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Lampiran 1 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 

Satuan Pendidikan  :  SDN JATIMULYO 1 MALANG  

Kelas / Semester   :  I  / 1 

Tema    : 3. Kegiatanku 

Sub Tema   : 3. Kegiatan Sore Hari 

Pembelajaran  :4 

Alokasi Waktu  : 1 x Pertemuan (6 x 35 menit) 

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman dan guru. 

Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca] dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-

benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. 

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang 

estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

Kompetensi Dasar dan Indikator 

PJOK 

KD Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.3 Memahami pola gerak dasar manipulatif 

sesuai konsep tubuh, ruang, usaha, dan 

keterhubungan dalam berbagai bentuk 

permainan sederhana dan atau tradisional 

(integritas) 

3.3.4 Menjelaskan prosedur gerakan menangkap 

sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, 

dan keterhubungan dengan permainan 

sederhana dan atau tradisional 

(konseptual) 

4.3 Mempraktikkan pola gerak dasar 

manipulatif sesuai konsep tubuh, ruang, 

usaha, dan keterhubungan dalam berbagai 

bentuk permainan sederhana dan atau 

tradisional  

4.3.4 Mempraktikkan gerakan menangkap sesuai 

dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan 

keterhubungan dengan permainan 

sederhana dan atau tradisional 

(metakognitif) 



81 
 

 
 

Bahasa Indonesia : 

 

KD Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.7  Menentukan kosakata yang berkaitan 

dengan peristiwa siang dan malam melalui 

teks pendek (berupa gambar, slogan 

sederhana, tulisan, dan atau syair lagu) dan 

atau eksplorasi lingkungan 

 

3.7.7 Menunjukkan kosakata tentang kegiatan 

sore hari sebagai bagian dari peristiwa 

siang dan malam yang tepat sesuai 

gambar (konseptual) 

3.7.8 Menjelaskan kalimat yang menggunakan 

kosakata tentang kegiatan sore hari 

sebagai bagian dari peristiwa siang dan 

malam dengan tepat.(konseptual) 

4.7  Menyampaikan penjelasan dengan kosa kata 

Bahasa Indonesia dan dibantu dengan 

bahasa daerah mengenai peristiwa siang 

dan malam dalam teks tulis dan gambar 

 

4.7.7 Menuliskan kosa kata-kosa kata terkait 

kegiatan sore hari dengan benar. 

(konseptual) 

4.7.8 Menggunakan kosa kata terkait kegiatan 

sore hari dalam menyusun 

kalimat/cerita (konseptual) 

 

SBDP : 

KD Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1 Mengenal karya ekspresi dua dan tiga 

dimensi  

 

3.1.9 Menjelaskan kolase dari kertas sebagai karya 

ekspresi 2 dimensi (meliputi ide, tema, obyek, 

dan komposisi) (kognitif) 

3.1.10 menyebutkan alat dan bahan serta 

penggunaannya untuk membuat karya kolase 

kertas(kognitif) 

3.1.11 Menjelaskan cara pembuatan kolase dari 

kertas.(kognitif) 

4.1 Membuat karya ekspresi dua dan tiga 

dimensi 

 

4.1.9 Menentukan ide, tema, dan obyek untuk 

membuat karya 2 dimensi dengan teknik 

kolase (konseptual) 

4.1.10 Menyiapkan alat dan bahan 

danmenggunakannya untuk membuat 

karya kolase 2 dimensi (prosedural) 
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4.1.11 Membuat karya kolase 2 dimensi sesuai 

ide, tema, obyek yang telah dipilih/ 

ditentukan (prosedural) 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

1.Dengan menyimak penjelasan dan contoh guru, siswa mampu mengidentifikasi gerak menangkap 

sebagai bagian dari gerak manipulatif dengan tepat. (integritas) 

2.  Melalui permainan kasti siswa mampu mempraktikkan gerakan menangkap sebagai bagian dari 

gerakan manipulatif, dengan benar. (integritas) 

3.  Dengan permainan mengacak kartu siswa mampu mengidentifikasi kalimat yang berasal dari kosa 

kata yang terkait dengan sore hari (integritas) 

4.  Melalui permainan merangkai kata siswa mampu menyusun kalimat sederhana dari kosa kata tentang 

kegiatan sore hari.(integritas) 

5.  Dengan memperhatikan contoh yang ditunjukkan guru siswa mampu mengidentifikasi kolase sebagai 

contoh karya seni dua dimensi, mencakup ide, tema, obyek, alat, dan bahan yang digunakan. 

