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 Pendidikan karakter tidak hanya sebuah nama yang dipajang dan 

ditinggalkan sebagai hiasan begitu saja, melainkan berfungsi pada lingkungan 

sosial, dan juga memerlukan durasi waktu yang cukup lama untuk membentuk 

kepribadian peserta didik secara matang. Butuh waktu yang tidak singkat bagi 

sebuah nilai untuk berubah dari sekedar pengetahuan intelektual menjadi 

kebiasaan pribadi dalam bertingkah laku. Untuk menginternalisasi pendidikan 

karakter di lingkungan sekolah formal, pihak sekolah harus mampu menyediakan 

tempat yang mendukung untuk menumbuhkan nilai-nilai yang baik dan tersimpan 

dalam hati sanubari peserta didiknya. Seluruh lingkungan sekolah, kebudayaan 

sekolah, harus mendukung pertumbuhan tersebut (Lickona, 2012:100-101). Itulah 

sebabnya sekolah-sekolah formal yang ada di Indonesia harus memprioritaskan 

internalisasi pendidikan karakter. 

 Mengenai rumusan tentang karakter apa yang harusnya dimiliki oleh 

generasi penerus bangsa telah dibahas oleh pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam penjelasan Kemendiknas, terdapat lima 

nilai utama karakter yang saling berkaitan untuk membentuk jaringan nilai yang 

perlu dikembangkan sebagai keutamaan dalam Kebijakan PPK. Kelima nilai 

utama karakter bangsa yang dimaksud adalah Religius, Nasionalis, Mandiri, 

Gotong Royong, dan Integritas. (Kemendikbud, 2017:7-9). 

 Perumusan 5 nilai dalam pendidikan karakter tersebut sudah 

dipertimbangkan dan disetujui oleh pemerintah. Melihat beberapa fenomena yang 

terjadi di awal abad ke-21 sekarang ini, menunjukkan bahwa karakter, moralitas, 

akhlak, etika, dan sopan santun telah mengalami krisis ataupun kemerosotan.
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Contoh konkretnya adalah banyaknya praktek korupsi yang dilakukan oleh 

pejabat negara yang menunjukkan sikap kurangnya kejujuran dan keintegritasan, 

dibeberapa daerah sering terjadi konflik yang bersinggungan dengan suku, agama, 

dan ras. Selain itu juga terjadi beberapa gerakan yang ingin memisahkan diri dari 

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti yang terjadi di 

Papua, terjadinya perusakan lingkungan, tingkat kriminalitas yang semakin 

marak, serta kurangnya kepedulian terhadap kehidupan sosial di sekitar.  

 Semua contoh permasalahan tersebut telah memberikan gambaran yang 

jelas tentang problema berupa penurunan nilai pendidikan karakter kebangsaan 

Indonesia saat ini. Menurut Lickona (2012:20-28) ada beberapa hal yang bisa 

mengindikasikan gejala penurunan moral siswa yakni terjadinya kekerasan dan 

tindakan anarki, pencurian, tindakan curang, pengabaian terhadap aturan yang 

berlaku, tawuran antar siswa, sikap intoleran, penggunaan bahasa yang tidak baik 

atau kurang sopan, kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya, 

serta yang terakhir adalah sikap perusakan diri. Dengan kondisi yang seperti ini, 

sudah sangat jelas bisa dikatakan bahwa kedudukan pendidikan karakter dalam 

kerangka pembelajaran di sekolah formal sangatlah penting. 

 Di dalam kehidupan di dunia ini khususnya di bidang pendidikan pada 

dasarnya memiliki dua tujuan yaitu untuk menjadikan manusia yang cerdas, pintar 

dalam ilmu pengetahuan dan membimbing manusia menjadi seorang insan yang 

baik dalam beretika juga sopan santun. Sangat banyak orang cerdas dan pintar di 

luar sana, dengan dilakukannya berbagai cara untuk mendidik peserta didik 

menjadi cerdas dan pintar mungkin bisa tercapai dengan belajar rajin dan tekun, 

namun untuk membimbing seorang manusia menjadi seorang insan yang baik, 
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bijak, sopan, santun dalam berpikir dan bertindak bukanlah sesuatu perkara yang 

mudah. 

