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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta 

didik untuk menjadi manusia seutuhnya, yang berkarakter dalam dimensi hati, 

pikir, raga, serta rasa dan karsa (Ardi, 2013:28). Pendidikan karakter dapat 

dimaknai dengan pendidikan moral, pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, 

pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan untuk memberikan 

keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan 

dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.  

Pendidikan karakter merupakan usaha aktif yang bertujuan untuk 

membentuk kebiasaan (habit) sehingga sifat anak akan terukir sejak dini, agar 

dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta mempraktikkannya 

dalam kehidupan sehari-hari (Agus, 2012:20). Pendidikan karakter juga disebut 

sebagai pendidikan nilai. Karena karakter adalah value in action, nilai yang 

diwujudkan dalam tindakan. Karakter juga disebut operative value atau nilai-nilai 

yang dioperasinalkan dalam tindakan. Pendidikan karakter pada dasarnya 

merupakan upaya dalam proses menginternalisasikan, menghadirkan, menyamai, 

dan mengembangkan nilai-nilai kebaikan pada diri peserta didik, dengan 

diinternalisasikan nilai-nilai kebajikan pada diri peserta didik diharapkan dapat 

mewujudkan perilaku baik (Wiyani, 2013:70).  
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Berdasarkan pendapat ketiga sumber tersebut pendidikan karakter dapat 

disimpulkan sebagai usaha yang dilakukan untuk mendidikan anak agar 

mempunyai sikap, akhlak, budi pekerti yang baik sehingga dapat memberikan 

dampak yang baik pada lingkungannya. 

b. Tujuan Pendidikan Karakter  

Secara Operasional tujuan pendidikan karakter dalam setting sekolah 

menurut Ardi (2013:72) sebagai berikut : 

1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap 

penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian kepemilikan peserta didik 

yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan.  

Tujuan pertama pendidikan karakter yaitu dapat memfasilitasi penguatan 

dan pengembangan niali-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, 

baik pada saat masih bersekolah maupun setelah lulus. Penguatan dan 

pengembangan memiliki makna bahwa pendidikan dalam setting sekolah bukan 

merupakan dogmatisasi nilai, tetapi sebuah proses yang membawa peserta didik 

agar memahami dan merefleksi pentingnya mewujudkan nilai-nilai dalam perilaku 

keseharian. Penguatan juga mengarahkan proses pendidikan pada proses 

pembiasaan yang dilakukan, baik dalam setting kelas maupun sekolah. Penguatan 

pun memiliki makna adanya hubungan antara penguatan perilaku melalui 

pembiasaan di sekolah dan dengan di rumah.  

Berdasarkan kerangka hasil pendidikan karakter setting sekolah pada setiap 

jenjang, lulusan sekolah akan memiliki sejumlah perilaku khas sebagaimana nilai 

yang dijadikan rujukan sekolah tersebut. Asumsi yang terkandung dalam tujuan 
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penguatan dan pengembangan karakter. Dengan kata lain, sebagai tujuan 

perantara untuk terwujudnya suatu karakter. Hal ini berimplikasi bahwa proses 

pendidikan harus dilakukan secara kontekstual.  

2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-

nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 

Tujuan kedua pendidikan karakter disekolah yaitu dapat mengoreksi 

perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan sekolah. Tujuan ini memiliki makna bahwa tujuan pendidikan 

karakter memiliki sasaran untuk meluruskan bebrbagai perilaku negatif anak 

menjadi positif. Proses penelusuran yang dimaknai sebagai pengkoreksian 

perilaku negatif diarahkan pada pola pikir anak. Kemudian dibarengi dengan 

keteladanan lingkungan sekolah dan rumah, selanjutnya proses pembiasaan 

berdasarkan tingkat dan jenjang sekolahnya.  

3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat 

dalam memerankan tanggung jawab karakter bersama. 

Tujuan ketiga dalam pendidikan karakter setting sekolah yaitu dapat 

membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dengan 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. Tujuan ini 

bermakna bahwa karakter disekolah harus dihubungkan dengan proses pendidikan 

dikeluarga. Jika pendidikan disekolah hanya bertumpu pada interaksi antara 

peserta didik dengan guru di kelas dan sekolah, maka pencapaian berbagai 

karakter yang diharapkan akan sulit tercapai. Disebabkan penguatan perilaku 

merupakan suatu hal yang holistik/menyeluruh, bukan satu rentang waktu tertentu 
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pada masa usia anak. Dalam setiap menit dan detik, interaksi anak dengan 

lingkungannya dapat dipastikan akan terjadi proses memengaruhi perilaku anak.  

Menurut Fadlillah (2013:25) dijelaskan tujuan pendidikan karakter sebagai 

berikut :  

1) Pendidikan Karakter dapat mengembangkan nurani atau afektif pada 

peserta didik. 2) Bertujuan untuk mengembangkan kebiasaan dan perilaku pada 

peserta didik sesuai dengan nilai universal serta nilai pada tradisi budaya bangsa 

yang  bersifat religius. 3) Bertujuan untuk menanamkan nilai kemimpinan dan 

juga jiwa kememimpinan serta tanggung jawab pada peserta didik yang nantinya 

akan menjadi generasi penerus bangsa. 4) Bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan pada peserta didik agar menjadi manusia yang mempunyai sikap 

mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. 5) Pendidikan karakter bertujuan 

untuk mengembangkan sikap persahabatan, jujur, serta kreativitas didalam 

lingkungan sekolah dengan rasa kebangsaan yang tinggi.  