(integritas) 

6.  Dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi alat dan bahan yang 

digunakan untuk membuat karya kolase.(integritas) 

7.  Dengan memperhatikan penjelasan guru siswa mampu mengidentifikasi cara membuat karya kolase 

dari bahan kertas.(integritas) 

8.  Dengan arahan guru siswa mampu merancang pembuatan karya kolase dari kertas. (integritas) 

9.  Setelah merancang pembuatan kolase, siswa mampu menyiapkan alat dan bahan yang digunakan 

(integritas) 

10. Setelah menyiapkan alat dan bahan, siswa mampu membuat karya kolase sesuai rancangan yang 

telah dilakukan.(integritas) 

 

Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

1. Religius : Berdoa, bersyukur 

2. Nasionalis : Cinta tanah air 

3. Mandiri : Kemandirian 

4. Gotong-royong: Kerjasama 

5. Integritas : Tanggung jawab, rasa ingin tahu, teliti, tertib, disiplin, kerja keras 
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Materi Pokok dan Materi Pembelajaran 

 

Muatan Materi Pokok Materi Pembelajaran 

PJOK Teks Eksplanasi Teks Eksplanasi Bermain Tangkap Bola 

BAHASA 

INDONESIA 

 Merangkai Kata Merangkai Kata Menjadi Kalimat 

SBDP Teks Eksplanasi Membuat Karya Dua Dimensi Berupa Kolase 

 

Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

1. Pendekatan   : Scientific  

2. Model Pembelajaran :  Cooperatif Learning 

3. Tehnik                       : Example Non Example 

4. Metode   : Tanya jawab,penugasan, latihan, ceramah 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan 

Kegiatan 

Cooperatif 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan  1. Siswa berdoa bersama dipimpin salah satu siswa. 

(Religius). 

2. Siswa membaca Surat-surat pendek dan Asmaul 

Husna (Religius). 

3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh 

salah satu siswa (Nasionalis). 

4. Guru mengecek kehadiran siswa dan 

mengkondisikan siswa siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 

 5. Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 

sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran 

yang akan disampaikan.  

6.Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang 

kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 

belajar.  

15 

menit 
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Kegiatan 

Kegiatan 

Cooperatif 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

7.Siswa dan guru  ke halaman sekolah/lapangan 

olahraga.  

 

Kegiatan Inti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekerja sama 

dengan 

kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berkelompok 

1. Guru memimpin siswa untuk melakukan 

pemanasan  

2. Setelah pemanasan, guru menjelaskan bahwa 

mereka akan berlatih menangkap melalui 

permainan sederhana. Sebelum bermain guru 

menjelaskan prosedur kegiatan. Siswa berbaris 

berhadapan dengan jarak kedua barisan sekitar 3 

m. Guru mencontohkan bagaimanan cara 

menangkap bola dengan berbagai posisi tangan  

3. Lalu siswa mulai bermain lempar tangkap bola 

seperti yang telah dijelaskan oleh guru. Siswa 

menangkap bola yang berasal dari lemparan teman 

di seberangnya. Lalu bergantian, siswa yang 

menangkap bola gantian melempar ke teman lain 

di seberangnya.(gotong royong) 

4. Permainan dilakukan sambil belajar menyusun 

kalimat dalam bahasa Indonesia. Sebelum 

melempar ke teman lain, siswa harus membuat 

satu kalimat terlebih dahulu.(integritas) 

5. Setelah semua siswa mencoba, sisa waktu 

dimanfaatkan untuk bermain lempar tangkap bola 

berkelompok (gotong royong) 

6. Selesai bermain guru memandu siswa untuk 

melakukan refleksi kegiatan tersebut.  