Sangat banyak contoh kasus di Indonesia anak SD yang mencoba hal-hal 

buruk. Berawal dari mencoba-coba perilaku tersebut dari sikap orang tua terhadap 

anaknya, masyarakat disekitarnya dan tidak dipungkiri teman sebaya ataupun 

teman bermainnya sangat mempengaruhi untuk perilaku anak tersebut. Sikap-

sikap atau perilaku buruk anak ditandai dengan mulai lunturnya sopan santun 

ketika mereka berkomunikasi ataupun bersikap terhadap orang yang lebih tua, 

masih banyak dijumpai anak yang berkata tidak baik dan lalai dalam beribadah. 

Persolan tersebut sangatlah mendasar namun sudah banyak anak di Indonesia 

yang sudah melebihi batas dalam bersikapnya. 

Mulai dari lunturnya iman seseorang dan ilmu agama yang kurang sehingga 

membuat generasi muda dianggap kurang bermoral. Yang dikhawatirkan yaitu 

ketika mereka melakukan hal tersebut tidak ada rasa malu dan bersalah dihatinya, 

melainkan menjadi suatu kebanggaan baginya yang mereka. Tidak terkecuali 

dengan peserta didik SDN Jatimulyo 1 Malang yang memiliki sifat dan perilaku 

yang menyimpang dari pendidikan karakter. Sifat dan perilaku yang menyimpang 

dari pendidikan karakter bisa dihindarkan lewat pemantauan proses 

perkembangan anak.  

Proses perkembangan anak memang sangat penting guna menghindarkan 

dan meminimalisir anaknya dari sifat buruk, maka dari itu peran orang tua sangat 

dibutuhkan. Orang tua yang sudah terbiasa menghukum anaknya dengan 

kekerasan fisik dan dilakukan secara berkelanjutan akan membuat pola pikir 

mereka menjadi liar, keras dan bisa sampai mengakibatkan stres. Dengan 
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kebiasaan memberi punishment kekerasan fisik yang berlebihan terhadap peserta 

didik bukanlah solusi terbaik untuk menghadapi peserta didik.  

Menjadikan peserta didik bersifat sopan, santun, bermoral baik tentu saja 

bukanlah sepenuhnya tanggung jawab seorang pendidik. Perlakuan orang tua 

terhadap anak sangatlah berpengaruh terhadap mentalitas dan kebiasaan seorang 

anak. Orang tua yang mengajari anaknya tentang moral, etika, dan norma dengan 

baikpun juga belum tentu akan mencetak anak yang cerdas secara intelektual dan 

spiritual, apalagi anak tersebut juga akan terpengaruhi oleh teman di 

lingkungannya dan teman sekolahnya yang memiliki sifat negatif. Mengajarinya 

moral, norma, etika, dan akhlak yang baik sedari kecil setidaknya orang tua sudah 

membekali anaknya dengan ilmu yang baik dan menghindarkan seorang anak dari 

hal buruk yang nantinya akan bisa mempengaruhi perilaku anak dan menjadikan 

mereka trouble maker di sekolah. Aspek PPK religius menjadi sangat penting 

untuk difokuskan pada penelitian kali ini karena kelas rendah terutama kelas I 

memang menjadi pondasi awal dalam pembentukan kepribadiannya. Lewat aspek 

religius ini juga dapat menumbuhkan dan meningkatkan keimanan sehingga 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. 

Menghindarkan sifat dan perilaku peserta didik yang menyimpang terhadap 

pendidikan karakter SDN Jatimulyo 1 Malang juga sudah menyiapkan langkah 

dan strategi. Berdasarkan kegiatan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti 

pada tanggal 23 Juli 2018 terdapatkegiatan pencegahan dari sifat menyimpang 

pendidikan karakter yakni, melaksanakan pembelajaran pendidikan karakter 

dengan program ko-kurikuler contohnya seperti berdoa bersama-sama oleh semua 

kelas yang dipimpin oleh salah satu siswa menggunakan mikrofon sekolahan 
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sebelum memulai proses belajar dan mengajar, tidak lupa juga untuk melakukan 

sholat dzuhur berjamaah yang bersamaan dengan waktu istirahat kedua, kegiatan 

mengaji yang dipimpin guru agama dan dibantu oleh staf dan TU. Hal tersebut 

bertujuan untuk mengembangkan nilai pendidikan karakter religius pada peserta 

didik. 