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter dalam pendidikan formal bertujuan untuk menanamkan dan 

mengembangkan nilai-nilai karakter agar nantinya siswa dapat menjadi manusia 

yang beriman, jujur, bertanggung jawab, serta berjiwa kebangsaan agar peserta 

didik menjadi generasi penerus bangsa 

c. Prinsip-prinsip Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter di sekolah akan terlaksana dengan lancar, jika guru 

dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip pendidikan karakter. 

Kemendikbud (2010) memberikan rekomendasi 11 prinsip untuk mewujudkan 

pendidikan karakter yang efektif sebagai berikut :  
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1) Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter; 

2) Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup 

pemikiran, perasaan, dan perilku; 

3) Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk 

membangun karakter; 

4) Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian; 

5) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan 

perilaku yang baik; 

6) Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang 

yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, 

dan membantu mereka untuk sukses; 

7) Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada pesertas didik; 

8) Mengfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang 

berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai 

dasar yang sama. 

9) Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam 

membangun inisiatif pendidikan karakter; 

10) Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-duru 

karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta 

didik. 

d. Implementasi Pendidikan Karakter di sekolah Dasar 

Kemendikbud (2010) menyatakan yang dimaksud pendidikan karakter 

secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, 

diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-
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nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran 

baik yang berlangsung dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran.  

Pendidikan karakter melalui materi pembelajaran berkaitan dengan nilai-

nilai dan norma-norma yang berkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan 

kognitif baik, serta mampu memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik 

mengenai kehidupan sehari-hari di masyarakat (Amri, 2011:52). Penerapan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran di sekolah meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Nilai-nilai karakter yang akan dicapai 

dicantumkan di dalam RPP dan juga silabus yang dibuat oleh pendidik (Wibowo, 

2012:86)  

Berdasarkan pendapat mengenai Implementasi Pendidikan karakter di 

Sekolah Dasar maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan karakter di Sekolah 

Bisa terlaksana apabila semua pihak atau warga sekolah selalu menanamkan nilai-

nilai karakter pada peserta didik mulai dari kegiatan pembelajaran yang menjadi 

kunci utama keberhasilan Implementasi pendidikan karakter di sekolah maka dari 

itu guru harus berperan aktif untuk melaksanakan pendidikan karakter.  

2. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

a. Pengertian PPK  

Menurut Kemendikbud (2017) Penguatan Pendidikan Karakter merupakan 

Gerakan Pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter melalui proses 

pembentukan, transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik 

dengan cara harmonisasi olah hati, (etik dan spiritual), olah rasa (Estetik), olah 
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pikir (literasi, dan numerasi), dan olah raga (kinestetik) sesuai falsafah hidup 

pancasila. Untuk itu diperlukan dukungan perlibatan publik dan kerja sama antara 

sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional 

Revolusi Mental (GNRM). 

Berdasarkan pengertian kemendikbud di atas dapat disimpulkan  

pengertian Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yakni program sekolah yang 

bertujuan untuk memperkuat karakter siswa yang terdiri dari 5 nilai yakni 

Nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong, dan Religius agar nantinya 

menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu serta bertanggung 

jawab.  

b. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Menurut Kemendikbud (2017:16) Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter 

memiliki tujuan sebagai berikut :  

1) Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna 

dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan 

pendidikan. 

2) Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 2045 menghadapi 

dinamika perubahan di masa depan dengan ketrampilan abad 21. 

3) Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan 

melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (Estetik), olah 

pikir (literasi dan numerasi), dan olahraga (kinestetik). 
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4) Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala 

sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah) untuk mendukung 

perluasan implementasi pendidikan karakter.  

5) Membangun jejaring perlibatan masyarakat (publik) sebagai sumber-

sumber belajar di dalam dan diluar sekolah. 

6) Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung 

gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

c. Manfaat dan Implikasi Gerakan PPK 

Gerakan PPK menurut (Kemendikbud 2017) memiliki manfaat dan implikasi 

sebagai mana tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 Manfaat dan Implikasi (Aspek Penguatan) 

Manfaat Aspek Penguatan 

Penguatan karakter siswa dalam 

mempersiapkan daya saing siswa dengan 

kompetensi abad 21 , yaitu berfikir kritis 

kreativitas, komunikasi dan kolaborasi. 

Revitalisasi manajemen berbasis sekolah  

 

 

 

Pembelajaran dilakukan terintegrasi di 

sekolah dan diluar sekolah dan diluar 

sekolah dengan pengawasan guru.  

Sinkronisasi intra-kurikuler, ko-kulikurer, 

ekstrakurikuler, dan non-kurikuler, serta 

sekolah terintegrasi  

Revitalisasi peran kepala sekolah sebagai 

manager dan guru sebagai inspirator ppk  

Deregulasi penguatan kapasitas dan 

kewajiban kepala sekolah/guru  

Revitalisasi Komite Sekolah sebagai badan 

gotong royong sekolah dan partisipasi 

masyarakat  

Penyiapan prasarana/ sarana belajar (misal : 

pengadaan buku, konsumsi, peralatan 

kesenian, alat peraga, dll) melalui 

pembentukan jejaring kolaborasi pelibatan 

publik.  

Penguatan peran keluarga melalui 

kebijakan pembelajaran 5 (lima) hari 

Implementasi bertahap dengan 

mempertimbangkan kondisi infrastruktur 

dan keberagaman kultural daerah/wilayah  

Kolaborasi antar K/L, Pemda, Lembaga 

masyarakat, penggiat pendidikan dan 

sumber-sumber belajar lainnya.  

