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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini, akan menguraikan hasil dari penelitian dan pembahasan 

terkait internalisasi pendidikan karakter Di SDN Jatimulyo 1 Malang pada kelas I. 

Hasil dan pembahasan yaitu sebagai berikut. 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SDN Jatimulyo 1 Malang yang bertempat di Jl. 

Pisang Kipas No. 26 Lowokwaru, Kota Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 24 September 2018 hingga 17 Oktober 2018. Sumber data yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu berdasarkan hasil dari wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Untuk narasumber dari wawancara penelitian ini yaitu Drs. 

Hariyono selaku Kepala Sekolah,Eva Lia Mitania D, S. Pd selaku guru kelas I dan 

Zulfa Choirunnisa Maghfiroh Nurrin sebagai siswa kelas I. 

Hasil dari penelitian ini dijabarkan berdasarkan rumusan masalah yaitu: (1) 

Bagaimana penerapan nilai pendidikan karakter religius di SDN Jatimulyo 1 

Malang pada kelas I tema 3, subtema 3, pembelajaran 4, (2) strategi apa yang 

digunakan untuk menginternalisasikan nilai pendidikan karakter di SDN 

Jatimulyo 1 Malang. Hasil penelitian akan diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

1. Menerapkan Aspek Nilai Pendidikan Karakter Religius Di Setiap Poin-

Poin Tertentu Pada Kelas 1 Tema 3, Subtema 3, Pembelajaran 4 

Pendidik atau guru kelas I dengan sangat baik memberi penguatan kepada 

peserta didik tentang pembelajaran yang diterapkan. Pengintegrasian mapel 

tematik dengan salah satu nilai PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) telah 
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memberi pemahaman yang baik untuk peserta didiknya.Di bawah ini gambar guru 

kelas I memberikan penguatan dan pendekatan langsung terhadap peserta 

didiknya: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kegiatan guru memberikan pendekatan danpenguatan secara langsung. 

Dalam pembuatan RPP yang akan datang pemerintah juga akan menetapkan 

pencantuman PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) di tiap-tiap RPP yang akan 

dilaksanakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kegiatan tersebut telah 

direncanakan pada RTL (Rencana Tindak Lanjut). Perencanaan tersebut juga 

diungkapkan oleh Kepala Sekolah SDN Jatimulyo 1 Malang yaitu bahwa: 

“Untuk RTL (Rencana Tindak Lanjut) Pemerintah juga berencana untuk 

menuliskan aspek PPK ke dalam RPP agar terlihat jelas mas pembelajaran tersebut 

lebih mengacu pada nilai PPK apa, seperti itu.” (WW/01/KS/27092018)” 

 

a. Pemahaman Peserta Didik Terhadap Nilai Pendidikan Karakter Religius 

Pada Kelas 1 Tema 3, Subtema 3, Pembelajaran 4 

Pada saat pembelajaran berlangsung peserta didik dapat khidmat untuk 

menangkap pembelajaran yang pendidik uraikan. Peserta didik serentak untuk 

menjawab pertanyaan yang pendidik utarakan. Dalam aspek pemahaman mereka 

dapat dengan baik memahaminya berdasarkan ungkapan dan cara belajar ceramah  

seperti yang disampaikan oleh guru kelas I, berikut pemaparannya: 
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“Pemahamannya sudah cukup baik mas, anak-anak cenderung tau akan 

kewajiban mereka sebagai pemeluk agama islam, contohnya jika mendengar suara 

adzan mereka juga langsung menjawab agar menyegerakan untuk 

shalat.”(WW/01/GK/17102018) 

 

Pemaparan dari orang tua juga diperkuat dengan adanya hasil wawancara 

dengan salah satu peserta didik kelas I. Hasil wawancara dengan siswa yaitu: 

“Tau tadi Bu Eva bilang kalau shalat tidak boleh nanti-nanti. Tadi juga belajar 

nempel kertas di kolase.” (WW/01/SW/17102018) 

Kegiatan yang dilakukan pada tema 3 subtema 3 pembelajaran 4 adalah 

kolase yang termasuk ke dalam mapel SBdP. Kolase yang dirangkai oleh peserta 

didik bergambar anak yang sedang mengaji. Aspek PPK religius juga muncul 

pada pembelajaran ini. Di bawah ini gambar anak yang sedang belajar membuat 

seni kolase bergambat anak yang sedang mengaji: 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Kegiatan seni menggambar kolasebergambaranak yang sedang mengaji. 

b. Penerapan Peserta Didik Terhadap Nilai Pendidikan Karakter Religius 

Pada Kelas 1 Tema 3, Subtema 3, Pembelajaran 4 

Dalam aspek penerapan banyak peserta didik yang melakukanapa yang 

pendidik ajarkan di sekolah. Peserta didik melakukan kegiatan positif mereka 

selama di sekolah, dan diulangi kembali pada saat sampai dirumah. Hal seperti ini 

juga memperlukan peran dari orang tua di rumah agar peserta didik dapat 

berkelanjutan melakukan kegiatan positif mereka dengan menerapkan aspek-
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aspek PPK salah satunya aspek PPK religius.Banyak siswa kelas I yang sudah 

memahami dengan baik dan penerapan mereka juga cukup baik seperti pemaparan 

dari guru kelas I sebagai berikut: 

“Sudah saya ajarkan dari awal pembelajaran tadi ya mas mereka juga sudah 

terbiasa dengan ucapan syukur alhamdulillah ketika sudah selesai mengerjakan 

tugas. Ketika anak baru saja datang selepas ijin ke kamar mandi untuk buang air 

kecil dan ketika kembali ke kelas membuka pintu juga mengucapkan salam 

assalamualaikum. Tentang kehadiran juga begitu, ketika anak-anak melihat 

temannya yang nggak masuk sekolah, mereka juga harus bersyukur karena ketika 

temannya sakit mereka masih bisa belajar, masih bisa bertemu dengan teman-

temannya yang lain dan mengucapkan Alhamdulillah.” (WW/01/GK/17102018) 

 

Begitu juga yang dipaparkan oleh siswa kelas I yang melakukan 

kewajibannya disekolah dan dirumah yakni mengatakan: 

“Ya, di rumah kalau malam juga shalat.” (WW/01/SW/17102018) 
 

c. Kekurangan Yang Dihadapi Oleh Peserta Didik Ketika Melakukan 

Proses Internalisasi Pendidikan Karakter Di Kelas I Khususnya Pada 

Nilai Religius 

Dalam menerima pembelajaran di sekolah, kelas I aktif dalam melakukan 

tanya jawab di kelas. Kelas I dapat memahami dan menerapkan pembelajaran 

yang diajarkan, namun setiap peserta didik mempunyai kekurangan dalam 

melakukan kegiatan dan menguasai pembelajarannya.Tidak terkecuali untuk 

proses internalisasi pendidikan karakter pada kelas I ini beberapa siswa juga 

mempunyai kekurangan di beberapa materi pembelajaran, berikut penjabarannya: 

“Ada beberapa anak yang masih belum paham di beberapa materi pembelajaran 

mas, terkadang tidak memperhatikan, dan masih asik dengan dunianya sendiri.” 

