Siswa   :Kevin Hendrikson 

Ekstrakurikuler yang diikuti :Bina Prestasi 

Nama Sekolah   :SD Marsudirini 

Petunjuk pengisian  : 

Berilah tanda (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pernyataan yang 

muncul dan tuliskan deskripsi hasil berkaitan dengan temuan di lapangan pada 

kolom yang disediakan! 

No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

1 Siswa berdoa sebelum 

dan setelah belajar 

√  Siswa berdoa bersama di 

lapangan sebelum 

pembelajaran di mulai 

2 Siswa melaksanakan 

ibadah keagamaan 

√  Siswa melaksanakan misa 

di Sekolah 

3 Siswa membantu teman 

yang memerlukan 

bantuan sebagai suatu 

ibadah atau kebajikan  

√  Siswa membantu temannya 

yang tidak membawa buku 

tema dan alat tulis 

4 Siswa tidak meniru atau 

memberi contekan saat 

mengerjakan tugas dan 

tes  

√  Siswa mengerjakan 

tugasnya secara mandiri 

5 Siswa melaporkan dan 

mengembalikan barang 

ketika menemukan benda 

orang lain  

 √ Siswa membiarkan barang 

yang ditemukan   

6 Siswa mengemukakan 

pendapat tentang sesuatu 

sesuai dengan yang 

diyakininya 

 √ Siswa terlihat diam tidak 

mengemukakan 

pendapatnya 

7 Siswa mengemukakan 

ketidaknyamanan dirinya 

dalam belajar di Sekolah 

 √ Siswa terlihat diam tidak 

mengemukakan 

pendapatnya 

8 

 

Siswa menghargai 

perbedaan pendapat 

√  Siswa saling menghargai 

9 Siswa bekerja dalam 

kelompok yang berbeda 

√  Siswa bersedia untuk kerja 

kelompok dengan siapa 

pun karena guru sudah 
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No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

terbiasa untuk membentuk 

kelompok berbeda-beda 

10 Siswa bekerja sama 

dengan teman yang 

berbeda agama, suku, 

dan etnis dalam kegiatan-

kegiatan kelas 

√  Siswa berteman dengan 

siapa saja 

11 Siswa bersahabat dengan 

teman yang berbeda 

pendapat 

√  Siswa berteman dengan 

siapa saja 

12 Siswa datang tepat waktu  √ Siswa terlambat datang dan 

mendapat hukuman 

13 Siswa menyelesaikan 

tugas tepat waktu 

 √ Siswa sering bercanda 

dengan temannya dan  kena 

hukuman 

14 Siswa saling menjaga 

dengan teman agar 

semua tugas-tugas kelas 

terlaksana dengan baik 

 √ Siswa membiarkan 

temannya yang tidak 

mengerjakan tugas 

15 Siswa mengingatkan 

temannya yang 

melanggar peraturan 

dengan kata-kata sopan 

dan tidak menyinggung 

 √ Siswa membiarkan 

temannya 

16 Siswa berpakaian rapi 

dan sopan 

√  Siswa berpakaian sesuai 

dengan peraturan sekolah 

17 Siswa mematuhi 

peraturan yang 

diterapkan guru di kelas 

√  Siswa menaati peraturan di 

sekolah 

18 Siswa mengerjakan tugas 

dengan teliti dan rapi 

√  Siswa mengerjakan tugas 

dengan sungguh-sungguh 

19 Siswa mencari informasi 

dari sumber-sumber di 

luar kelas 

√  Siswa mencari sumber lain 

di perpustakaan  

20 Siswa fokus pada tugas-

tugas yang diberikan 

guru di kelas 

√  Siswa mengerjakan 

sungguh-sungguh 

21 Siswa mencatat dengan 

sungguh-sungguh sesuatu 

yang dibaca, diamati dan 

didengar untuk kegiatan 

di kelas 

√  Siswa mencatat di buku 

catatan  

22 Siswa menciptakan ide- √  Siswa mengubah cara yang 



344 
 

 
 

No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

ide baru diberikan guru  

23 Siswa mengemukakan 

pikiran atau gagasan 

yang menghasilkan cara 

baru 

√  Siswa mengemukakan 

gagasan baru di depan 

kelas 

24 Siswa bertanya tentang 

sesuatu yang berkenaan 

dengan pelajaran tetapi di 

luar cakupan materi 

pelajaran 

√  Siswa bertanya kepada guru 

setelah selesai pembelajaran 

25 Siswa melakukan sendiri 

tugas kelas yang menjadi 

tanggung jawab 

√  Siswa mengerjakan tugas 

dengan sungguh-sungguh 

26 Siswa memiliki 

keyakinan dirinya dapat 

menyelesaikan masalah 

yang dihadapi 

√  Siswa dapat menyelesaikan 

masalah yang dihadapi 

dengan temannya 

27 Siswa tidak memaksakan 

kehendak kepada orang 

lain 

√  Siswa menghargai 

keputusan temannya  

28 Siswa mendasarkan 

keputusan kepada hasil 

musyawarah mufakat 

√  Siswa mengikuti hasil 

musyawarah  

29 Siswa menerima 

kekalahan dalam 

pemilihan dengan ikhlas 

√  Siswa menerima dengan 

lapang dada 

30 Siswa memberi 

kesempatan kepada 

teman yang menjadi 

pemimpinnya untuk 

bekerja 

√  Siswa tidak terlalu 

menginginkan menjadi 

pemimpin  

31 Siswa bertanya kepada 

guru atau teman tentang 

materi pelajaran 

√  Siswa langsung bertanya 

kepada guru 

32 Siswa berupaya mencari 

sumber belajar tentang 

konsep yang dipelajari 

√  Siswa mencari dari buku di 

perpustakaan 

33 Siswa bertanya tentang 

sesuatu yang terkait 

dengan materi pelajaran 

tetapi di luar yang di 

bahas di kelas 

√  Siswa menanyakan kepada 

guru setelah pembelajaran 

selesai 

34 Siswa menyanyikan √  Siswa menyanyikan lagu 
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No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