Pengorganisasian dan sistem rentang 

kendali pelibatan publik yang transparan 

dan akuntabel.  
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d. Nilai-Nilai Utama Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)  

Menurut (Kemendikbud 2017) Ada lima nilai utama karakter yang saling 

berkaitan yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu 

dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter 

bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1) Religius 

Nilai Karakter Religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan  ajaran 

agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, 

menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan 

kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. 

Nilai karakter Religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu 

hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu 

dengan alam semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan 

dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan. Subnilai religius 

antara lain cinta damai, toleransi menghargai perbedaan agama dan 

kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama 

dan kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak 

memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan 

tersisih. 

2) Nasionalis  

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berfikir, bersikap, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, kepeduliaan, dan penghargaan yang tinggi 

tehadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 
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bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya. Subnilai Nasionalis antara lain apresiasi budaya 

bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, 

dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkunga, taat hukum, disiplin, 

menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.   

3) Mandiri  

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung 

pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk 

merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Subnilai Mandiri antara lain  

etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, 

kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajaran sepanjang hayat  

4) Gotong Royong  

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, 

menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan 

pada orang-orang yang membutuhkan. Subnilai gotong royong antara lain 

menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, 

musyawarah mufakat, tolong menolong, solidaritas, empati, anti 

diskriminasi, antara kekerasan, dan sikap kerelawanan.  

5) Integritas  

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya daalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen 

dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusian dan moral (integritas moral). 
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Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, 

aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan 

perkataan yang berdasarkan kebenaran. Subnilai Integritas antara lain 

kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, 

keadilan, tanggung jawab, keteladanan dan menghargai martabat individu 

(terutama penyandang disabilitas). 

Kelima Nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang 

sendiri-sendiri melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang 

secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Nilai utama manapun 

pendidikan karakter dimulai, individu dan sekolah perlu mengembangkan nilai-

nilai utama lainnya baik secara kontekstual maupun universal.  

Nilai religius sebagai cerminan dari iman dan takwa kepada tuhan Yang 

Maha Esa diwujudkan secara utuh dalam bentuk ibadah sesuai dengan agama dan 

keyakinan masing-masing dan dalam bentuk kehidupan antar manusia sebagai 

kelompok, masyarakat maupun bangsa, dalam kehidupan sebagai masyarakat 

kelompok, masyarakat, mapun bangsa. Kehidupan sebagai masyarakat dan bangsa 

nilai-nilai religius dimaksud melandasi dan melebur di dalam nilai-nilai religius 

dimkasud melandasi dan melebur di dalam nilai-nilai utama nasionalisme, 

kemandirian, gotong royong , dan integritas. Nilai utama nasionalis dipakai 

sebagai titik awal penanaman nilai-nilai karakter, nilai ini harus dikembangkan 

berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, yang tumbuh bersama nilai-nilai 

lainnya.  
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e.  Prinsip-prinsip Pengembangan dan Implementasi PPK 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Menurut kemendikbud 

(2017) dikembangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip 

sebagai berikut : 

1) Prinsip Nilai-nilai Moral Universal  

Gerakan PPK berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal 

yang prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap individu dari 

berbagai macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan 

budaya. 

2) Prinsip Holistik  

Gerakan PPK dilaksanakansecara holistik, dalam arti 

pengembangan fsik (olah raga), intelektual (olah pikir), estetika (olah 

rasa), etika dan spiritual (olah hati) dilakukan secara utuh-menyeluruh dan 

serentak, baik melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan 

ekstrakurikuler, berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun 

melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan 

pendidikan. 

3) Prinsip Terintegrasi  

Gerakan PPK sebagai poros pelaksanaan pendidikan nasional 

terutama pendidikan dasar dan menengah dikembangkan dan 

dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan 
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berbagai elemen pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan 

tambahan dalam proses pelaksanaan pendidikan. 

4) Prinsip Partisipatif  

Gerakan PPK dilakukan dengan mengikutsertakan dan melibatkan 

publik seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan 

sebagai pelaksana Gerakan PPK. Kepala sekolah, pendidik, tenaga 

kependidikan, komite sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait dapat 

menyepakati prioritas nilai-nilai utama karakter dan kekhasan sekolah 

yang diperjuangkan dalam Gerakan PPK, menyepakati bentuk dan 

strategi pelaksanaan Gerakan PPK, bahkan pembiayaan Gerakan PPK. 

5) Prinsip Kearifan Lokal  

Gerakan PPK bertumpu dan responsif pada kearifan lokal nusantara yang 

demikian beragam dan majemuk agar kontekstual dan membumi. Gerakan 

PPK harus bisa mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal nusantara 

agar dapat berkembang dan berdaulat sehingga dapat memberi indentitas 

dan jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia. 

6) Prinsip Kecakapan Abad XXI  

Gerakan PPK mengembangkan kecakapan-kecakapan yang 

dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup pada abad XXI, antara lain 

kecakapan berpikir kritis (critical thinking), berpikir kreatif (creative 

thinking), kecakapan berkomunikasi (communication skill), termasuk 

penguasaan bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran 

(collaborative learning). 



22 
 

7) Prinsip Adil dan Inklusif  

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip 

keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai kebinekaan dan 

perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan martabat manusia. 