(WW/01/GK/17102018) 

Salah satu siswa yang diwawancarai juga memiliki kekurangan sebagai 

berikut: 
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  “Nggak bisa pelajaran Bahasa Jawa karena sulit.” (WW/01/SW/17102018) 

2. Strategi Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter 

a. Strategi Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter SDN Jatimulyo 1 

Malang 

Strategi menginternalisasikan nilai pendidikan karakter yang dipakai dan 

diterapkan pada SDN Jatimulyo 1 Malang dilakukan dengan cara 

mengintegrasikannya ke dalam kegiatan intrakurikuler, serta kegiatan ko-

kurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini sinkron menrut Kemendikbud 

(2017:18) bahwa strategi dalam pengaplikasian penguatan pendidikan karakter 

atau PPK di sekolah dapat dilaksanakan dengan kegiatan intrakurikuler, kegiatan 

ko-kurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Peserta didik juga harus melakukan 

pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah agar mereka terbiasa untuk 

melakukannya. Berikut penjelasan yang dipaparkan oleh Kepala Sekolah: 

“Strategi yang kami lakukan menggunakan 4 tahap mas, yaitu diajarkan, dilatih, 

dibiasakan, dan yang terakhir dibudayakan. Pendidikan karakter itu dilaksanakan 

utamanya pada pendidikan agama, kemudian juga apa namanya, budi pekerti seperti 

kepribadiannya. Bisa juga melalui pendidikan intra, ko-kurikuler dan juga ekstra 

sekolah seperti ekstra pramuka dan drum band disitu juga dilakukan pembiasaan 

karakter.” (WW/02/KS/27092018) 

 

Pendapat serupa juga dipaparkan oleh guru kelas I yakni: 

“Yang pasti anak anak harus terbiasa dengan yang dilakukan mas, untuk menuju 

pembiasaan tersebut juga tidak instan. Anak- anak harus diberi penguatan terlebih 

dahulu tentang kewajibannya sehari-hari yang harus dilakukanya. Di sekolah 

diadakannya shalat berjamaah dari semua masing-masing kelas dari kelas 1 hingga 

kelas 6 guna mengenalkan kewajiban dalam umat beragama islam, dalam kondisi 

apapun, dimanapun, dan kapanpun wajib untuk melaksanakan shalat 5 waktu. 

Sekolah juga memfasilitasi loker-loker untuk menyimpan alat shalatnya anak-anak 

mas, karena untuk mengantisipasi kendala yang terkadang anak-anak berasalan tidak 

membawa alat shalatnya, bahkan sandal pun juga perlu mas sebagai kelengkapan 

shalatnya.” (WW/02/GK/17102018) 
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b. Awal Penerapan PPK Di SDN Jatimulyo 1 Malang 

PPK di SDN Jatimulyo 1 sudah diterapkan sejak tahun lalu tepatnya pada 

awal tahun ajaran baru  2017/2018. SDN Jatimulyo 1 Malang juga tidak serta 

merta langsung menerapkan kebijakan tersebut. Yang dilakukan pertama kali 

adalah sosialisasi menyeluruh kepada pihak sekolah, masyarakat, dan tentunya 

orang tua agar tidak terjadi adanya kesalahpahaman. Perlu persiapan fisik dan 

mental juga untuk menghadapi terbiasa menerapkan nilai pendidikan karakter di 

sekolah. Berikut pemaparan dari Kepala Sekolah:  

“Sudah 1 tahun yang lalu, dan ini memasuki pada tahun kedua untuk awal penerapan 

PPK. Dulu juga sempat di uji coba dahulu selama 3 bulan dan tentu saja selalu diawali 

dengan sosialisasi mas tentang PPK itu kepada seluruh warga sekolah terutama pada 

peserta didik dan wali murid agar mereka bisa memahami pentingnya kegiatan tersebut. 

Perlu persiapan yang matang yaitu menyiapkan anak tersebut secara fisik dan juga 

mental, jika anak-anak pulang sore maka bekalnya juga harus diperhatikan, 

kelengkapan alat sholat seperti sarung, sandal, dan mukena untuk anak putri ya.” 

(WW/02/KS/27092018) 

Begitu juga yang dipaparkan oleh guru kelas I juga demikian: 

“Tahun lalu SD ini sudah melaksanakannya mas, jadi sudah berjalan selama 1 tahun 

pertama sekolah ini menerapkan kebijakan itu. Untuk PPK harus diperkuat 

penggabungannya pada saat pembelajaran tematik yang saat ini dikenal dengan istilah 

sistem Full Day Scholl mas. Dulu sebelum adanya sistem tersebut anak kelas rendah 

khususnya anak kelas 1 pulang lebih awal, dan pastinya pihak sekolah tidak bisa 

mengontrol kegiatan shalat mereka mas, otomatis mereka shalat dirumah.” 

(WW/02/GK/17/10/2018) 

c. Kebijakan PPK 

Kebijakan PPK yang diberlakukan pada SDN Jatimulyo 1 Malang 

berpedoman pada visi dan misi. Ketika visi dan misi telah tercapai maka perlahan 

tujuan sekolah juga akan tercapai. PPK juga dimasukkan ke dalam budaya kerja 

untuk kepala sekolah, guru, dan staf atau karyawan. Yang terakhir membangun 

mitra kerja kepada instansi di luar sekolah.Berikur ini penjelasan dari kepala 

sekolah tentang kebijakan PPK:  
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“Jadi kebijakan sekolah yaitu kita awali dari visi dan misi ya mas. Visi SD ini yaitu 

“Santun Berbudaya, Unggul Dalam Imtek dan Imtaq Serta Peduli Lingkungan”. Untuk 

mencapai itu semua kita menggunakan misi kita yang berjumlah 9 agar tercapai 

tujuannya yaitu “Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berbudaya, cerdas, ceria, 

terampil, dan berbudi pekerti luhur yang berwawasan IPTEK dan berlandaskan 

IMTAQ”. Semua itu juga dilakukan melalui kerjasama yang terikat pada budaya kerja 

yang positif seperti kedisiplinan, menghargai peran masing-masing, menghargai waktu. 

Terakhir kita itu harus mempunyai kemitraan yang lebih tepatnya mitra kerja. Sekolah 

juga mempunyai komite, dan kerjasama dengan instansi lain dengan Puskesmas, Polsek 

yang diperlukan saat kegiatan ujian berlangsung, dan kerjasama dengan sekolah-sekolah 

lain seperti ke jenjang selanjutnya yaitu SMP.” (WW/02/KS/27092018) 

 

Guru kelas I juga berpendapat sama dengan kepala sekolah yaitu: 

“Kebijakannya tidak jauh dari Visi dan Misi sekolah ini mas. Yang bertemakan 

unggul dalam berbudaya, imtaq dan imtek. Budaya juga beraneka ragam mas, dari 

menghargai sesama tanpa adanya rasis, mencintai lingkungan, dan tentu saja takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.” (WW/02/GK/17102018) 

 

d. Cara Pengenalan PPK Kepada Peserta Didik 

Untuk mengenalkan PPK kepada peserta didik yaitu dengan cara pengenalan 

lewat kegiatannya sehari-hari. Kegiatan tersebut bisa intrakurikuler, ko-kurikuler, 

dan ekstrakurikuler. Tidak terbatas hanya dalam kelas saja, tetapi kegiatan di luar 

kelas juga sangat banyak mengandung nilai PPK. Lewat kegiatan tersebut peserta 

didik dapat dikenalkan PPK, salah satu contohnya yaitu dilaksanakannya kegiatan 

upacara yang rutin dilaksanakan pada hari senin. Lewat kegiatan tersebut peserta 

didik dapat mengenal salah satu aspek PPK nasionalisme, seperti menyanyikan 

Lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Berikut ini adalah gambar peserta didik yang 

melakukan kegiatan upacara: 
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Gambar 4.3Kegiatan Upacara 

 Demikian pemaparan dari kepala sekolah: 

“Untuk mengenalkan PPK terhadap siswa siswi kita menghimbau pada saat kegiatan 

upacara yaitu kepada siapapun yang menjadi pembina upacara agar melakukan tugasnya 

dengan tanggung jawab dan berani. Di bagian amanatnya yang selalu memperkenalkan 

dan menggelorakan tentang PPK. Mulai dari hidup sehat, peduli lingkungan, 

nasionalisme itu dimasukkan ke dalam kegiatan upacara bendera. Kemudian juga doa 

pagi, sampai melalui KBM, dan melalui kegiatan ekstrakurikuler.” 