lagu-lagu perjuangan perjuangan pada hari Senin 

saat upacara bendera dan 

setelah pembelajaran 

selesai 

35 Siswa memperingati hari 

besar Nasional 

√  Sekolah selalu mengadakan 

acara untuk memperingati 

hari besar Nasional 

36 Siswa menggunakan 

bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar  

√  Siswa menggunakan 

bahasa Indonesia dalam 

kehidupan sehari-hari 

37 Siswa memajang bendera 

Indonesia, Pancasila, 

gambar Presiden serta 

simbol-simbol Negara 

lainnya 

√  Sekolah memajang foto 

presiden dan wakil 

presiden di setiap kelas 

38 Siswa rajin belajar untuk 

berprestasi tinggi 

√  Siswa belajar sungguh-

sungguh, karena saya ingin 

menjadi siswa yang 

berprestasi 

39 Siswa memberikan 

penghargaan atas hasil 

karya teman sekelas 

 √ Siswa terlihat gengsi untuk 

memberikan selamat 

40 Siswa mencontoh hasil 

atau prestasi teman 

sekelas 

 √ Siswa tidak mencontoh 

temannya karena memiliki 

gaya belajar sendiri 

41 Siswa memberikan 

pendapat dalam kerja 

kelompok di kelas 

 √ Siswa menunggu pendapat 

teman  

42 Siswa memberi dan 

mendengarkan pendapat 

dalam diskusi kelas 

√  Siswa saling menghargai 

43 Siswa tidak membeda-

membedakan dalam 

berkomunikasi 

√  Siswa menjalin komunikasi 

dengan siapa saja 

44 Siswa mendamaikan 

teman yang sedang 

berselisih 

√  Siswa melerai dan 

menasihati yang sedang 

berselisih 

45 Siswa menciptakan 

suasana kelas yang 

tentram 

 √ Siswa terlihat mengobrol 

dan bercanda dengan teman 

sebangkunya 

46 Siswa membiasakan 

berperilaku anti 

kekerasan 

√  Siswa berperilaku tentram 
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No Pernyataan 

Pilihan 

jawaban Deskripsi hasil 

Ya Tidak 

47 Siswa menjaga 

keselamatan teman di 

kelas dari perbuatan jahil 

yang merusak 

√  Siswa tidak berperilaku 

jahil   

48 Siswa membaca buku 

dan tulisan terkait dengan 

mata pelajaran 

 √ Siswa baru akan membaca 

apabila disuruh guru dan 

diajak temannya 

49 Siswa tertarik untuk 

membaca buku bacaan 

yang ada di Sekolah 

 √ Siswa ke perpus menunggu 

perintah guru 

50 Siswa saling tukar 

bacaan dengan teman 

sekelas 

 √ Siswa langsung 

menyimpan buku yang 

telah dibaca  

51 Siswa memperindah 

kelas dan sekolah dengan 

tanaman 

√  Siswa membuang sampah 

tidak sembarangan 

52 Siswa membiasakan 

hemat energy 

√  Siswa mematikan lampu 

pada saat sudah siang 

53 Siswa membersihkan 

tempat sampah 

√  Siswa membersihkannya 

secara bergiliran 

54 Siswa menjaga 

lingkungan kelas  

√  Siswa tidak membuang 

sampah di bawah meja 

55 Siswa menjaga 

lingkungan Sekolah 

√  Siswa saling menjaga 

lingkungan sekolah dengan 

cara tidak membuang 

sampah sembarangan 

56 Siswa berempati kepada 

teman sekelas 

√  Siswa menjenguk siswa 

yang sakit 

57 Siswa membangun 

kerukunan warga kelas 

√  Siswa berusaha 

memisahkan temannya 

yang berselisih 

58 Siswa menghormati 

kepala sekolah, guru dan 

pegawai sekolah 

√  Siswa pada saat bertemu 

dengan orang yang lebih 

tua mengucapkan salam 

59 Siswa mengerjakan tugas 

yang diberikan guru 

√  Siswa mengerjakan tugas  

dengan sungguh-sungguh 

60 Siswa melaksanakan 

tugas piket secara teratur 

 √ Siswa tidak piket dan 

mendapat hukuman 
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Lampiran 5 Karakter Siswa di Sekolah 

Karakter Siswa Kelas IV dalam Kehidupan Sehari-hari di SD Islam Al Madina, SDN Petompon 01 dan SD Marsudirini 

 

 

No 
Indikator Nilai Karakter 

Nama Sekolah 

SD Islam Al Madina SDN Petompon 01 SD Marsudirini 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

a. Nilai Religius 

1 Berdoa sebelum dan setelah belajar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Melaksanakan ibadah keagamaan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Membantu teman yang 

memerlukan bantuan sebagai suatu 

ibadah atau kebajikan  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

b. Nilai Jujur 

1 Tidak meniru atau memberi 

contekan saat mengerjakan tugas 

dan tes  

2 2 1 2 2 2 2 2 2 

2 Melaporkan dan mengembalikan 

barang ketika menemukan benda 

orang lain  

2 2 1 2 2 2 2 2 1 

3 Mengemukakan pendapat tentang 

sesuatu sesuai dengan yang 

diyakininya 

2 2 1 2 1 0 2 0 0 

4 Mengemukakan ketidaknyamanan 

dirinya dalam belajar di Sekolah 

2 0 0 2 2 1 2 2 0 

c. Nilai Toleransi 
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No 
Indikator Nilai Karakter 

Nama Sekolah 

SD Islam Al Madina SDN Petompon 01 SD Marsudirini 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