8) Prinsip Selaras dengan Perkembangan Peserta Didik  

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan 

perkembangan peserta didik baik perkembangan biologis, psikologis, 

maupun sosial, agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya tinggi dan 

maksimal. Dalam hubungan ini kebutuhan-kebutuhan perkembangan peserta 

didik perlu memperoleh perhatian intensif. 

9) Prinsip Terukur  

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan 

prinsip keterukuran agar dapat dimati dan diketahui proses dan hasilnya 

secara objektif. Komunitas sekolah mendeskripsikan nilai-nilai utama 

karakter yang menjadi prioritas pengembangan di sekolah dalam sebuah 

sikap dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif; 

mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai karakter bangsa 

yang mungkin dilaksanakan dan dicapai oleh sekolah; dan mengerahkan 

sumber daya yang dapat disediakan oleh sekolah dan pemangku 

kepentingan pendidikan. 
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g. PPK Berbasis kelas  

1) Pengintegrasian PPK Dalam Kurikulum  

Pengintegrasian PPK dalam kurikulum mengandung arti 

bahwa pendidik mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK ke dalam 

proses pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Pembelajaran 

yang mengintegrasikan nilai-nilai utama karakter dimaksudkan untuk 

menumbuhkan dan menguatkan pengetahuan, menanamkan kesadaran, dan 

mempraktikkan nilai-nilai utama PPK. Pendidik dapat memanfaatkan secara 

optimal materi yang sudah tersedia di dalam kurikulum secara kontekstual dengan 

penguatan nilai-nilai utama PPK.  

Langkah-langkah menerapkan PPK melalui pembelajaran 

terintegrasi dalam kurikulum menurut Kemendikbud (2017) dapat dilaksanakan 

dengan cara:  

a. Melakukan Analisis KD melalui identifikasi nilai-nilai yang terkandung  

dalam materi pembelajaran.   

b. Mendesain RPP yang memuat fokus penguatan pendidikan karakter 

dengan memilih metode pembelajaran dan pengelolaan (manajemen) 

kelas yang relevan. 

c. Melaksanakan pembelajaran sesuai skenario dalam RPP  

d.  Melaksanakan penilaian otentik atas pembelajaran yang dilakukan. 

e. Melakukan refleksi dan evaluasi terhadap keseluruhan proses 

pembelajaran. 
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3. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu 

(integrated instruction) yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siswa, baik secara individu, maupun kelompok aktif menggali dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan 

otentik (Majid, 2014:80). Pendapat lain terkait pembelajaran tematik terpadu 

adalah bentuk pembelajaran terpadu yang berbentuk jaring-jaring, menekankan 

pada pengorganisasian materi yang terintegrasi dipadukan dalam satu tema, 

kemudian dikembangkan dari luar mata pelajaran namun tetap sejalan dengan 

kompetensi dasar dan standar isi (Deni, 2014:95).  

Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang disusun dalam 

bentuk tema-tema yang didalamnya terdapat beberapa mata pelajaran yang 

kemudian dipadukan (Rusman, 2015:139). Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang 

dengan memadukan beberapa mata pelajaran berdasarkan tema-tema agar 

pembelajaran lebih bermakna dan memberikan pengalaman belajar yang berbeda 

pada siswa.  

b. Tujuan Pembelajaran Tematik  

Tujuan dari pembelajaran tematik menurut Rusman (2015:145) adalah 

sebagai berikut : 

1) Pembelajaran tematik sangat mudah dalam memusatkan pada satu tema 

dan juga topik tertentu. 2) pembelajaran tematik mempelajari berbagai 
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pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi muatan mata pelajaran 

pada satu tema yang sama.  

1) Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. 2). Mempelajari 

pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi muatan mata pelajaran dalam tema 

yang sama. 3). memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan 

berkesan. 4). mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengkaitkan 

berbagai muatan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. 5). Lebih 

semangat dan bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, 

seperti bercerita, bertanya, menulis sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. 6). Lebih 

merasakan manfaat dana makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema 

atau subtema yang jelas. 7). Guru dapat menghemat waktu, karena muatan mata pelajaran 

yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 

pertemuan bahkan lebih. 8). Budi pekerti dan moral peserta didik dapat ditumbuh 

kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan 

kondisi.  

  

Penjelasan dari Tujuan pembelajaran tematik diatas dapat disimpulkam 

bahwa tujuan pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang memusatkan siswa 

pada satu topik agar memiliki pemahaman pada materi pembelajaran. Serta dapat 

menumbuhkan sikap dan budi pekerti melalui proses pembelajaran 

4. PPK Dalam Pembelajaran Tematik  

Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran Tematik adalah 

suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan 

mengalokasikan waktu khusus untuk mengajarkan nilai-nilai tertentu. Tema-tema 

yang mengandung nilai utama PPK diajarkan dalam bentuk pembelajaran di kelas 

diharapkan semakin memperkaya praktis PPK di sekolah. Satuan Pendidikan 

mendesain sendiri tema dan prioritas nilai pendidikan karakter yang akan di 

tekankan. Satuan pendidikan dapat menyediakan guru khusus atau 

memberdayakan guru yang ada untuk mengajarkan materi tentang nilai-nilai 

tertentu untuk memperkuat pendidikan karakter.  
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 Kegiatan pembelajaran dari tahap kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup 

dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter 

yang ditargetkan (Gunawan, 2012: 229). Prinsip-prinsip pembelajaran dengan 

integrasi penguaatan pendidikan karaker (PPK)  pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi yang dijelaskan sebagai berikut :  

1).  Perencanaan Pembelajaran  

Perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.berdasarkan peraturaran 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa : 