(WW/02/KS/27092018) 

 

Guru Kelas I juga mengatakan pendapat yang sama yaitu: 

“Ya namanya untuk mengenalkan PPK yang luas artinya ini ya anak-anak tidak 

hanya dikenalkan lewat dalam kelas mas. Dimana pun bisa dikenalkan contohnya lewat 

upacara bendera, saat bendera merah putih dikibarkan disitu juga ada nilai nasionalis 

mas. Pihak sekolah juga menegur jika ada siswa yang tidak hormat atau bercanda saat 

menyanyikan lagu “Indonesia Raya”, saat anak-anak beli makan dan minum di kantin 

juga gitu mas, nilai integritas juga dinilai seperti kejujuran mereka juga harus diterapkan. 

Untuk mengenalkannya itu flexibleya mas tidak terbatas pada jam intrakurikuler namun 

di mana saja..” (WW/02/GK/17102018) 

 

e. Cara Melatih PPK 

Untuk melatih PPK yang diterapkan peserta didik diberikan buku pengendali 

atau buku penghubung berwarna merah yang berguna untuk memonitoring dan 

juga melatih PPK siswa secara berkelanjutan. Berikut ini paparan dari kepala 

sekolah megenai hal tersebut: 

“Untuk melatih PPK itu kita membudayakan karakter-karakter yang sudah terbentuk, 

kemudian saya mempunyai buku pengendali kepada masing-masing anak. Semua 

kegiatan awal dari doa hingga pulang sekolah, contohnya ada kegiatan sholat berjamaah 

di sekolah guru dan wali murid harus tanda tangan di buku tersebut. Untuk menilai dan 

mengontrol apakah kegiatan tersebut dilakukan atau tidak di sekolah maupun dirumah. 

Jadi kegiatan di sekolah orang tua mengetahuinya, begitu juga sebaliknya kegiatan 

dirumah wali kelas juga mengetahui. Seperti kalau di kegiatan pramuka menggunakan 
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buku saku itu mas. Ingin bisa trisatya dan dasarma harus hafal dan ditanda tangani 

setelahnya.” (WW/02/KS/27092018) 

 

Ibu Evaselaku guru kelas I juga mengatakan demikianbahwa untuk melatih 

PPK juga memakai buku penghubung yang bapak kepala sekolah tadi katakan. 

Untuk membiasakan dan melatih PPK harus perlahan dengan memahamkan, 

memberi contoh nyata, memberi apresiasi, motivasi, bahkan memberi punishment: 

“Ini kan kebetulan di kelas kecil, jadi harus pelan-pelan mas mengajarinya yang 

pertama kita memberi pemahaman yang kuat kepada mereka, setelah itu kita memberi 

contoh yang ada di sekolah, lingkungan rumah, maupun masyarakatnya. Melewati 

contoh nyata juga mas contohnya jika ada siswa yang jujur di sini maka harus kita 

angkat karena bisa menjadi motivasi kepada teman-temannya yang lain dan memberi 

penguatan kepada siswa yang jujur tadi. Di kelas rendah sangat perlu untuk 

mengenalkan contoh nyata mas, dengan begitu mereka akan terbiasa dan biasa 

melakukan kegiatan positif. Untuk kelas 1 setelah shalat berjamaah dan sebelum pulang 

anak-anak ini biasanya mengeluarkan buku merah, atau buku pengendali untuk menulis 

kegiatan dari awal sekolah hingga pulang sekolah, dan menulis alat yang perlu dibawa 

besok apa saja, misal pagi upacara maka harus membawa kelengkapan untuk upacara.” 

(WW/02/GK/17102018) 

 

f. Memonitoring dan Menerapkan PPK Dalam 3 Aspek Lingkungan 

Untuk memonitoring dan menerapkan PPK ke dalam 3 aspek lingkungan 

yaitu aspek lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat 

yaitu dengan cara memonitoring menggunakan angket dan instrument pengamatan 

untuk mengamati perilaku dan keaktifan peserta didik. Tak terkecuali buku 

penghubung yang dibahas pada cara melatih PPK tadi.Seperti yang diuraikan oleh 

kepala sekolah, berikut ini merupakan pendapat dari kepala sekolah tentang 

memonitoring dan menerapkan PPK Dalam 3 Aspek Lingkungan: 

“Kita juga perlu menyiapkan angket mas, dan juga buku yang tadi kita bahas yaitu 

buku pengendali, jadi setiap wali kelas mengurus buku pengendali tersebut yang 

dikoordinasikan dengan orang tuanya juga mas. Setiap siang anak-anak juga sholat 

berjamaah dan diamati secara langsung melewati instrument pengamatan yang 

mengamati keaktifan mereka tak terkecuali pembelajaran di dalam kelas juga serupa. 

Untuk di SD kita memakai buku Bimbingan dan Penyuluhan, kalau di SMP, SMA ada 

BK (Bimbingan Konseling), untuk SD bimbingan dan penyuluhan sudah menjadi tugas 

guru wali kelas masing-masing. Tidak hanya yang melakukan pelanggaran yang akan 

dicatat namun yang berprestasi di dalam kelas juga akan mendapat nilai tambahan, agar 

dapat menghargai  kemampuan  siswa siswi.  Pada waktu sholat serius atau tidak, pada 

waktu wudhu apakah sudah dilakukan secara benar atau hanya bermain air, jadi ya 

kurang lebih seperti itu mas. Untuk ekskul drum band juga demikian mas, pelatih drum 

band di SD ini ada 2 dan ada pembagiannya sendiri seperti tempo nada lagunya, PBB, 

dan bagian benderanya. Untuk anak ABK menggunakan shadow sebagai pengamat itu 

mas.” (WW/02/KS/27092018) 
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Diadakannya monitoring untuk menilai sejauh mana perkembangan siswa dan 

disetiap periode tertentu akan kita evaluasi, yaitu setiap 3 bulan sekali agar bisa 

menemukan kelemahannya. (WW/02/KS/2018) 

Guru kelas I mengutarakan pendapatnya  yaitu menggunakan cara pendekatan 

yang lebih intim kepada orang tua dan tentu saja juga kepada peserta didik yang 

sedang diamati dan dimonitoring. Buku penghubung juga menjadi hal yang 

penting untuk memonitoring PPK karena kegiatan di sekolah akan dibiasakan juga 

ketika berada di rumah, bahkan di masyarakat. Berikut ini pendapatnya: 