1 Menghargai perbedaan pendapat 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Bekerja sama dengan teman yang 

berbeda agama, suku, dan etnis 

dalam kegiatan-kegiatan kelas 

2 2 1 2 2 2 2 2 1 

3 Bersahabat dengan teman yang 

berbeda pendapat 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 

d. Nilai Disiplin 

1 Datang tepat waktu 2 2 1 2 2 1 2 1 0 

2 Menyelesaikan tugas tepat waktu 2 2 0 1 2 1 2 2 0 

3 Saling menjaga dengan teman agar 

semua tugas-tugas kelas terlaksana 

dengan baik 

2 2 1 1 2 1 2 2 0 

4 Mengingatkan teman yang 

melanggar peraturan dengan kata-

kata sopan dan tidak menyinggung 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 

5 Berpakaian rapi dan sopan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 Mematuhi peraturan yang 

diterapkan guru di kelas 

2 2 2 1 2 1 2 2 2 

e. Nilai Kerja Keras 

1 Mengerjakan tugas dengan teliti 

dan rapi 

2 2 1 2 2 2 2 1 2 

2 Mencari informasi dari sumber-

sumber di luar kelas 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Fokus pada tugas-tugas yang 2 2 0 2 1 1 2 2 1 
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No 
Indikator Nilai Karakter 

Nama Sekolah 

SD Islam Al Madina SDN Petompon 01 SD Marsudirini 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

diberikan guru di kelas 

4 Mencatat dengan sungguh-sungguh 

sesuatu yang dibaca, diamati dan 

didengar untuk kegiatan di kelas 

2 2 1 2 2 1 2 2 1 

f. Nilai Kreatif 

1 Menciptakan ide-ide baru 2 2 2 2 0 0 2 2 2 

2 Mengemukakan pikiran atau 

gagasan yang menghasilkan cara 

baru 

2 2 2 2 0 0 2 2 2 

3 Bertanya tentang sesuatu yang 

berkenaan dengan pelajaran tetapi 

di luar cakupan materi pelajaran 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

g. Nilai Mandiri 

1 Melakukan sendiri tugas kelas 

yang menjadi tanggung jawab 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 

2 Memiliki keyakinan dirinya dapat 

menyelesaikan masalah yang 

dihadapi 

2 2 0 2 2 2 2 2 2 

h. Nilai Demokratis 

1 Tidak memaksakan kehendak 

kepada orang lain 

2 2 2 2 2 1 2 2 1 

2 Mendasarkan keputusan kepada 

hasil musyawarah mufakat 

2 2 2 2 2 1 2 2 1 

3 Menerima kekalahan dalam 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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No 
Indikator Nilai Karakter 

Nama Sekolah 

SD Islam Al Madina SDN Petompon 01 SD Marsudirini 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

pemilihan dengan ikhlas 

4 Memberi kesempatan kepada 

teman yang menjadi pemimpinnya 

untuk bekerja 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

i. Nilai Rasa Ingin Tahu 

1 Bertanya kepada guru atau teman 

tentang materi pelajaran 

2 2 0 2 2 2 2 2 1 

2 Berupaya mencari sumber belajar 

tentang konsep yang dipelajari 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Bertanya tentang sesuatu yang 

terkait dengan materi pelajaran 

tetapi di luar yang di bahas di kelas 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

j. Nilai Semangat Kebangsaan 

1 Melaksanakan upacara bendera 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Memperingati hari besar Nasional 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

k. Nilai Cinta Tanah Air 

1 Menggunakan bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Memajang bendera Indonesia, 

Pancasila, gambar Presiden serta 

simbol-simbol Negara lainnya 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

l. Nilai Menghargai Prestasi 

1 Rajin belajar untuk berprestasi 

tinggi 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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No 
Indikator Nilai Karakter 

Nama Sekolah 

SD Islam Al Madina SDN Petompon 01 SD Marsudirini 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

2 Memberikan penghargaan atas 

hasil karya teman sekelas 

2 2 2 2 2 2 2 1 0 

3 Mencontoh hasil atau prestasi 

teman sekelas 

2 2 2 2 2 0 2 2 0 

m. Nilai Bersahabat/Komunikatif 

1 Memberikan pendapat dalam kerja 

kelompok di kelas 

2 2 2 2 1 1 2 2 0 

2 Mendengarkan pendapat dalam 

diskusi kelas 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Tidak membeda-membedakan 

dalam berkomunikasi 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

n. Nilai Cinta Damai 

1 Mendamaikan teman yang sedang 

berselisih 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Menciptakan suasana kelas yang 

tentram 

2 2 0 2 2 1 2 2 1 

3 Membiasakan berperilaku anti 

kekerasan 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 Menjaga keselamatan teman di 

kelas dari perbuatan jahil yang 

merusak 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

o. Nilai Gemar Membaca 

1 Membaca buku dan tulisan terkait 

dengan mata pelajaran 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 
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No 
Indikator Nilai Karakter 

Nama Sekolah 

SD Islam Al Madina SDN Petompon 01 SD Marsudirini 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

3 

ekskul 

2 

ekskul 

1 

ekskul 

2 Tertarik untuk membaca buku 

bacaan yang ada di Sekolah 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 

3 Saling tukar bacaan dengan teman 

sekelas 

2 2 2 2 2 2 2 2 0 

p. Nilai Peduli Lingkungan 

1 Memperindah kelas dan sekolah 

dengan tanaman 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 

2 Membiasakan hemat energi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Membersihkan tempat sampah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 Menjaga lingkungan kelas dan 

Sekolah  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

q. Nilai Peduli Sosial 

1 Berempati kepada teman sekelas 2 1 0 2 2 2 2 2 2 

2 Membangun kerukunan warga 

kelas 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Menghormati kepala sekolah, guru 

dan pegawai sekolah 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

r. Nilai Tanggung Jawab 

1 Mengerjakan tugas yang diberikan 

guru 

2 2 2 1 2 1 2 2 2 

2 Pelaksanaan tugas piket secara 

teratur 

2 1 0 2 2 0 1 2 0 
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Lampiran 6 Silabus 

SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK 

 

Satuan Pendidikan : SD Islam Al Madina 

Kelas : IV (Empat) 

Tema 8  : Daerah tempat tinggalku 

Kompetensi Inti 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, dan guru. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 

sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

Mata 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar 

Materi 

Pokok 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Bahasa 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Mencermati tokoh 

- tokoh yang terdapat 

pada teks fiksi. 