Sekolah ini juga memberi fasilitas dari pemerintah berupa Buku Anti 

Korupsi yang pemakaiannya bergilir dari kelas 1 hingga kelas 6. Buku tersebut 

berisi tentang pendidikan anti korupsi, penanaman karakter, dan juga pembiasaan 

perilaku bagi peserta didik agar terhindar dari korupsi. Secara tidak langsung buku 

ini mengajarkan tentang karakter integritas, jujur, mandiri, disiplin, peduli sosial, 

dan tanggung jawab. Nilai karakter seperti nasionalisme bisa dilihat ketika peserta 

didik menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Sopan santun secara tidak langsung 

juga dilakukan dalam berbagai cara seperti mencontohkan, member nasihat, 

hingga memarahi dan member punishment kepada peserta didik. 

Tidak ada yang instan untuk menjadikan peserta didik berperilaku dan 

bermoral baik kepada lingkungannya. Hal tersebut bukan sesuatu yang instan, 

untuk membimbing anak supaya berperilaku kepribadian sosial yang baik harus 

melalui berbagai proses yang panjang. Semua peserta didik pasti mempunyai sifat, 

perilaku tersendiri dan untuk menyikapinya juga dengan cara yang berbeda-beda. 

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas maka perlu diadakan sebuah 

penelitian yang berkaitan dengan proses internalisasi pendidikan karakter di salah 

satu sekolah dasar yang ada di Indonesia. Penelitian ini tentu bertujuan untuk 

melihat nilai Penguatan Pendidikan Karakter namun lebih terfokus pada nilai-nilai 

pendidikan karakterreligiusnya dan strategi yang digunakan oleh pihak sekolah 
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dalam proses internalisasi pendidikan karakter tersebut. Melalui konsep pemikiran 

seperti itu, maka diharapkan akan melahirkan sebuah rekomendasi ataupun saran 

yang konstruktif dalam upaya pembentukan karakter bangsa kedepannya. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan peserta didik kelas 1 untuk 

dijadikan objek penelitiannya. Peneliti memilih kelas I karena pada kelas ini 

peserta didik dari awal memasuki kelas rendah dan sebagai pondasi awal agar 

pembentukan dan perkembangan pendidikan karakternya dapat tertata dengan 

baik. Tentunya nilai religius tidak boleh tersisihkan dengan padatnya jadwal 

tersebut, untuk mempersiapkan dan memantapkan nilai tersebut agar menjadi 

budaya bagi peserta didik di sekolah. Hal ini juga berfungsi untuk memperkuat 

iman dan keteguhan hati mereka. 

Terkait dengan hal tersebut, maka penelitian ini akan mengambil tema 

tentang internalisasi pendidikan karakter di sekolah. Sekolah formal pada 

tingkatan Sekolah Dasar merupakan pilihan yang tepat karena pada tingkatan itu, 

peserta didik bisa dengan mudah dibentuk nilai-nilai pendidikan karakternya. 

Ibarat gelas kosong yang belum dituangi cairan apapun dan masih sangat mudah 

untuk diisi oleh hal-hal baru dan tentunya hal yang bermanfaat seperti tentang 

ilmu keagamaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka judul pada penelitian skripsi ini adalah 

Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter di SDN Jatimulyo 1 Malang. Penelitian 

ini akan melihat secara kualitatif bagaimana internalisasi nilai pendidikan karakter 

yang ada di SDN Jatimulyo 1 Malang. Hal ini diperlukan agar mampu 

meneropong strategi apa yang digunakan dalam proses internalisasi nilai 

pendidikan karakter pada siswa. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan nilai pendidikan karakter religius di SDN Jatimulyo 1 

Malang pada kelas I tema 3, subtema 3, pembelajaran 4? 

2. Strategiapa yang digunakan untuk menginternalisasikan nilai pendidikan 

karakter di SDN Jatimulyo 1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan penerapan nilai pendidikan karakter religius di SDN 

Jatimulyo 1 Malang pada kelas I tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. 