“Perencanaan proses pembelajarab meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan Pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian 

hasil belajar”.  

a) Silabus Pembelajaran   

Silabus digunakan untuk menyebutkan suatu produk pengembangan 

kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD) yang ingin dicapai, materi pokok serta uraian 

materi yang perlu dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai SK dan 

KD. Pada pengembangan kurikulum dan pembelajaran, terlebih dahulu 

perlu ditentukan SK yang berisikan kebulatan pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan yang ingin dicapai, materi yang harus dipelajari, pengalaman 

belajar yang harus dilakukan, dan sistem evaluasi untuk mengetahui 

pencapaian SK (Gunawan, 2012: 278). 
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Menurut Gunawan (2012:280) komponen silabus yang lazim 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Komponen yang berkaitan dengan kompetensi yang hendak dikuasai, 

meliputi : 

a. Standar Kompetensi  

b. Kompetensi Dasar 

c. Indikator 

d. Materi pembelajaran 

2. Komponen yang berkaitan dengan cara menguasai kompetensi,       

memuat pokok-pokok kegiatan dalam pembelajaran. 

3. Komponen yang berkaitan dengan cara mengetahui pencapaian 

kompetensi, mencakup : 

a. Teknik penilaian  

b. Instrumen Penilaian 

4. Komponen pendukung, terdiri dari : 

a. Alokasi waktu 

b. Sumber Belajar 

b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

a. Pengertian RPP  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai 

satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan 

dijabarakan dalam silabus (Mulyasa, 2012:212).  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan penjabaran dari 

silabus yang telah disusun pada langkah sebelumnya. RPP tercermin 

kegiatan yang dilakukan guru dan peserta didik untuk mencapai 

kompetensi yang telah ditetapkan. (Komalasari, 2010:193) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan manjemen pembelajaran untuk mencapai 

satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi yang dijabarkan 

dalam silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran sendiri dapat menjadi 

panduan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran yang disususun dalam skenario kegiatan (Trianto, 

2010:108).  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian RPP yakni Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat 

oleh guru yang nantinya akan diimplementasikan dalam pembelajaran 

guna mencapai kompetensi yang akan dicapai dalam standar isi dan 

dijabarkan dalam silabus. 

b. Fungsi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Berfungsi sebagai rambu-

rambu bagi guru dalam mengajar. Rambu-rambu tersebut berupa tujuan 

akhir yang akan dicapai setelah pembelajaran, materi ajar yang akan 

disampaikan, metode pembelajaran yang akan digunakan oleh guru, 

langkah-langkah pembelajaran yang akan ditempuh, alat atau sumber 

belajar yang akan di gunakan, serta terakhir bentuk penilaian yang 
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dilaksanakan, sehingga dalam RPP akan tergambar sebuah desain awal 

bagaimana proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru yang 

meliputi ikteraksi guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan 

peserta didik lainnya ( Komalasari, 2010:194).  

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan 

telah dijabarkan dalam silabus. Lingkup Rencana Pembelajaran paling luas 

mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa 

indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih (Abdul, 2014:125) 

Menurut Gunawan (2012:226) menjelaskan agar RPP memberi 

petunjuk pada guru dalam menciptakan pembelajaran yang berwawasan 

pada perkembangan karakter, RPP tersebut perlu diadaptasi yakni dengan 

cara : 1) Penambahan dan juga modifikasi kegiatan-kegiatan pembelajaran 

sehingga terdapat kegiatan pembelajaran yang mengembangkan karakter. 

2) Penambahan dan juga modifikasi indikator pencapaian pembelajaran 

sehingga ada teknik mengenai hal-hal pembelajaran karakter. 3) 

Penambahan dan juga modifikasi teknik penilaian yang menggunakan 

penilaian mengenai perkembangan pendidikan karakter siswa.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa fungsi dari 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yakni sebagai Alat bantu guru 

dalam mengelola kelas saat proses pembelajaran berlangsung agar materi 

yang akan disampaikan jelas, sehingga proses pembelajaran dikelas 
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menjadi efektif dan semua tujuan pembelajaran yang ada di RPP bisa 

tercapai dengan baik.  

c. Struktur dan komponen RPP Tematik Terpadu di SD/MI  

Struktur kelengkapan sebuah dokumen Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran yang menunjukkan legalitas dan keabsahannya 

sebagaimana perlu dibuat oleh guru sebelum melaksanakan kegiatan 

pembelajaran yang meliputi komponen-komponen :Identitas RPP, 

Kompetensi inti, Kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat, dan sumber 

pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, penilaian, dan 

pengesahan.  

Struktur RPP Tematik Terpadu ini diharapkan dapat menjadi konsep 

alternative dan acuan bagi para guru dalam mengembangkan RPP 

Tematik Terpadu yang sesuai dengan harapan Permendikbud RI No. 65 

Tahun 2013 Tentang Standar proses dan Permendikbud RI No. 81a 

Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Praktisi pendidikan di 

SD/MI diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut struktur RPP 

Tematik Terpadu yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di SD/MI 

masing-masing. Berikut merupakan uraian komponen RPP Tematik 

Terpadu :  

2) Identitas RPP  

Identitas RPP Tematik terpadu merupakan identitas atau petunjuk 

yang terdapat dalam suatu dokumen RPP. Identitas atau petunjuk itu 
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setidaknya meliputi informasi tentang tempat RPP tersebut digunakan 

(SD/MI), digunakan untuk kelas berapa, semester berapa, tema dan 

subtema tentang apa, dan pertemuan keberapa RPP tersebut digunakan. 