 

4.9 Menyampaikan 

hasil identifikasi 

tokoh-tokoh yang 

terdapat pada teks 

fiksi secara lisan, tulis, 

dan visual 

Teks fiksi 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Guru menjelaskan sekitar materi 

yang akan dijelaskan 

3. Guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok 

4. Siswa mengamati media 

pembelajaran tentang materi 

yang diajarkan (rasa ingin tahu 

5. Guru mengajak siswa berdiskusi 

berkaitan tentang materi yang 

1. Pengetahu-

an 

2. Sikap  

3. Keterampil-

an 

 

1 

pertemuan 

Buku guru 
Buku siswa 

Internet 
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IPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Menghubungkan 

gaya dengan gerak 

pada peristiwa di 

lingkungan sekitar. 

 

4.4 Menyajikan hasil 

percobaan tentang 

hubungan antara 

gaya dan gerak. 

 

 

Gaya dan 

gerak 

 

 

 

 

 

 

 

diajarkan  

6. Siswa berdiskusi dengan sesama 

anggota kelompoknya  dengan 

bimbingan guru 

(bersahabat/komunikatif, 

toleransi, tanggung jawab, 

demokratis) 

7. Masing masing kelompok 

mempresentasikan hasil 

kelompoknya di depan kelas  

8. Guru memberi penguatan 

tentang jawaban siswa 

perwakilan kelompok 

9. Bersama guru siswa memajang 

hasil pekerjaan siswa di papan 

pajangan  (menghargai prestasi) 

 

        

    Semarang, ……………………….. 

  Guru Kelas 

 

   

  

Urip Umayah, M.Pd. 
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SILABUS PEMBELAJARAN TEMATIK 

 

Satuan Pendidikan : SDN PETOMPON 01 

Kelas : IV (Empat) 

Tema 6 :  Cita-citaku  

Kompetensi Inti 

KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, dan guru. 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di 

sekolah. 

KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

Mata 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Bahasa 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Menggali isi dan 

amanat puisi 

yang disajikan 

secara lisan dan 

tulis dengan 

tujuan untuk 

kesenangan. 

 

 

 

 

Pesan moral 

dalam puisi 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan latihan bagi siswa 

dalam membuat puisi. (Bahasa 

Indonesia KD 3.6 dan 4.6) 

1. Siswa mencermati dan 

membaca puisi tentang 

Mahapatih Gajah Mada. 

(mengamati - rasa ingin 

tahu) 

2. Siswa melakukan tanya 

jawab dengan guru 

mengenai puisi (menanya - 

rasa ingin tahu) 

Tertulis, 

observasi 

 

1 

pertemuan 

Buku guru 
Buku siswa 

Internet 
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Mata 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Bersikap 

toleran dalam 

keberagaman 

umat beragama 

di masyarakat 

dalam konteks 

Bhinneka 

Tunggal Ika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersikap 

toleran dalam 

keberagaman 

umat beraga 
 

3. Siswa mencoba mengganti 

beberapa kata di setiap 

barisnya dengan 

menggunakan katakata 

mereka sendiri atau 

menggunakan katakata dari 

bacaan sebelumnya 

(mengeksplorasi - 

toleransi, kreatif) 

4. Siswa melaporkan hasil 

membuat puisinya dengan 

cara membaca kembali 

puisi tersebut dengan lafal, 

intonasi dan ekspresi yang 

tepat (mengomunikasikan - 

jujur) 

5. Siswa menyimpulkan hasil 

diskusi tentang membaca 

puisi (menyimpulkan - 

menghargai prestasi) 

 

Kegiatan digunakan untuk 

mengukur pencapaian 

kompetensi PPKn 3.3 dan 4.3 

6. Siswa mencari informasi 

dari teman atau orang lain 
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Mata 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

PPKN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Menjelaskan 

manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat 

keberagaman 

karakteristik 

individu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di sekitarmu ataupun 

temannya tentang suku asal 

atau daerah asal mereka. 

Siswa memilih dua sampel 

dari responden yang 

dimilikinya untuk 

dirincikan informasinya 

(rasa ingin tahu). 

7. Siswa melakukan tanya 

jawab dengan guru 

mengenai puisi (rasa ingin 

tahu) 

8. Siswa mengolah informasi 

yang ia dapatkan dalam 

bentuk bagan seperti yang 

disajikan di Buku Siswa 

(toleransi, kreatif) 

9. Siswa mempresentasikan 

hasil pencarian 

informasinya ke depan 

kelas (jujur) 

10. Siswa menyimpulkan hasil 

diskusi  

( menghargai prestasi) 
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Mata 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

IPS 3.1 Mengidentifika

si karakteristik 

ruang dan 

pemanfaatan 

sumber daya 

alam untuk 

kesejahteraan 

masyarakat 

dari tingkat 

kota/kabupaten 

sampai tingkat 

provinsi 

 

 

 

 

Sumber daya 

alam disekitar 

Kegiatan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi IPS 

3.1 dan 4.1 

11. Siswa mencari informasi 

tentang sumber daya alam 

yang ada di daerah 

kabupaten atau provinsi 

tempat tinggalnya (rasa 

ingin tahu) 

12. Guru dapat membantu 

siswa dengan menyediakan 

informasi tersebut yang 

dapat berupa tabel atau 

peta tematik tentang 

sebaran sumber daya alam 

yang ada (rasa ingin tahu) 

13. Siswa mengidentifikasikan 

beberapa sumber daya 

alam yang ada di 

sekitarnya, 

mengidentifikasikan 

tempat atau lokasi dari 

sumber daya alam tersebut 

dan menjelaskan 

manfaatnya bagi manusia 

dan lingkungan sekitar. 