“Kalau ada permasalahan dengan siswanya jika ada siswa yang marahnya 

menggebu-gebu kita tidak boleh langsung menindak keras mas. Kita juga perlu 

mengkonfirmasi hal tersebut kepada orang tua dirumah  apa biasanya anak tersebut 

kalau marah memang seperti itu? Jika iya bagaimana untuk menanganinya? Kalau 

mungkin memang perlu dikerasi juga tidak apa-apa mas, kalau memang anaknya tidak 

bisa diperingati lewat cara halus juga harus ditindak agak keras, karena sifat dan 

perilaku anak berbeda-beda mas tiap anak. Untuk memonitoringnya juga bisa melewati 

buku penghubung atau pengendali tadi mas. Buku tersebut juga merupakan buku 

aktivitas keseharian yang mereka lakukan di sekolah, yang dibimbing oleh guru dan 

juga orang tua.” (WW/02/KS/17102018 

g. Pembudayaan PPK 

Budaya apapun semua harus dilakukan melalui pembiasaan. Semua perangkat 

sekolah juga diharuskan aktif kepada kegiatannya, karena dengan keaktifan akan 

mendorong mereka untuk kreatif dan inovatif. Begitu juga dengan peserta didik, 

sekolah ini juga memberikan aktivitas rutin kepada mereka yang diharapkan lewat 

proses pembiasaan postif ini mereka akan menjadi siswa yang membudaya. 

Membudaya dalam arti dapat terbiasa dengan hal-hal positif di sekolah, tak 

terkecuali dengan proses PPK di sekolah. Kepala sekolah menyampaikan 

sedemikian rupa yakni: 

“Ya cara membudayakannya itu yang utama kita lakukan sosialisasi ya, kemudian 

ada komitmen, pembiasaan, hingga akhirnya bisa dibudayakan. Yang pertama itu anak-

anak memang harus dikenalkan atau disosialisasikan seperti contohnya ada 3S yaitu 

(senyum, salam, sapa,) entah kepada guru ataupun teman. Di pagi hari dimulai dari 

membaca Asmaul Husna dan menyanyikan Indonesia Raya. Ada juga budaya kerja ya, 

budaya kerja pun juga ada yang positif dan ada juga yang negatif. Namun kita sebagai 

orang tua di sekolah kan harus memperlihatkan budaya kerja yang baik seperti disiplin, 

tanggung jawab, jujur, transparansi, contohnya dari keuangan juga harus tranparan agar 

tidak saling curiga di lingkungan sekolah dan dapat dipercaya. Kita awali dengan yang 
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paling sederhana hingga yang kompleks dan akhirnya akan menjadi budaya di sekolah. 

Sholat berjamaah di sekolah juga dilakukan 1 kali, cuman harapannya orang tua di 

rumah juga ikut mengontrol kegiatan dari anaknya dan itu pun tergantung terhadap 

kejujuran orang tuanya juga. Ekstrakurikuler juga diharapkan dapat menjadi 

pembiasaan menuju anak yang aktif, kreatif, dan inovatif. Anak jaman sekarang pun 

kalau tidak dibudayakan untuk aktif saja juga sulit mas apalagi akan menjadi kreatif. 

Contoh lagi anak ABK mas jika tidak dibiasakan melakukan hal dasar saja juga sulit 

mas, kalau mengikuti saja sudah bagus mas.Budaya apapun semua harus diawali dari 

pembiasaan, dan dari pembiasaan tersebut dapat menjadi budaya sekolah.” 

(WW/02/KS/27092018) 

Yang disampaikan oleh guru kelas I juga tidak jauh berbeda dengan yang 

diutarakan oleh kepala sekolah yaitu: 

“Harus dilakukan secara rutin mas, harus terbiasa tidak boleh sehari melakukan, 

besoknya tidak melakukan. Apalagi untuk nilai pendidikan religius mas seperti shalat 

mengaji. Tidak lupa memberi penguatan jika shalat dan mengaji itu wajib dilakukan, 

tidak hanya pada bulan ramadhan saja, tapi dilakukan setiap hari dengan semangat 

untuk mengerjakannya dan harus continue.” (WW/02/GK/17102018) 

h. Keunggulan Nilai Pendidikan Karakter Di SDN Jatimulyo 1 Malang 

Keunggulan yang dimiliki oleh SDN Jatimulyo 1 Malang dalam nilai 

pendidikan karakter yaitu sangat dominan dengan PPK religius. Dengan 

diterapkannya pembacaan Asmaul Husna yang dibantu oleh speaker yang 

disediakan setiap kelas. Setiap peserta didik mengikuti pembacaannya yang 

dihidupkan oleh speaker dengan khidmat dan dilanjutkan menyanyikan lagu 

kebangsaan “Indonesia Raya” secara serentak dari kelas I hingga kelas VI dengan 

bantuan speaker. Kegiatan tersebut sangat berpengaruh besar terhadap beberapa 

aspek PPK yang telah ditetapkan pemerintah sebelum nantinya mereka akan 

melakukan pembelajaran di kelas. Kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya 

sangat berhubungan erat dengan nasionalisme peserta didik. Berikut adalah 

gambar peserta didik yang sedang menyanyikan lagu kebangsaan: 
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Gambar 4.4 Menyanyikan Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” 

Sholat dzuhur berjamaah setiap hari di masjid luar sekolah untuk membaur 

peserta didik kepada masyarakat sekitar.Setiap peserta didik bergantian wudhu di 

sekolah sebelum menuju ke masjid yang berada di luar sekolah mereka. Berikut 

gambar peserta didik yang melakukan kegiatan sholat dzuhur di masjid: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Kegiatan shalat dzuhur berjamaah. 

 Kegiatan mengaji setiap hari senin yang dibantu dan dikontrol oleh guru 

kelas, guru mata pelajaran, serta staf sekolah dan karyawan. Kegiatan mengaji 

tersebut dilakukan untuk memfasilitasiwaktu luang peserta didik ketika 

sesampainya dirumah mereka tidak sempat mengaji, Kegiatan tersebut berguna 
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untuk kegiatan pencegahan dan pembentukan PPK religius siswa. Di bawah ini 

gambar peserta didik yang mengaji: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Kegiatan mengaji. 

Diberikannya sarana berupa loker-loker yang ditempatkan di depan 

kelasuntuk memperkuat PPK religius anak yang berfungsi untuk menyimpan alat 

sholat mereka. Loker tersebut sangat berfungsi sebagai pendukung PPK dan 

mensiasati untuk alasan peserta didik yang tidak membawa alat sholat. Bukan 

hanya itu saja, namun peralatan seperti sandal yang dipakai untuk wudhu serta 

menuju ke masjid juga sangat penting. Hal-hal semacam itu sangat diperhitungkan 

oleh SDN Jatimulyo 1 Malang guna memperkuat PPK religiusnya. Di bawah ini 

adalah gambar dari loker yang disediakan di setiap depan kelas: 
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Gambar 4.7 Loker penyimpanan alat sholat 

Bukan berarti pada aspek PPK lain sekolah ini lemah, hanya karena yang 

sangat menonjol itu adalah PPK religius. Untuk kegiatan di luar kelas juga banyak  

mengandung PPK seperti integritas, gotong royong, kemandirian, dan 

nasionalisme.Berikut pemaparan yang dijelaskan oleh kepala sekolah: 