(Prastowo,2013:106) 

3) Kompetensi Inti  

Menyusun RPP Tematik terpadu, salah satu komponen utama yang 

perlu diperhatikan sejak awal pembuatan RPP yaitu kompetensi inti. 

Kompetensi ini merupakan elemen baru dalam kurikulum 2013 yang tidak 

pernah ada pada kurikulum sebelumnya. 

Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar 

kompetensi lulusan yang harus dimilikiseorang siswa pada setiap tingkat 

kelas atau program. sementara itu standar kompetensi lulusan sendiri 

adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan (Prastowo, 2013:118) 

4) Kompetensi Dasar  

Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup 

sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang terkait muatan atau mata 

pelajaran. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus 

dicapai siswa dalam penguasaan konsep, atau materi pelajaran yang 

diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. (Sanjaya dalam 

Prastowo, 2013: 72).  
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5) Indikator  

Indikator hasil belajar adalah tujuan pembelajaran yang diharapkan 

dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran 

tertentu. Indikator hasil belajar merupakan kemampuan siswa yang dapat 

diobservasi, artinya apa hasil yang diperoleh siswa setelah mereka 

mengikuti proses pembelajaran. (Sanjaya,2013:137). Indikator menjadi 

acuan dalam penilaian pembelajaran, indikator hasil belajar meliputi 3 

ranah, yaitu sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan ketrampilan 

(psikomotorik).  

6) Tujuan Pembelajaran  

Tujuan pembelajaran adalah penguasaan kompetensi yang bersifat 

operasional yang ditargetkan atau dicapai siswa dalam  RPP. Tujuan 

pembelajaran dirumuskan mengacu pada rumusan yang terdapat dalam 

indikator, dalam bentuk pernyataan yang operasional. (Abdul, 2014:126)  

Tujuan pembelajaran memuat penguasaan kompetensi yang bersifat 

operasional yang ditargetkan / dicapai dalam RPP, Tujuan pembelajaran 

dirumuskan dengan mengacu pada rumusan yang tedapat dalam indikator, 

dalam bentuk pernyataan yang operasional. Dengan demikian jumlah 

rumusan Tujuan pembelajaran dapat sama atau lebih banyak daripada 

indikator. (Prastowo, 2013:186) 

7) Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Materi dalam RPP merupakan pengembangan dari 

materi pokok yang terdapat dalam silabus. Oleh karena itu materi 
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pembelajaran dalam RPP harus dikembangkan secara terperinci. (Abdul, 

2014:12). 

8) Pendekatan, Model, Strategi, dan Metode pembelajaran 

Pendekatan Pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita 

terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang 

terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Oleh karena 

itu, strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber 

atau tergantung dari pendekatan tertentu (Sanjaya, 2008:127).  

Model pembelajaran adalah acuan pembelajaran yang dilaksanakan 

berdasarkan pola-pola pembelajaran tertentu secara sistematis. Model 

pembelajaran pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  Memiliki 

prosedur yang sistematis, hasil belajar diterapkan secara khusus, penetapan 

lingkungan secara khusus, memiliki ukuran keberhasilan tertentu, model 

pembelajaran menetapkan cara yang memungkingkan siswa melakukan 

interaksi dan beraksi dengan lingkungan (Prastowo,2013:239)  

Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Strategi pembelajaran dapat juga diartikan sebagai ilmu atau seni dalam 

menggunakan sumber daya pembelajaran, sehingga kompetensi dan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dan terlaksana sesuai dengan perencanaan 

pembelajaran (Prastowo, 2013:240) 

Metode pembelajaran adalah cara yang teratur yang digunakan untuk 

melaksanakan pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara kerja yang 
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bersistem untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran, sehingga 

kompetensi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Metode pembelajaran 

merupakan cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis 

untuk mencapai tujuan pembelajaran (Prastowo, 2013:240).  

Langkah-langkah mengimplementasikan PPK kedalam pembelajaran 

menurut (Kemendikbud, 2017 : 27) adalah menyusun RPP yang 

memfokuskan penguatan pendidikan karakter dengan menggunakan 

metode dan mengelola kelas dengan relevan. 

9) Media Pembelajaran, Sumber Belajar dan alat peraga 

Media pembelajaran adalah sgala sesuatu seperti alat, lingkungan, dan 

segala bentuk kegiatan yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan, 

mengubah sikap, atau menanamkan keterampilan pada setiap orang yang 

memanfaatkannya. (Sanjaya, 2008: 60). Media pembelejaran memiliki 

kedudukan yang pokok dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya media 

pembelajaran, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan karena media merupakan bagian 

integral dari sistem pembelajaran. 

Sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu (benda, data, 

ide, orang, dan lain sebagainnya) yang bisa menimbulkan proses belajar. 

Contoh sumber belajar sperti buku paket, modul, LKS,koran, realia, dan 

museum. (Prastowo, 2015: 296)  
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Alat peraga merupakan media (baik dalam bentuk benda ataupun 

kegiatan) yang menggambarkan atau mengilustrasikan atau mencirikan 

tentang konsep maupun ciri-ciri materi ajar yang sedang diajarkan, 

sehingga siswa bisa lebih mdah dalam memahami materi tersebut. 