359 
 

 
 

Mata 

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Siswa juga mencari tahu 

bagaimana masyarakat 

sekitar menjaga kelestarian 

sumber daya alam tersebut 

(toleransi, kreatif) 

14. Siswa mempresentasikan 

hasil pencarian 

informasinya ke depan 

kelas (jujur) 

15. Siswa menyimpulkan hasil 

diskusi  

( menghargai prestasi) 

 

 

             Semarang,……………….. 

             Guru Kelas 

 

 

 

 

          Tri Wahyuningrum, S.Pd. 
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Satuan Pendidikan  : SD MARSUDIRINI  

Tema 7  : Indahnya Keragaman di Negeriku 

Subtema 3  : Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku 

 

KOMPETENSI INTI 

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

Mata  

Pelajaran 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Pendidikan 

Penguatan 

Karakter  

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Bahasa 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Menggali 

pengetahuan baru 

yang terdapat 

pada teks. 

4.7 

Menyampaikan 

pengetahuan baru 

dari teks nonfiksi 

ke dalam tulisan 

dengan bahasa 

sendiri. 

 

 

 

 

Menuliskan 

informasi-informasi 

penting dalam teks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks non fiksi 

Sikap toleransi 

Aktivitas 

ekonomi 

❖ Siswa mencermati teks 

bacaan mengenai aktivitas 

ekonomi di bidang 

pertambangan, perdagangan, 

industri, dan jasa.  

❖ Siswa menuliskan informasi-

informasi penting dalam 

teks. 

Ayo Berdiskusi 

❖ Siswa mengidentifikasi 

masalah 

❖ Siswa melakukan diskusi 

kelas untuk membahas 

aktivitas ekonomi yang 

dilakukan setiap keluarga 

siswa.  

Gemar 

membaca, 

Rasa ingin 

tahu, 

Kerja sama, 

Jujur, 

Kreatif. 

Sikap, 

Keterampi-

lan, 

Pengetahu-

an 

1 

pertemuan 

Buku 

Guru 

Buku 

Siswa 

Aplikasi 

Media 

SCI 

Internet 

Lingkung

an 
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PPKn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Mensyukuri 

berbagai 

bentuk keragaman 

suku 

bangsa, sosial, 

dan budaya 

di Indonesia yang 

terikat 

persatuan dan 

kesatuan 

sebagai anugerah 

Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2.4 Menampilkan 

sikap kerja 

sama dalam 

berbagai 

bentuk keragaman 

suku 

bangsa, sosial, 

dan budaya 

di Indonesia yang 

terikat 

persatuan dan 

kesatuan. 

3.4 

Mengidentifikasi 

berbagai 

bentuk keragaman 

suku 

bangsa, sosial, 

dan budaya 

di Indonesia yang 

terikat 

persatuan dan 

kesatuan. 

4.4 Menyajikan 

berbagai 

Menjelaskan sikap 

toleransi yang dapat 

diterapkan di 

lingkungan sekolah 

 

Menerapkan sikap 

toleransi di sekolah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Siswa mengolah data 

membuat laporan tertulis 

dari hasil diskus.  

❖ Siswa menyimpulkan hasil 

diskusi 

❖ Diskusi kelas ini berguna 

untuk memperkaya wawasan 

siswa tentang aktivitas 

ekonomi yang ada di sekitar 

mereka.  

Ayo Membaca 

❖ Guru mengarahkan siswa 

untuk mengenal sikap 

toleransi dengan cara 

membaca 

❖ Siswa diajak bertanya jawab  

tentang manfaat toleransi 

dalam masyarakat.  

❖ Siswa mencermati dan 

mencari tahu mengenai teks 

“Sikap Toleransi terhadap 

Keragaman”  tentang bentuk 

sikap toleransi terhadap 

Keragaman suku, budaya, 

agama, ras, dan gender.  

Ayo Berdiskusi 

❖ Siswa berdiskusi kelompok 

mengenai sikap toleransi 

yang dapat diterapkan di 

lingkungan sekolah. 

❖ Guru berpesan kepada siswa 

untuk mengembangkan sikap 

toleransi seperti yang telah 

dibahas dalam diskusi.  

❖ Siswa menuliskan informasi 

baru dari teks yang telah 

dibaca.  
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IPS 

bentuk keragaman 

suku 

bangsa, sosial, 

dan 

budaya di 

Indonesia yang 

terikat persatuan 

dan 

kesatuan 

Indonesia; serta 

hubungannya 

dengan 

karakteristik 

ruang. 

 

3.2 

Mengidentifikasi 

keragaman 

sosial, ekonomi, 

budaya, 

etnis, dan agama 

di provinsi 

setempat sebagai 

identitas 

bangsa Indonesia 

serta 

hubungannya 

dengan 

karakteristik 

ruang. 