“Ya semuanya kita mengajarkan pendidikan karakter kepada anak anak ya mas, 

cuman dari semua PPK sekolah ini unggul pada bidang religius. Dengan kami 

menyiapkan sarana dan prasarana seperti loker untuk penyimpanan alat sholat, buku 

pengendali yang mengontrol kegiatan agama anak dirumah dan disekolah, pembacaan 

Asmaul Husna, dan itu semua tidak lain dan tidak bukan mengerucut kepada PPK 

religius mas. Dalam pembelajaran PPKN dan juga UTS kemarin diselipkan pendidikan 

karakter nasionalisme. Peduli lingkungan juga diajarkan lewat pembelajaran sains, 

kemandirian juga dilakukan lewat ekskul pramuka, karate. Integritas itu bisa diajarkan 

melewati pendidikan anti korupsi, diajari tentang keterbukaan, kejujuran. Bisa 

diselipkan lewat pembalajaran matematika yaitu jual beli. Ketika proses jual beli harus 

jujur jika barang yang dijual buruk tidak boleh dikatakan baik, dan menimbang pun juga 

demikian. Yang terakhir yaitu gotong royong ya saat kegiatan kerja bakti. Kebijakan 

nantinya pun di RPP juga dimasukkan atau dicantumkan pendidikan karakter 

mas.”(WW/02/KS/27092018) 

Guru kelas I pun juga berpendapat sama dengan kepala sekolah yaitu: 

“Setiap pagi siswa membaca Asmaul Husna yang dipandu oleh speaker yang telah 

disediakan di setiap kelas. Siswa di sekolah ini dibaurkan dengan masyarakat dan kalau 

shalat berjamaah pun dilaksanakan di masjid luar sekolah. Sekolah juga menyediakan 

loker berisi perlengkapan shalat anak untuk meminimalisir alasan anak yang tidak shalat 

karena tidak membawa alat shalat. Setiap hari senin setelah shalat dzuhur berjamaah 

semua siswa dari masing-masing kelas wajib melaksanakan kegiatan ngaji yang 

dibimbing oleh guru serta staf TU. Karena banyak kegiatan tambahan dan kegiatan ko-

kurikuler seperti ngaji, pembacaan Asmaul Husna, shalat berjamaah, dan mempunyai 

sarana dan prasarana berupa loker untuk menyimpan perlengkapan shalat maka SDN 
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Jatimulyo 1 Malang punya keunggulan pada nilai PPK religius.” 

(WW/02/GK/17102018) 

i. Evaluasi Untuk Mengukur Keberhasilan PPK Di SDN Jatimulyo 1 

Malang 

Evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana progress keberhasilan 

PPK di SDN Jatimulyo 1 Malang ini menggunakan cara evaluasi tertulis, evaluasi 

lisan, dan perbuatan. Berikut pemaparan dari kepala sekolah dan guru kelas I: 

Ya bermacam-macam, yang jelas melalui evaluasi secara tertulis dengan cara 

mencantumkan soal-soal yang berkaitan dengan PPK dan lisan saat melaksanakan 

pembelajaran tersebut. Jadi ada evaluasi tertulis, lisan, maupun perbuatan. Contoh 

perbuatan ditugaskan untuk melaksanakan tugas secara berkelompok pasti ditemukan 

anak yang sangat rajin dan pintar, dan anak yang pemalas. (WW/02/KS/27092018) 

Dalam kegiatan penilaian atau evaluasi sekolah ini menggunakan instrument, 

perkataan, dan perbuatan. Jadi ada 3 mas secara tertulis, lisan dan juga perbuatan. Jika  

ada anak yang berkelakuan buruk atau sampai bertengkar pada pembelajaran pertama, 

maka itu langsung tertulis di buku instrumen mas. (WW/02/GK/17102018) 

j. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Ko-Kurikuler Yang Mendukung 

Pelaksanaan PPK 

Ada banyak kegiatan ekstrakurikuler  dan ko-kurikuler yang mendukung 

adanya PPK di sekolah ini. Kegiatan ekstrakurikuler digolongankan menjadi 3 

yaitu ekstrakurikuler wajib, ekstrakurikuler minat dan bakat dan ekstrakurikuler 

insidentil atau tidak rutin. Kegiatan ekstrakurikuler yang wajib yaitu pramuka, 

sedangkan ekstrakurikuler yang tak wajib atau berdasarkan minat dan bakat 

adalah drum band, karate, futsal, dan juga seni tari.Yang terakhir adalah 

ekstrakurikuler yang tidak rutin yaitu melukis, fashion show, dan juga memasak.  

Kegiatan pramuka adalah kegiatan yang membentuk aspek aktif, kreatif, 

keberanian, kemandirian, tanggung jawab, dan secara otomatis dapat membuat 

anak berkembang menuju ke aspek PPK integritas. Dalam kegiatan pramuka juga 
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mengajarkan untuk mencintai lingkungan, yang berarti mereka juga telah belajar 

untuk peduli terhadap lingkungan disekitarnya.  

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.8Kegiatan  ekstrakurikuler Pramuka 

Tidak jauh berbeda dengan kegiatan ekstrakurikuler karate yang bermanfaat 

untuk mengembangkan PPK peserta didik dan kepribadian yang unggul seperti 

membangun mentalitas mereka serta keberanian dan tanggung jawab. Di setiap 

gerakan-gerakan karate yang dilakukan juga membuat mereka semakin aktif dan 

kreatif. Berikut gambar dari kegiatan ekstrakurikuler karate: 
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Gambar 4.9 Kegiatan ekstrakurikuler Karate. 

Berikut pendapat yang duraikan oleh kepala sekolah dan juga guru kelas I 

sebagai berikut: 

“Kegiatan ko-kurikulernya kita ada kegiatan ngaji, shalat berjamaah dan jumat 

bersih yang mendukung PPK religius mas. Kita mensiasati 5 hari kerja dan jam kerja 

yang penuh hingga pulang sore.Ada juga shalat dzuhur berjamaah dan kegiatan jumat 

bersih. Kegiatan ekstrakurilernya yaitu drum band pada hari rabu, karate pada hari 

kamis, futsal pada hari senin dan selasa dan juga pramuka dan seni tari pada hari jumat. 

Kita juga mempunyai ekstra yang tidak rutin seperti melukis. Kita mempunyai pelatih 

dan kita panggil sebagai narasumber di waktu itu pernah dia melukis di kanvas yang 

besar dan beralaskan karpet yang disediakan oleh sekolah agar menginspirasi anak-anak. 

Ada lagi seperti menyanyi dan fashion show namun tidak dimasukkan ke dalam 

ekstrakurikuler rutinan. Seperti pada hari kartini diadakan fashion show. Itu merupakan 

kegiatan yang insidentil ya mas artinya tidak rutin, tapi setiap tahunnya selalu diadakan. 

Kita memakai beberapa pelatih ekskul dari luar sekolah namun jika kita bisa 

mengatasinya kita menggunakan guru untuk mengajar ekstrakurikuler. Tergantung 

situasi dan kondisi juga ya mas. Pernah juga yang tidak rutin yaitu memasak, dari bahan 

yang mentah, matang hingga ke pemasarannya mas. Pemasarannya juga dilakukan 

dengan teman-temannya mas. Ini terjadi sangat baik mas jadi ini merupakan kegitan 

kokurikuler yang bermuara dari pembelajaran di kelas dan dipraktekkan langsung.” 