Penggunaan alat peraga sangat dibutuhkan terutama untuk menjelaskan 

konsep atau materi yang abstrak. (Prastowo, 2015:297) 

10) Langkah-Langkah Pembelajaran Dalam RPP Tematik 

Langkah-langkah kegiatan pembelajaran merupakan suatu komponen 

penting yang wajib ada dan dicantumkan di dalam RPP. Pada dasarnya 

langkah-langkah kegiatan memuat pendahuluan atau kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Masing-masing kegiatan disertai 

alokasi waktu yang dibutuhkan. Seluruh rangkaian kegiatan harus 

disesesuaikan dengan karakteristik model yang dipilih, menggunakan 

sintaks yang sesuai dengan model tersebut. (Abdul, 2014:128). Langkah-

langkah yang terdapat dalam RPP Tematik : 

a) Kegiatan Awal (Pendahuluan)  

 Kegiatan awal (pendahuluan) merupakan kegiatan awal dari 

kegiatan instruksional yang sesungguhnya. Kegiatan awal 

dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa agar secara mental siap 

mempelajari pengetahuan, ketrampilan, dan sikap baru. Guru yang 

baik tidak akan secara mendadak mengajak siswa untuk membahas 

topik hari itu. Guru harus bersedia menggunakan waktunya sejenak 

untuk meluangkan waktunya dan membicarakan secara pelan-pelan 
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membawa pembicaraan tersebut kepada topik pembelajaran hari itu. 

Guru yang baik juga berusaha menaikkan motivasi siswa untuk 

mempelajari materi pembelajaran baru dengan cara menjelaskan apa 

manfaat peembelajaran tersebut bagi kehidupan siswa. (Prastowo, 

2015:336).  

b) Kegiatan Inti  

 Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalama pembelajaran. 

Dalam kegiatan inti dilakukan pembahasan terhadap tema dan 

subtema melalui berbagai kegiatan belajar dengan menggunakan 

multimedia dan media sehingga siswa mendapatkan pengalaman 

belajar bermakna. (Abdul, 2014:129). Kegiatan inti merupakan proses 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, 

inspiratis, menyenangkan, menantang, memotivasi, peserta didik 

untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dn perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

(Prastowo, 2015:338). 

c) Kegiatan Penutup  

Kegiatan penutup adalah sub komponen terakhir dalam urutan 

kegiatan pembelajaran. Penutup terdiri dari dua langkah, yaitu umpan 

balik dan tindak lanjut.  (Praswono, 2015: 339). Permendikbud RI No. 

81a Tahun 2013 menjelaskan bahwa dalam kegiatan penutup, guru 

bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat rangkuman 

maupun simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan juga refleksi 
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terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan 

terpogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

remidi, program pengayaan, atau memberikan tugas secara individu 

maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa, dan 

menyampaikan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

11)  Alokasi waktu Dalam Langkah-langkah Pembelajaran 

Permendikbud RI No. 81a Tahun 2013 menjelaskan bahwa 

penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah 

minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan 

mempertimbangkan jumlah KD. Alokasi waktu yang dicantumkan 

dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai 

KD yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Maka dari itu 

alokasi tersebut diperinci dan disesuaikan lagi di RPP. Alokasi waktu 

pada setiap jam pelajaran di SD/MI yaitu sebanyak 35 menit.  

12)  Penilaian Autentik 

Dalam kurikulum 2013 kegiatan pembelajaran di SD/MI dan 

jenjang pendidikan dasar dan menengah lainnya telah bergeser ke era 

model penilaian baru yang lebih representatif dan mampu 

menggambarkan kemampuan yang senyatanya yang berhasil dikuasai 

oleh siswa, atau biasa disebut dengan penilaian autentik (Prastowo, 

2015: 366). Permendikbud RI No. 66 Tahun 2013 menjelaskan bahwa 

penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara 
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komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan 

keluaran (output) pembelajaran.  

2) Pelaksanaan Pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran dari tahap kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup, dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan 

nilai-nilai PPK. Prinsip-prinsip Contextual Teaching and Learning dapat 

diaplikasikan kedalam tahapan-tahapan pembelajaran kerena prinsip 

tersebut dapat terinternalisasinya nilai-nilai Penguatan Pendidikan 

karakter. Pelaksanaan pembelajaran berbasis pendidikan karakter 

dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan : 

1. Kegiatan pendahuluan atau pembukaan  

Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan suasana awal 

pembelajaran berupa kegiatan untuk pemahaman. Kegiatan 

pendahuluan dapat dilakukan penggalian dari pengalaman anak tentang 

materi yang akan disajikan. Kegiatan awal seharusnya bisa membuat 

siswa nyaman agar siswa merasa senang atau termotivasi sehingga 

dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik.  

2. Kegiatan Inti  

Kegiatan inti difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan penghayatan keimanan, pemahaman, dan 

pengalaman. Pada kegiatan inti, guru memberikan pendalaman materi. 

3. Kegiatan Penutup  

Kegiatan penutup bertujuan utuk mengungkapkan atau 

menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah dialakukan. Inti dari 



39 
 

kegiatan penutup dalam pembelajaran adalah guru mereview kembali 

atau mengklarifikasi dari apa yang dipelajari hari ini sehingga ada 

penegasan dan penguatan tentang pentingnya materi yang sudah 

diajarkan. 

Pendapat dari Dimyati (2013:22) Salah satu tujuan pembelajaran 

didalam kelas yaitu adanya interaksi antar peserta didik sebagai kunci 

terjadinya perilaku belajar dan ketercapaian sasaran belajar. 

3) Evaluasi Pembelajaran  

 Penilaian pembelajaran menjadi salah satu kegiatan terpenting 

dalam pendidikan. Melalui kegiatan penilaian akan diketahui seberapa 

jauh kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dari 

awal hingga akhir. Berbagai aktifitas dan perilaku siswa selama kegiatan 

belajar mengajar merupakan sumber penilaian guru.  