4.2 Menyajikan 

hasil identifikasi 

mengenai 

keragaman 

sosial, ekonomi, 

budaya, 

etnis, dan agama 

di provinsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyebutkan 

aktivitas ekonomi 

yang dilakukan 

setiap keluarga 

siswa  
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setempat sebagai 

identitas 

bangsa Indonesia; 

serta 

hubungannya 

dengan 

karakteristik 

ruang. 
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Lampiran 7 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

a. RPP SD Islam Al Madina 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah : SD ISLAM AL MADINA 

Kelas /Semester : IV/2 (dua) 

Tema 8 : Daerah tempat tinggalku 

Sub tema 2 : Keunikan daerah tempat tinggalku 

Pembelajaran ke- : 1 

Fokus Pembelajaran : Bahasa Indonesia dan IPA 

Alokasi Waktu : 6 x 35 menit (6 JP) 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Dengan kegiatan mengamati gambar keunikan suatu daerah, siswa dapat mengidentifikasi 
keunikan daerah tempat tinggalnya 
Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam 
cerita fiksi. 
Dengan kegiatan mengamati gambar orang mendorong dan menarik gerobak, siswa dapat 
menyebutkan beragam gaya yang terdapat di lingkungan sekitar. 
Dengan kegiatan mencoba melakukan percobaan gaya tarikan, siswa dapat menjelaskan 
pengaruh gaya terhadap gerakan benda. 

 

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pendahuluan 
Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan kehadiran siswa 

Kelas dilanjutkan dengan doa dan surat-surat pendek dipimpin oleh salah seorang siswa 

(religius). 

Pembiasaan membaca/ menulis/ mendengarkan/ berbicara selama 15-20 menit (gemar 

membaca).  

Kegiatan Inti 

Guru menjelaskan sekitar materi yang akan dijelaskan 

Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

Siswa mengamati media pembelajaran tentang materi yang diajarkan (rasa ingin tahu) 

Guru mengajak siswa berdiskusi berkaitan tentang materi yang diajarkan  

Siswa berdiskusi dengan sesama anggota kelompoknya  dengan bimbingan guru 

(bersahabat/komunikatif, toleransi, tanggung jawab, demokratis) 

Masing masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas  

Guru memberi penguatan tentang jawaban siswa perwakilan kelompok 
Bersama guru siswa memajang hasil pekerjaan siswa di papan pajangan  (menghargai 
prestasi) 
Kegiatan Bersama Orang Tua 
Pemahaman mengenai materi yang dipelajari kembali oleh siswa di rumah bersama 
orangtua 

Kegiatan Penutup  

Guru memberikan penguatan dan kesimpulan (rasa ingin tahu). . 

Salam dan doa penutup di pimpin oleh salah satu siswa (religius). 
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c. PENILAIAN 
Penilaian Sikap : Observasi selama kegiatan berlangsung 

Penilaian Pengetahuan 

Penilaian Keterampilan 

 

 Semarang,   Maret 2020 
 Guru Kelas 
 
 
 
 

 

 Urip Umayah, M.Pd. 
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b. RPP SDN Petompon 01 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : SDN PETOMPON 01 

Kelas / Semester :  4 /2 

Tema                         :  Cita-citaku (Tema 6)  

Sub Tema                   :  Hebatnya Cita-citaku (Sub Tema 2) 

Pembelajaran ke :  3 

Alokasi waktu  :  1 Pertemuan 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia, PPKN, IPS  

 

A. KOMPETENSI DASAR 

Bahasa Indonesia 

3.7 Menggali isi dan amanat puisi 

yang disajikan secara lisan dan 

tulis dengan tujuan untuk 

kesenangan. 

4.6 Melisankan puisi hasil karya 

pribadi dengan lafal, intonasi, 

dan ekspresi yang tepat sebagai 

bentuk ungkapan diri 

PPKN 

1.3 Mensyukuri keberagaman umat 

beragama di masyarakat sebagai 

anugerah Tuhan Yang Maha 

Esa dalam konteks Bhineka 

Tunggal Ika. 

2.4 Bersikap toleran dalam 

keberagaman umat beragama di 

masyarakat dalam konteks 

Bhinneka Tunggal Ika. 

3.3 Menjelaskan manfaat 

keberagaman karakteristik 

individu dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4.3 Mengemukakan manfaat 

keberagaman karakteristik 

individu dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

IPS 

3.2 Mengidentifikasi karakteristik 

ruang dan pemanfaatan sumber 

daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat 

kota/kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 

 

4.1 Menyajikan hasil identifikasi 

karakteristik ruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam 

untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/ 

kabupaten sampai tingkat 

provinsi. 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan membaca puisi, siswa mampu menjelaskan cara 

membuat puisi dengan benar. 

2. Setelah  membaca puisi karya pribadi, siswa mampu melisankan puisi 

dengan  melafalkan, intonasi, ekspresi secara tepat. 
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3. Setelah melakukan wawancara, siswa dapat menjelaskan manfaat 

keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan 

baik. 

4. Setelah melakukan wawancara, siswa dapat  mengemukakan manfaat 

keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan 

baik. 

5. Setelah mengomunikasikan informasi tentang mengemukakan manfaat 

keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, siswa 

dapat bersikap toleransi. 

6. Melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa mampu 

mengidentifikasikan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan 

tepat. 

7. Melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa mampu 

menyajikan hasil pengamatan sumber daya alam yang ada di sekitar 

dengan tepat. 

 

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 

 

1. Guru memberikan salam dan mengajak semua 

siswa berdoa menurut agama dan keyakinan 

masing-masing. 

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

kegiatan pembelajaran. 

10  menit 

Kegiatan 

inti 

 

Kegiatan latihan bagi siswa dalam membuat 

puisi. (Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6) 

3. Siswa mencermati dan membaca puisi 

tentang Mahapatih Gajah Mada. (mengamati 

- rasa ingin tahu) 

4. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru 

mengenai puisi (menanya - rasa ingin tahu) 

5. Siswa mencoba mengganti beberapa kata di 

setiap barisnya dengan menggunakan 

katakata mereka sendiri atau menggunakan 

katakata dari bacaan sebelumnya 

(mengeksplorasi - toleransi, kreatif) 

6. Siswa melaporkan hasil membuat puisinya 

dengan cara membaca kembali puisi tersebut 

dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat 

(mengomunikasikan - jujur) 

7. Siswa menyimpulkan hasil diskusi tentang 

membaca puisi (menyimpulkan - menghargai 

prestasi) 

 

 

 

 55 menit 
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Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan digunakan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi PPKn 3.3 dan 4.3 

8. Siswa mencari informasi dari teman atau 

orang lain di sekitarmu ataupun temannya 

tentang suku asal atau daerah asal mereka. 