(WW/02/KS/27092018) 

“Ya itu tadi ada banyak kegiatan religinya yang wajib itu mas, seperti mengaji dan 

shalat berjamaah juga. Untuk kemandiriannya ada seperti pramuka, karate, drum band 

dan futsal juga melatih kekompakkan, seni tari juga.  Kegiatan jumat bersih juga 

melatih kemampuan untuk bergotong royong.” (WW/02/GK/17102018) 
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B. Pembahasan 

1. Menerapkan Aspek Nilai Pendidikan Karakter Religius Di Setiap Poin-

Poin Tertentu Pada Kelas I Tema 3, Subtema 3, Pembelajaran 4 

Pada kurikulum yang ditetapkan sekarang banyak sekolah-sekolah yang 

sudah menerapkan pembelajaran tematik. Pembelajaran tersebut sangat efektif, 

memberi stimulus dari beberapa mata pelajaran dengan cara yang terintegrasi. 

Dengan ditambahkannya lagi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) diharapkan 

anak-anak secara bertahap dapat membentuk karakter mereka masing-masing. 

Dalam setiap mata pelajaran pasti terdapat nilai PPK yang dominan yang bisa 

diterapkan dan diintegrasikan pada kegiatan belajar mengajar.PPK religius yang 

diselipkan ke dalam pembelajaran akan melatih mereka menjadi manusia yang 

berbudi pekerti dan unggul dalam imtaq dan imtek. 

 

a. Pemahaman Peserta Didik Terhadap Nilai Pendidikan Karakter Religius 

Pada Kelas I Tema 3, Subtema 3, Pembelajaran 4 

Siswa diharapkan dapat memahami setiap pembelajaran yang dilaksanakan di 

sekolah, mereka diharuskan untuk mencerna ilmu-ilmu yang diberikan di sekolah 

dengan baik, meskipun kemampuan setiap siswa dalam menangkap ilmu berbeda-

beda.Agar pembelajaran di dalam kelas tidak hanya tertuju hanya pada satu aspek 

pembelajaran saja maka pendidik diharuskan untuk mengeksplor tema yang 

sedang diuraikan. Dalam satu pembelajaran tematik dapat dibahas dan diperkuat 

dengan PPK.Hasil dapat ditunjukkan pada pembelajaran kelas I tema 3 subtema 3 

pembelajaran 4 peserta didik mengawali pembelajaran dengan berdoa. 
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Selesai berdoa guru memberikan ceramah ketika berdoa harus dilakukan 

dengan bersungguh-sungguh. Dengan berdoa itu artinya kita melakukan interaksi 

dan komunikasi dengan Yang Maha Kuasa kepada pencipta kita dan kita sebagai 

manusia hanya bisa meminta kepadaNya agar memberi kelancaran dan 

kemudahan di setiap urusan dunia dan akhirat. Guru langsung menindak jika ada 

peserta yang tidak bersungguh-sungguh dalam memanjatkan doanya. Pada saat 

melakukan kegiatan kolase di kelas ada beberapa peserta didik yang malas 

mengerjakan, dengan segera guru langsung menindak dengan aspek agama agar 

tidak malas dalam melakukan tugasnya. 

b. Penerapan Peserta Didik Terhadap Nilai Pendidikan Karakter Religius 

Pada Kelas I Tema 3, Subtema 3, Pembelajaran 4 

Di dalam pembelajaran di sekolah, pemahaman yang baik saja tidak 

cukup.Ketika mereka memahami dengan baik tetapi jarang melakukannya pun 

juga menjadi masalah pada saati ini. Dibutuhkan penerapan agar dalam 

pemahaman dan tindakan dapat tersinkronisasi dengan baik. Pembelajaran di 

kelas dilakukan dengan pemberian pemahaman yang kuat dan dilanjutkan dengan 

memberi contoh nyata yang ada pada sekitar seperti sekolah, rumah, dan 

masyarakat ketika mereka bersosialisasi. 

Hasil didapatkan mengenai guru kelas I yang langsung memberi punishment 

ditemukan peserta didik yang melanggar di kelas maupun di luar kelas. Kegiatan 

tersebut untuk membuat peringatan kepada mereka agar tidak mengulangi lagi 

kegiatan tersebut dan tidak menjadi contoh yang baik kepada peserta didik lain. 

Melihat ini adalah kelas rendah, pemahaman sangat penting untuk pondasi awal 

mereka menghadapi keberagaman yang ada di semua kelas. 
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Tidak terkecuali untuk peserta didik yang melakukan kegiatan positif atau 

peserta didik yang berprestasi yang nantinya akan diberikan apresiasi atau 

achievement. Ketika di luar kelas pun juga begitu. Ketika guru memantau atau 

memonitoring mereka di luar kelas, akan dibahas ketika berada di kelas. Hal 

seperti itu sangat penting dilakukan agar perkembangan karakter pada kelas I 

terbentuk dengan baik dan mereka dapat memilih dan memilah kegiatan yang 

perlu dicontoh dan perilaku yang menyimpang. 

c. Kekurangan Yang Dihadapi Oleh Peserta Didik Ketika Melakukan 

Proses Internalisasi Pendidikan Karakter Di Kelas I Khususnya Pada 

Nilai Religius 

Dalam pembelajaran apapun, kegiatan, hal. dan aktivitas apapun manusia 

selalu mempunyai kegiatan yang bisa mereka kerjakan dengan baik, kurang, 

bahkan mereka terkadang mempunyai kesulitan dalam memahami dan 

menerapkan pembelajaran.Untuk mencegah dan meminimalisir hal tersebut guru 

kelas I tidak membuat peserta didik ke dalam suasana tegang. Pembelajaran 

dilakukan dengan kegiatan ceria dan menyenangkan. 

Dalam membuat mereka bisa dalam pembelajaran harus dilakukan dengan 

menyenangkan dan tidak ada beban. Bila sebelum pembelajaran saja peserta didik 

sudah membenci pembelajarannya maka akan sangat sulit membuat mereka untuk 

berkembang. Guru membuat pembelajaran dengan ceria untuk meminimalisir dan 

memotivasi siswa agar terpacu dalam menerima pembelajaran, namun tetap 

menindak tegas jika terdapat peserta didik yang tidak memperhatikan 
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pembelajaran dan bahkan terkadang ada peserta didik yang asik dengan dunianya 

sendiri. 

2. Strategi Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter 

Untuk mewujudkan tujuan, tentu saja diperlukan strategi yang akan 

diterapkan. Dalam menerapkan strategi pun juga diperlukan langkah-langkah 

yang benar dan tepat agar sebuah tujuan dapat terealisasi dengan sempurna. 

Kegitan itu semua dilakukan tidak serta merta muncul dan diterapkan begitu saja, 

melainkan melalui tahapan yang benar dan tentu saja dilakukan oleh semua 

perangkat sekolah. 

a. Strategi Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter 

SDN Jatimulyo 1 Malang dalam merapkan internalisasi pendidikan karakter 

dilaksanakan dengan cara pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan sehari-hari 

secara bertahap terbentuk pembudayaan PPK di sekolah. Menurut Kemendikbud 

(2017-35) menyatakan bahwa PPK berbasis budaya sekolah berpatokan dengan 

pembiasaan dan pembentukan budaya sekolah dengan memaparkan nilai-nilai 

PPK. Kegiatan tersebut bisa dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, ko-

kurikuler, serta kegiatan ekstrakurikuler yang tentu saja mengandung banyak nilai 

Penguatan Pendidikan Karakter. 