7. Siswa kembali ke kelas dan melanjutkan kegiatan 

belajar.  

8.  Setelah beristirahat sejenak, kemudian siswa 

diminta duduk berkelompok berbaris berbanjar ke 

belakang. Setiap kelompok paling banyak terdiri 

dari 5 orang.  

180 

menit 
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Kegiatan 

Kegiatan 

Cooperatif 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berkelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekerja sama 

dengan 

kelompok 

9. Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

permainan merangkai kata menjadi kalimat yang 

akan mereka lakukan.  

10. Guru memberikan satu kata yang berhubungan 

kepada masing-masing kelompok. Kelompok 

tersebut harus membuat kalimat yang 

berhubungan dengan siang hari, dari kata tersebut. 

Caranya adalah masing-masing anak secara 

bergilir dari mulai yang paling depan, 

mengucapkan satu kata dilanjut dengan teman di 

belakangnya. Setiap kelompok akan mendapatkan 

poin 1 jika berhasil membuat kalimat dengan 

benar. Guru mencatat berapa kata setiap kalimat 

yang berhasil dibuat di masing-masing kelompok. 

Setelah itu giliran kelompok berikutnya diberikan 

satu kata dan kemudian membuat kalimat. 

Seterusnya seperti itu sampai beberapa putaran. 

Kelompok pemenangnya adalah dapat poin paling 

banyak dan paling panjang kalimatnya.(gotong 

royong) 

11. Setelah bermain siswa mengerjakan lembar kerja 

di buku teks.(integritas) 

12. Kegiatan dilanjutkan dengan membuat karya dua 

dimensi berupa kolase dari kertas.(integritas) 

13. Guru mengulang kembali penjelasan tentang 

macam-macam karya kolase.  

14. Siswa menyimak penjelasan guru tentang alat dan 

bahan yang harus disiapkan.  

15. Siswa mendengarkan pengarahan bagaimana cara 

merancang pembuatan kolase  

16. Guru menyiapkan lembaran berupa gambar 

bertema kegiatan sore hari, untuk media membuat 

kolase dari kertas. Siswa bebas menentukan 

komposisi warna dan bentuk penyusunan 
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Kegiatan 

Kegiatan 

Cooperatif 

Learning 

Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

potongan-potongan kertas sesuai ide masing-

masing.  

17. Siswa mengerjakan tugas dengantekun.(integritas) 

18. Saat waktunya habis siswa mengumpulkan hasil 

kerjanya.  

Penutup  1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan materi. 

2. Siswa bersama guru melakukan refleksi kegiatan 

pembelajaran hari ini. 

a. Apa saja yang telah dipahami siswa? 

b. Apa yang belum dipahami siswa? 

c. Bagaimana perasaan selama pembelajaran?. 

3. Siswa mengerjakan soal evaluasi (mandiri).  

4. Guru memberikan apresiasi dan pesan moral 

kepada siswa. 

5. Siswa memimpin doa di akhir 

pembelajaran.(religius) 

6. Guru menyampaikan salam penutup. 

15 

menit 

 

Media, Alat, dan Sumber Belajar 

1. Media Pembelajaran : Papan tulis, kartu kata, potongan/sobekan kertas warna warni 

2. Alat Pembelajaran : LK, spidol  

3. Sumber Belajar : Buku Pedoman Guru Tema 3 Kelas 1dan buku siswa Tema 3 Kelas  1 

( Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Revisi 2016, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

2016  

Penilaian Pembelajaran 

Penilaian Aspek Sikap (Buku Jurnal) 

No Nama Siswa 

Perubahan Tingkah Laku 

Tanggung 

Jawab  

Teliti  Disiplin  
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K C B SB K C B SB K C B SB 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

 

Penilaian Aspek Pengetahuan 

Muatan Indikator Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Bahasa 

Indonesia 

 -     Menjelaskan kalimat yang  

        menggunakan kosakatatentang kegiatan sore hari 

sebagai bagian dari peristiwa siang dan malam 

dengan tepat.(konseptual) 