Siswa memilih dua sampel dari responden 

yang dimilikinya untuk dirincikan 

informasinya (rasa ingin tahu). 

9. Siswa melakukan tanya jawab dengan guru 

mengenai puisi (rasa ingin tahu) 

10. Siswa mengolah informasi yang ia dapatkan 

dalam bentuk bagan seperti yang disajikan di 

Buku Siswa (toleransi, kreatif) 

11. Siswa mempresentasikan hasil pencarian 

informasinya ke depan kelas (jujur) 

12. Siswa menyimpulkan hasil diskusi  

( menghargai prestasi) 

 

Kegiatan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi IPS 3.1 dan 4.1 

13. Siswa mencari informasi tentang sumber 

daya alam yang ada di daerah kabupaten atau 

provinsi tempat tinggalnya (rasa ingin tahu) 

14. Guru dapat membantu siswa dengan 

menyediakan informasi tersebut yang dapat 

berupa tabel atau peta tematik tentang 

sebaran sumber daya alam yang ada (rasa 

ingin tahu) 

15. Siswa mengidentifikasikan beberapa sumber 

daya alam yang ada di sekitarnya, 

mengidentifikasikan tempat atau lokasi dari 

sumber daya alam tersebut dan menjelaskan 

manfaatnya bagi manusia dan lingkungan 

sekitar. Siswa juga mencari tahu bagaimana 

masyarakat sekitar menjaga kelestarian 

sumber daya alam tersebut (toleransi, kreatif) 

16. Siswa mempresentasikan hasil pencarian 

informasinya ke depan kelas (jujur) 

17. Siswa menyimpulkan hasil diskusi  

( menghargai prestasi) 

Penutup Menyimpulkan/ringkasan hasil pembelajaran, 

refleksi, tindak lanjut (menghargai pendapat) dan 

berdoa (religius). 

10 Menit 
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D. PENILAIAN 

1. Sikap  : Jurnal 

2. Pengetahuan : Tes tertulis 

3. Keterampilan :proyek  

 

       Semarang,    April 2020 

       Guru Kelas 

 

 

 

 

       Tri Wahyuningrum, S.Pd 

 

 

PENILAIAN SIKAP 

PPKN  

Bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam 

konteks Bhinneka Tunggal Ika. 

Sangat Baik Baik Cukup 
Perlu 

Pendampingan 

4 3 2 1 

Siswa berteman 

dengan 

siapapun. 

Siswa mengajak 

semua teman 

bermain 

Siswa tidak 

menggangu saat 

temanya berdoa 

Siswa tidak 

mengejek teman 

yang berbeda 

agama 

Siswa berteman 

dengan siapapun. 

Siswa mengajak 

semua teman 

bermain 

Siswa tidak 

menggangu saat 

temanya berdoa 

Siswa berteman 

dengan siapapun. 

Siswa mengajak 

semua teman 

bermain 

 

Siswa berteman 

dengan siapapun. 
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PENILAIAN KETERAMPILAN 

IPS 

menyajikan hasil pengamatan sumber daya alam yang ada di sekitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

BAHASA INDONESIA 

melisankan puisi dengan  melafalkan, intonasi, ekspresi secara tepat 

Sangat Baik Baik Cukup 
Perlu 

Pendampingan 

4 3 2 1 

Siswa melafalkan 

dengan suara keras, 

intonasi jelas, 

ekspresi tepat, 

percaya dirir 

Siswa melafalkan 

dengan suara keras, 

intonasi jelas, 

ekspresi tepat. 

Siswa 

melafalkan 

dengan suara 

keras, intonasi 

jelas 

Siswa 

melafalkan 

dengan suara 

keras 

 

PPKN 

mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan 

sehari-hari 

Sangat Baik Baik Cukup 
Perlu 

Pendampingan 

4 3 2 1 

Siswa menuliskan 

4 manfaat 

karakteristik secara 

lengkap.  

pulau asal, bahasa 

daerah, pakaian 

adat, rumah adat , 

kebiasaan adat. 

Siswa menuliskan 

3 manfaat 

karakteristik secara 

lengkap.  

pulau asal, bahasa 

daerah, pakaian 

adat, rumah adat , 

kebiasaan adat 

Siswa 

menuliskan 2 

manfaat 

karakteristik 

secara lengkap.  

pulau asal, 

bahasa daerah, 

pakaian adat, 

rumah adat , 

kebiasaan adat 

Siswa 

menuliskan 1 

manfaat 

karakteristik 

secara lengkap.  

pulau asal, 

bahasa daerah, 

pakaian adat, 

rumah adat , 

kebiasaan adat 
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PENILAIAN PENGETAHUAN 

Kerjakan soal di bawah ini dengan tepat! 

 
Kerjakan soal di bawah ini dengan  tepat! 

1. .                  ………… Gambar di samping, merupakan rumah adat dari … 

 

 

 

2. Manfaat mempelajari keanekaragamaan suku, adalah … 

Kerjakan soal di bawah ini dengan  tepat! 

1. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. Oleh karena itu, pemanfaatanya harus dilakukan dengan … 

2. Setiap hari Dea sarapan dengan nasi dan sayur. Hal ini berarti Dea 

memanfaatkan sumber daya alam sebagai … 

 

KUNCI  JAWABAN 

 

Bahasa Indonesia 

1. Kawan 

2. Tugas 

3. Menghibur 

4. Berbeda 

5. Menghormati 

6. Selamat 
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7. Kan 

8. Cita-cita 

 

PPKN 

1. Sumatra Barat 

2. Meningkatkan rasa toleransi antar teman yang berbeda suku 

 

IPS 

1. Hemat, menggunakan secukupnya 

2. Bahan pangan. 

 

PEDOMAN PENSEKORAN 

 

  Jumlah Betul 

Nilai Akhir =      x 100 

  Jumlah skor keseluruhan 
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c. RPP Marsudirini 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

Satuan Pendidikan  :  SD MARSUDIRINI 

Kelas / Semester  :  4 /2 

Tema                        :  Indahnya Keragaman di Negeriku (Tema 7) 

Sub Tema                 :  Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku (Sub Tema 3) 

Muatan Terpadu  :  Bahasa Indonesia, PPKn, IPS 

Pembelajaran ke         :  4 

Alokasi waktu           :  1 hari 

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah mencermati teks, siswa mampu menuliskan informasi-informasi 

penting dalam teks tersebut dengan benar. 

2. Setelah berdiskusi kelas, siswa mampu menyebutkan aktivitas ekonomi yang 

dilakukan setiap keluarga siswa dengan benar.  

3. Setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu  menjelaskan sikap toleransi yang 

dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan tepat.  

4. Setelah motivasi dari diri sendiri, siswa mampu menerapkan sikap toleransi di 

sekolah dengan tepat. 

 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan ❖ Melakukan pembukaan dengan salam dan 

dilanjutkan dengan doa (Orientasi) 

❖ Mengaitkan materi sebelumnya dengan materi 

yang akan dipelajari dan diharapkan dikaitkan 

dengan pengalaman peserta didik (Apersepsi) 

❖ Memberikan gambaran tentang manfaat 

mempelajari pelajaran yang akan dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari. (Motivasi) 

10 

menit 

Inti (Sintak Model Discovery Learning) 

Ayo Membaca 

❖ Siswa mencermati teks bacaan mengenai 

aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, 

perdagangan, industri, dan jasa. (Gemar 

membaca) 

❖ Siswa menuliskan informasi-informasi penting 

dalam teks. 

Ayo Berdiskusi 

❖ Siswa mengidentifikasi masalah (Rasa ingin 

150  

menit  
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tahu) 

❖ Siswa melakukan diskusi kelas untuk 

membahas aktivitas ekonomi yang dilakukan 

setiap keluarga siswa. (kerja sama) 

❖ Siswa mengolah data membuat laporan tertulis 

dari hasil diskus. (jujur) 

❖ Siswa menyimpulkan hasil diskusi (kreatif) 

❖ Diskusi kelas ini berguna untuk memperkaya 

wawasan siswa tentang aktivitas ekonomi yang 

ada di sekitar mereka. (Integritas) 

Ayo Membaca 

❖ Guru mengarahkan siswa untuk mengenal sikap 

toleransi dengan cara membaca (Gemar 

membaca) 

❖ Siswa diajak bertanya jawab  tentang manfaat 

toleransi dalam masyarakat. (rasa ingin tahu) 

❖ Siswa mencermati dan mencari tahu mengenai 

teks “Sikap Toleransi terhadap Keragaman”  

tentang bentuk sikap toleransi terhadap 

Keragaman suku, budaya, agama, ras, dan 

gender.  

Ayo Berdiskusi 

❖ Siswa berdiskusi kelompok mengenai sikap 

toleransi yang dapat diterapkan di lingkungan 

sekolah. (kerja sama) 

❖ Guru berpesan kepada siswa untuk 

mengembangkan sikap toleransi seperti yang 

telah dibahas dalam diskusi. (jujur)  

❖ Siswa menuliskan informasi baru dari teks yang 

telah dibaca. (kreatif) 

Penutup Peserta Didik : 

➢ Membuat resume (kreatif) dengan bimbingan 

guru tentang point-point penting yang muncul 

dalam kegiatan pembelajaran tentang materi 

yang baru dilakukan.  

➢ Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk 

menumbuhkan (Nasionalisme) 

➢ Berdoa bersama (religius) 

Guru : 

➢ Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai  

langsung diperiksa. 

15 

menit 
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C. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu 

dari pengamatan sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil 

karya/projek dengan rubrik penilaian.  
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Lampiran 8 Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan 
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Lampiran 9 Surat Keterangan Melakukan Penelitian di SD Islam Al Madina 
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Lampiran 10 Surat Keterangan Melakukan Penelitian di SDN Petompon 01 
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Lampiran 11 Surat Keterangan Melakukan Penelitian di SD Marsudirini 
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Lampiran 12 Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanaman nilai karakter pada kegiatan awal pembelajaran   

di SD Islam Al Madina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanaman nilai karakter pada kegiatan inti  (menjelaskan materi)  

di SD Islam Al Madina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanaman nilai karakter pada kegiatan inti (diskusi kelompok) 

di SD Islam Al Madina 
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Penanaman nilai karakter pada kegiatan akhir di SD Islam Al Madina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanaman nilai karakter pada kegiatan awal pembelajaran 

di SDN Petompon 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Penanaman nilai karakter pada kegiatan awal pembelajaran 

di SDN Petompon 01 
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Penanaman nilai karakter pada kegiatan inti pembelajaran 

di SDN Petompon 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanaman nilai karakter pada kegiatan akhir 

di SDN Petompon 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanaman nilai karakter pada awal pembelajaran 

di SD Marsudirini 
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Penanaman nilai karakter pada awal pembelajaran  di SD Marsudirini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penanaman nilai karakter pada kegiatan inti pembelajaran di SD Marsudirini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penanaman nilai karakter  pada kegiatan akhir di SD Marsudirini 
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