Hasil penelitian memaparkan strategi untuk menginternalisasi nilai pendidikan 

karakter yaitu dengan langkah-langkah yang tepat yaitu yang pertama diajarkan. 

Peserta didik harus memahami pentingnya sebuah PPK dalam sekolah dasar. 

Ketika mereka memahami, maka tahap yang kedua langsung dilatih secara 

perlahan dan bertahap. Tidak ada melatih seseorang yang dengan instan 
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menjadikan mereka langsung memiliki budi pekerti yang baik dan unggul, maka 

dilaksanakannya tahap yang ketiga yaitu dibiasakan. Yang terakhir ketika 

pembiasaan di sekolah sudah dilaksanakan yaitu tinggal dibudayakan. 

Pembudayaan juga tidak dilakukan dan dilatih hanya untuk peserta didik, namun 

guru serta perangkat disekolah semuanya harus menerapkannya.  

b. Awal Penerapan PPK Di SDN Jatimulyo 1 Malang 

Hasil menunjukan yaitu awal penerapan PPK di sekolah dilaksanakan pada 

tahun lalu yaitu pada tahun ajaran baru 2017/2018. Di tahun ajaran 2018/2019 ini 

sudah memasuki pada tahun kedua sekolah ini melaksanakan PPK. Pada saat 

sebelum melaksanakannya, SD ini tidak langsung menerapkan kebijakan tersebut 

melainkan harus melalui berbagai langkah juga seperti sosialisasi terlebih dahulu 

kepada seluruh perangkat sekolah dari guru, staf atau karyawan, orang tua murid 

hingga kepada masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi tersebut untuk 

menghindarkan sekolah dari protes dari masyarakat bahkan dari orang tua itu 

sendiri.  

c. Kebijakan PPK 

Hasil telah dibuktikan bahwa kebijakan PPK pada SDN Jatimulyo 1 Malang 

dilaksanakan beriringan dengan meuwujudkan Visi dan Misi sekolah ini serta 

tujuan yang akan dicapai. Visi dari sekolah ini adalah “Santun Dalam Berbudaya, 

Unggul Dalam Iptek Dan Imtaq. Misi dari sekolah ini adalah “Menyiapkan 

Sumber Daya Manusia yang berbudaya, cerdas, ceria, terampil, dan berbudi 

pekerti luhur yang berwawasan IPTEK dan berlandaskan IMTAQ”. Visi dan misi 

tersebut dibuat dan diterapkan guna mencapai tujuan untuk kedepannya.  
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d. Cara Pengenalan PPK Kepada Peserta Didik 

Untuk mengenalkan PPK kepada peserta didik yaitu dengan kegiatan 

intrakurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Pada kegiatan intrakurikuler 

yang dilakukan di kelas, guru mengintegrasikan mata pelajarannya dengan PPK 

yang cocok dengan situasi dan kondisi yang ada disekolah.Contoh nyata yang ada 

di kelas ketika ada peserta didik yang ditanyai oleh guru apakah mengerjakan 

shalat juga ketika dirumah, mereka harus menjawab jujur. Jujur merupakan sikap 

penting yang nantinya akan mengerucut ke salah satu aspek PPK integritas, 

karena menjadi orang yang dapat dipercaya itu sangatlah penting untuk 

pembentukan sikap dan perilakunya. Pengenalan PPK lewat kegiatan 

intrakurikuler di luar kelas seperti upacara juga sangat baik karena lewat kegiatan 

tersebut mengandung aspek PPK seperti menyanyikan lagu kebangsaan 

“Indonesia Raya” yang mengandung nilai PPK nasionalisme. 

Mengenalkan lewat kegiatan di luar kelas dengan kegiatan ko-kurikuler dan 

ekstrakurikuler juga sama. Untuk kegitan ko-kurikuler contohnya seperti ketika 

menyegerakan shalat saat mendengar adzan dan mengambil air wudhu 

sebelumnya. Hal tersebut dapat mengenalkan siswa bahwa shalat adalah tiang 

agama dan sangat penting ketika tidak dilakukan akan mendapat ganjaran di 

kemudian hari. Shalat juga merupakan kegiatan yang mendukung aspek PPK 

religius. Kegiatan ekstrakurikuler yang tak kalah bagus adalah ekstra drum band 

yang tidak secara tidak sadar mereka akan melakukan salah satu aspek PPK 

gotong royong ketika melaksanakannya. Di ekskul drum band mereka dapat 

belajar cara kekompakkan, serta menghargai satu sama lain. 



68 
 

 
 

e. Cara Melatih PPK 

Melatih PPK dilakukan dengan cara yang penggunaan buku penghubung 

yang dibuat untuk melatih kedisiplinan, jujur, tanggung jawab, dan dapat 

dipercaya. Buku penghubung atau buku pengendali tersebut bermanfaat untuk 

mengontrol aktivitas peserta didik yang dilakukannya dari bel pertama masuk 

sekolah, hingga sebelum pulang. Dalam buku tersebut mereka dipandu guru kelas 

untuk menuliskan kegiatan yang dilakukannya dari pagi hingga pulang sekolah. 

Seperti kegiatan penguatan yang dilakukan guru di setiap pembelajaran namun 

kegiatan ini lebih kompleks. 

Dengan diberikannya fasilitas buku ini mereka dapat dikontrol kegiatannya 

selama disekolah bahkan dirumah pun juga begitu. Pengawasan atau pengontrolan 

dirumah diganti oleh orang tua murid masing-masing. Guru dan orang tua 

diharapkan dapat bekerja sama dan mendukung kebijakan tersebut dalam melatih 

anaknya agar lebih disiplin dan tentunya secara bertahap mereka dapat memiliki 

perilaku yang berpedoman pada aspek PPK Penguatan Pendidikan Karakter. Jadi 

bisa disimpulkan bahwa kegiatan untuk melatih PPK sangatlah flexible tidak 

hanya dapat dilakukan di dalam kelas saja, namun diluar kelas juga bisa. 

f. Memonitoring dan Menerapkan PPK Dalam 3 Aspek Lingkungan 

Hasil penelitian yang didapatkan untuk memonitoring dan menerapkan PPK 

ke dalam 3 aspek lingkungan bisa juga dimonitoring melalui buku penghubung 

tadi atau buku pengendali yang berfungsi untuk mencatat kegiatan yang dilakukan 

selama mereka di sekolah dan dirumah. Tak terkecuali interaksi mereka dengan 
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masyarakat seperti ketika mereka melanjutkan kegiatan mengaji dan shalatnya 

ketika di masjid sekitar rumah mereka. 

Ibu Eva selaku guru kelas I mempunyai menjadi tanggung jawab dengan 

sikap, perilaku, dan  perbuatan mereka, namun guru kelas juga harus 

berkomunikasi dan bertukar pendapat dengan orang tua wali peserta didik. Hal 

tersebut dilakukan untuk menghindarkan kesalahpahaman terhadap pengawasan 

dan cara mengajar pendidik di sekolah. Setiap anak memiliki sifat dan perilaku 

mereka masing-masing dan sangat beragam ketika di dalam kelas. Ketika anak 

memiliki sifat yang susah diatur, malas mengerjakan ketika marah dengan 

temannya guru tidak serta merta melakukan punishment kepadanya. Untuk 

tindakan pertama guru sebaiknya dilakukan dengan guru adalah dengan 

pendekatan ke siswa. Langkah selanjutnya adalah guru harus minta pendapat 

orang tua wali murid karena orang dirumahlah yang paling memahami anaknya. 