  Macam-macam penilaian yang digunakan untuk melihat 

perkembangan pembelajaran yang diserap siswa. Misalnya pada 

penilaian kognitif diperoleh guru melalui serangkaian tes yang dilakukan 

berupa ujian tengah semester (UTS), Ujian akhir semester (UAN) serta 

soal-soal tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan pada penilaian afektif 

dapat diperoleh guru melalui serangkaian sikap yang diperlihatkan siswa, 

baik itu saat aktifitas dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas 

maupun di luar kelas, seperti kebiasaan disiplin, menjaga ketertiban dan 

kebersihan kelas, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, jujur, 

mandiri.  
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Penilaian psikomotor dapat dinilai dari kegaiatan belajar mengajar, 

misalnya siswa diberikan tugas untuk mengerjakan soal, saat itu juga 

siswa langsung mengerjakan tugas tanpa bermalas-malasan dalam 

mengerjakan tugas. Cara mengetahui siswa sudah menguasai ketiga 

ranah pokok yang menjadi sasaran dalam pembelajaran tersebut, 

diperlukan indikator-indikator yang berguna untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan siswa dalam menyerap materi pendidikan karakter yang 

telah diberikan (Sahlan, 2012:153-154). 

Menurut Mulyasa (2014: 199), dalam pelaksanaan penilaian proses 

pendidikan karakter, terdapat berbagai cara pengumpulan data tentang 

pemahaman pribadi peserta didik terhadap ide-ide serta cara berpikir, dan 

berbuat. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan melakukan tes, 

baik tes lisan, tertulis maupun tes perbuatan atau dengan cara non-tes, 

seperti penilaian portopolio, wawancara, dan ceklist. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Penelitian terkait yang pertama merupakan penelitian yang dilakukan 

oleh Rystika Mahartie dari Universitas Muhammadiyah Malang pada 

tahun 2014 yang berjudul “Analisis pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik dengan tema peduli terhadap makhluk hidup kelas 4 

SDN Mojolangu 01 Kota Malang”. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, 

menunjukkan bahwa penelitian terdahulu memiliki 1 fokus hasil penelitian 

yaitu pendidikan karakter dalam proses pembelajaran .  

Hasil penelitian pada penelitian terdahulu disebutkan bahwa 

pelaksanaan pendidikan karakter di pembelajaran tematik tema peduli 
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terhadap makhluk hidup dilaksanakan melalui pembuatan perangkat 

pembelajaran berkarakter, menyampaikan nilai-nilai karakter. Faktor 

penghambat dalam penelitian tersebut yakni dalam pemilihan model dan 

juga metode dalam pembelajaran sehingga kurang terlaksana nilai 

pendidikan karakter yang sudah tertera dalam rencana pelaksanaaan 

pembelajaran.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu baik 

penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama meneliti tentang 

pendidikan karakter. Penelitian terdahulu juga membahas tentang 

pendidikan karakter. Jenis penelitian juga menggunakan kualitatif 

deskriptif, sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dan penelitian 

ini adalah peneliti terdahulu membahasa 18 nilai karakter pada 

pembelajaran tematik sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus 

membahas 5 nilai penguatan pendidikan karakter pada pembelajaran 

tematik dan lebih fokus pada 1 pembelajaran.  

Penelitian terkait kedua dilakukan oleh Suyahman dari Universitas 

Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo pada tahun 2013 yang berjudul “ 

“Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Revitalisasi Gerakan Pramuka 

(Studi kasus kegiatan kepramukaan kelas VII SMP Negeri 1 Trucuk 

Klaten)”. Hasil penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian terhadap 

Gerakan Pramuka pada siswa SMP.  

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam kegiatan 

kepramukaan diterapkannya model dan juga metode. Model yang 

diterapkan yakni model untuk menamkan tri satya dan dasa dharma 
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pramuka dilingkungannya setiap hari. Penelitian tersebut menggunakan 18 

nilai pendidikan karakter.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari segi 

judul penelitian terdahulu juga menggunakan penguatan pendidikan 

karakter. Penelitian juga menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

penelitian terdahulu bukan menggunakan penguatan pendidikan karakter 

(PPK) dari kebijakan Permendikbud yang menggunakan 5 nilai karakter. 

Perbedaan lainnya yaitu peneliti terdahulu juga lebih memfokuskan pada 

gerakan pramuka dan juga pada siswa SMP.  
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C. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah Dedikasi moral dikalangan pelajar, kenakalan remaja, 

kekerasan terhadap pelajar dan juga guru. 

 

Kebijakan PPK Kemendikbud 

Tahun 2017 

PPK dilaksanakan di SDN Lowokwaru 2 Malang pada tahun ajaran 

baru 2017-2018 

1. Perencanaan 

Pembelajaran  

2. Pelaksanaan 

Pembelajaran 

3. Evaluasi Pembelajaran  

Implementasi PPK pada 

Pembelajaran Tematik  

Sekolah Dasar Negeri 2 

Lowokwaru Malang Sudah 

menerapkan Pelaksanaan PPK 

pada pembelajaran Tematik 

5 Nilai PPK 

1. Religius 

2. Nasionalis 

3. Mandiri 

4. Gotong Royong 

5. Integritas  

Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Pada 

Pembelajaran Tematik Kelas 5 di SDN Lowokwaru 2 Malang.  
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