2. Mendeskripsikan strategiinternalisasi nilai-nilai pendidikan karakter yang 

digunakan di SDN Jatimulyo 1 Malang.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam mengerjakan sesuatu kegiatan semestinya kita tidak hanya sekedar 

melakukannya tanpa ada hal yang mendasari seseorang tersebut mengerjakannya, 

entah karena tuntutan instansi, seseorang, dan karena orang tersebut ingin 

memberikan manfaat kepada orang disekitarnya. Untuk penelitian ini terdapat 

manfaat yang berdampak pada pihak-pihak disekitarnya. Manfaat dari penelitian 

ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek teori dan aspek praktis. Untuk manfaat 

dari aspek teoritis yang pertama adalah memperluas wawasan dan memperbanyak 

referensi mengenai nilai-nilai pendidikan karakter khususnya pada nilai religius 
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yang termasuk ke dalam salah satu aspek Penguatan Pendidikan Karakter, kedua 

yaitu memberikan informasi yang bermanfaat tentang strategi dalam proses 

internalisasi nilai pendidikan karakter siswa di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

Aspek yang kedua adalah aspek praktis. Aspek ini memberikan manfaat 

yaitu pertama hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dan tolak ukur 

sekolah dalam pengambilan keputusan terkait upaya menginternalisasikan nilai-

nilai pendidikan karakter peserta didik. Kedua yaitu Hasil penelitian ini bisa 

dijadikan sebagai rujukan guru untuk lebih memahami, melaksanakan, dan 

mengevaluasi peserta didik dalam pendidikan karakter yang selama ini 

berlangsung, dan tentu juga dapat memahami lebih dalam lagi bagaimana strategi 

dalam menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan karakter peserta didik tersebut 

untuk mencampurkan nilai-nilai pendidikan karakter secara tanpa sadar namun 

begitu terlihat saat pihak sekolah berinteraksi kepada peserta didik setiap harinya. 

Ketiga adalah hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan bagi peneliti tentang internalisasi nilai pendidikan karakter di 

sekolah dasar. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat 

kepada peneliti lainnya yang akan menggunakan tema yang sama dengan 

penelitian ini. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan awal, sehingga 

mendapatkan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan nantinya. 

 

E. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian digunakan untuk mengarahkan peneliti ke fokus tema 

danjudul penelitiannya agar dalam proses penelitiannya peneliti tidak melakukan 

kegiatan melebihi dan diluar jangkauan tema permasalahan yang ingin diteliti. 

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah di atas bertema pendidikan karakter 
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yang lebih ke nilai pendidikan karakter religiusnya yakni menggali informasi pada 

kelas I pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 dan strategi nilai-nilai pendidikan 

karakter yang digunakan yang selama ini berlangsung pada kegiatan belajar 

mengajar peserta didik tak terkecuali kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler 

yang termasuk di dalam aspek Penguatan Pendidikan Karakter.Peserta didik yang 

menjadi target pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 1 SDN Jatimulyo 1 

Malang. Hal ini disebabkan karena pada tahap ini mereka butuh pondasi awal dan 

perkembangan yang baik dan benar agar saat terjadi hal buruk di sekitarnya 

mereka bisa memilah dan menyaringnya, tinggal cara mereka meresponnya. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional bermanfaat untuk memudahkan pemahaman terhadap 

konsep-konsep penting pada penelitian ini, berikut definisi operasional: 

1. Internalisasi Nilai 

Internalisasi nilai merupakan proses penyatuan masuknya nilai, pendapat 

sikap, dan tingkah laku yang berasal dari orang lain ke dalam 

kepribadiannya sebagai langkah awal untuk melakukan kegiatan belajar 

mengajar yang tak lepas dari nilai kehidupan seperti moral, etika, dan 

akhlak. 

2. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah sebuah upaya pemahaman, pembelajaran, dan 

pelaksanaan  nilai moral, etika, dan akhlak untuk membentuk kepribadian 

baik seseorang, sehingga mereka dapat memberikan andil positif kepada 
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orang disekitarnya. Nilai religius menjadi dasar yang sangat kuat untuk 

membentuk kepribadian seseorang. 

3. Nilai 

Nilai bisa diartikan kualitas, harga, dan juga pesan kesan yang terkandung 

dalam teori dan konsep yang mempunyai fungsi tergantung penggunaannya. 

Dalam dunia pendidikan salah satu contoh tujuan pendidikan yaitu wajib 

untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan nilai pendidikan itu akan 

muncul dari sistem belajar dan mengajar yang disiplin, baik,  benar dan 

buruk pun juga bisa mendasari terbentuknya nilai yang baik karena sebuah 

evaluasi. 

4. Strategi Pendidikan Karakter 

Strategi pendidikan karakter adalah metode, sistem, pola, dan upaya yang 

dilakukan oleh pendidik atau fasilitator dengan memberi kemudahan-

kemudahan supaya peserta didik tidak mengalami kesulitan pada saat 

mempelajarinya dan mengembangkan karakter pada dirinya. 