Setelah kegiatan tersebut dilakukan, guru bisa melakukan tindakan yang lebih 

dalam seperti memberi punishmentdan nasihat kepada siswa sebagai pemberian 

efek jera kepadanya. 

g. Pembudayaan PPK 

Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti mengenai cara pembudayaan 

PPK di SDN Jatimulyo 1 Malang adalah dengan cara pembiasaan yang dilakukan 

secara continue. Dengan melakukan sosialisasi dulu kepada semua perangkat 

sekolah, orang tua peserta didik dan juga masyarakat. Dilakukannya budaya kerja 

yang baik kepada sesama guru dan dengan transparansi akan menjalin kerukunan, 

kedisiplinan, tanggung jawab, dan saling dipercaya. 
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Itu semua juga harus dilalui mulai dari kegiatan yang sederhana hingga 

kegiatan yang kompleks sampai nantinya akan menuju pembudayaan pada 

sekolah dan diharapkan dilakukan secara rutin dan dapat dilaksanakan secara 

berkelanjutan. 

h. Keunggulan Nilai Pendidikan Karakter Di SDN Jatimulyo 1 Malang 

Menurut hasil yang didapatkan dari peneliti bahwa keunggulan PPK dari 

SDN Jatimulyo 1 Malang ini terdapat pada segi religiusnya. Segi religius sangat 

terlihat ketika awal masuk bel berbunyi, ketika di dalam kelas mereka setiap hari 

dan setiap pagi diajarkan untuk membaca Asmaul Husna yang dipandu oleh 

speaker aktif di sekolah yang disediakan di tiap-tiap kelas. Dilanjutkan dengan 

kegiatan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Dibudayakannya untuk 

shalat tepat waktu setiap hari ketika di sekolah yang bertepatan pada waktu 

istirahat kedua mereka langsung bergantian untuk mengambil air wudhu dan 

segera bergegas untuk shalat dzuhur di sekolah. 

Kegiatan yang tak kalah pentingnya adalah kegiatan mengaji yang dilakukan 

pada hari senin oleh peserta didik selepas mereka mengerjakan kegiatan shalat 

berjamaah. Kegiatan ini dikontrol oleh semua perangkat sekolah dari guru dan staf 

karyawan yang ada di sekolah. Kegiatan mengaji ini melibatkan semua perangkat 

sekolah agar semua dapat bekerja sama untuk memperkuat peserta didik bahkan 

sekolah ini menjadi sekolah yang sangat membudayakan aspek PPK religius. 

Yang terakhir adalah sarana dan prasarana untuk mendukung aspek PPK 

religius ini adalah loker-loker yang disediakan di depan kelas. Loker tersebut 

berfungsi untuk menyimpan perlengkapan shalat peserta didik dari kelas I hingga 
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kelas VI. Pemberian fasilitas tersebut bukan tanpa sebab, yaitu untuk 

meminimalisir adanya sifat yang kurang disiplin dari siswa yang tidak membawa 

alat shalat dari rumah. Alat shalat dibawa dari hari senin, dan dibawa pulang 

kembali pada hari jumat untuk dicuci. SDN Jatimulyo 1 Malang sangat berperan 

aktif untuk aspek PPK terutama pada segi religius mereka. 

i. Evaluasi Untuk Mengukur Keberhasilan PPK Di SDN Jatimulyo 1 

Malang 

Untuk mengukur sejauh mana perkembangan, pembentukan, dan keberhasilan 

seseorang atau sebuah instansi dalam mencapai tujuannya maka diperlukan 

adanya kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi berguna untuk mencapai situasi dan 

kondisi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Evaluasi sangat penting untuk 

mencatat segala kegiatan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, kegiatan yang 

kurang bermanfaat atau yang tidak perlu, dan kegiatan yang sangat bermanfaat 

untuk mencapai goalnya. Kegiatan yang dirasa tidak perlu maka boleh saja 

kegiatan tersebut dihapus dari daftar evaluasi, dan kegiatan yang bermanfaat tentu 

saja bisa dikembangkan lagi agar prosentase keberhasilan untuk mencapai tujuan 

meningkat. 

Tentu saja kedisiplinan dan kerjasama dari seseorang dan orang lain sangat 

dibutuhkan. Ketika satu orang melakukan perannya dengan baik namun jika orang 

lain tidak melakukannya dengan tanggung jawab akan sangat berpengaruh 

terhadap hasil yang akan dicapai nantinya tidak akan terbentuk sebuah kerjasama 

yang baik. 
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Evaluasi yang digunakan oleh SDN Jatimulyo 1 Malang dalam mengukur 

keberhasilan PPK pada saat ini yaitu menggunakan evaluasi tertulis, lisan, dan 

perbuatan. Evaluasi tertulis dilaksanakan dengan cara ketika peserta didik menaati 

peraturan PPK yang ada dan tidak melanggar terhadap pelanggaran yang ditulis 

maka PPK dapat berjalan dengan baik  untuk anak tersebut. Evaluasi lisan adalah 

evaluasi yang dilakukan menurut perkataan yang diucapkan oleh anak tersebut, 

sedangkan evaluasi perbuatan diamati dan diawasi juga oleh guru kelas dan semua 

perangkat sekolah. 

Yang mengontrol PPK tersebut tidak hanya guru kelas saja melainkan semua 

perangkat sekolah, jika staf atau karyawan menemukan peserta didik yang 

melanggar tanpa sepengetahuan guru, karyawan dapat mendiskusikannya dengan 

guru kelasnya. Hal seperti itu sangat penting untuk budaya kerja yang baik dan 

kerjasama yang kompak terhadap semua perangkat sekolah 

j. Kegiatan Ekstrakurikuler dan Ko-Kurikuler Yang Mendukung 

Pelaksanaan PPK 

Kegiatan ko-kurikuler yang dilaksanakan secara rutin oleh SDN Jatimulyo 1 

Malang adalah kegiatan shalat berjamaah di waktu istirahat kedua dan kegiatan 

mengaji yang dilakukan setiap hari seni. Kegiatan ko-kurikuler tersebut 

dilaksanakan untuk mendukung aspek PPK religius. Ada juga kegiatan yang 

mendukung siswa untuk peduli terhadap lingkungannya yaitu kegiatan jumat 

bersih yang tentunya dilaksanakan pada hari jumat. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung PPK tentunya dilakukan 

secara rutin oleh SDN Jatimulyo 1 Malang yaitu futsal pada hari senin, drum band 
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pada hari rabu, karate pada hari kamis, terakhir seni tari dan pramuka yang 

dilaksanakan pada hari jumat. 

Kegiatan ekskul tersebut mengandung aspek PPK yang  berbeda-beda. Drum 

band melatih peserta didik untuk kerjasama tim (teamwork), berani, bertanggung 

jawab serta melatih mentalitas mereka, tak jauh berbeda dari karate dan pramuka. 

Pramuka juga dilatih untuk peduli dengan lingkungan serta menjaga kebersihan. 

Begitu juga seni tari dan futsal juga melatih peserta didik untuk mengasah 

teamwork mereka dan melatih keaktivan, kreatif, dan inovatif.