-    -      Menuliskan kosa kata-kosa kata terkait kegiatan 

sore hari dengan benar. (konseptual) 

Tes tertulis Soal Isian 

SBDP  menyebutkan alat dan bahan serta penggunaannya 

untuk membuat karya kolase kertas (kognitif) 

Tes tertulis Soal uraian 

 

 

 

3.Penilaian Keterampilan 

Penilaian Keterampilan 
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Lembar Penilaian  

1. Melakukan gerak menangkap bola  

 

 

2. Menyusun kalimat  

 

 

3.Membuat karya kolase  
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Remedial 

Siswa yang belum terampil membuat kalimat, dibantu oleh siswa lain yang telah terampil. 

Pengayaan 

Apabila memiliki waktu, siswa dapat menulis cerita kegiatan sore hari. 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,        

 Kepala Sekolah      Guru Kelas I 

 

 

 

 Drs. HARIYONO     EVA LIA MITANIA D, S.Pd 

  NIP. 196201061982011007    NIP.198408282006042018 

 

 

 

 

 

Lampiran 

1. Rangkuman Materi 

2. Lembar Kegiatan Individu 

3. Soal Evaluasi 

4. Kunci Jawaban 
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Lampiran 1. Rangkuman Materi 

RANGKUMAN MATERI 

 

Muatan PJOK : 

 

Siti mengajak teman-teman bermain tangkap bola.  

Yang menangkap bola harus membuat kalimat sebelum melemparnya ke teman lain. 

Mereka membentuk dua barisan yang saling berhadapan. 

Mereka melempar bola kepada teman di barisan depannya. 

Anak yang dapat menangkap bola dengan baik akan mendapat nilai 1.  

Kalau dia bisa membuat kalimat mendapat nilai tambahan 1 lagi.  

Yang paling banyak mendapat nilai itulah pemenangnya. 

Mereka bermain dengan gembira. 

 

 

 

Muatan Bahasa Indonesia : 

 

Kata yang berhubungan dengan kegiatan sore hari 

1. sore  

2. pulang 

3. mandi 
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4. bermain 

5. istirahat 

6. belajar 

7. menyiram 

8. mengulang 

 

Muatan SBDP : 

Usai bermain teman-teman Siti pulang ke rumah. 

Siti juga masuk ke rumahnya. 

Siti beristirahat sambil asyik mengerjakan karya kolase. 

Siti membuat kolase dari sobekan-sobekan kertas origami.  

Karena Siti rajin menyiram bunga di sore hari, Siti membuat kolase tentang kegiatannya 

di sore hari. 
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Lampiran 2 

Lembar Kegiatan Individu 

 

A. Buatlah kalimat dari kata-kata berikut ini! 

1. sore  

 

.................................................................................. 

2. pulang 

 

.................................................................................. 

3. mandi 

 

.................................................................................. 

4. bermain 

 

.................................................................................. 

5. istirahat 

 

.................................................................................. 

6. belajar 

 

.................................................................................. 

7. menyiram 

.................................................................................. 

8. mengulang 

      .................................................................................. 

 

Nama : ……………….. 

Kelas  : …………………… 
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Lembar Kegiatan Individu 

 

B. Membuat Kolase  

1. Guntinglah kertas warna (kertas lipat ukuran 1 x 1 cm) 

2. Tempelkan guntingan kertas pada gambar dibawah ini sampai penuh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nama : ……………….. 

Kelas  : …………………… 
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Lampiran 3 

 Soal Evaluasi 

 

   

 

 

 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini ! 

Sebutkan kegiatan yang biasa dilakukan sore hari ! 

             ................................................................................. 

2Buatlah kalimat dari kata berikut ! 

a. Mandi        : ........................................................................ 

b. Menyiram : ............................................................................. 

3 Sebutkan 2 alat dan bahan membuat kolase ! 

   ................................................................................. 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

 Kunci Jawaban 

 

1. Menyiram bunga (jawaban bisa bervariasi) 

2. A. Adik mandi di kamar mandi 

B Kakak menyiram bunga 

3. Gunting , lem, kertas lipat 

 

 

Skore 

No. 1 = 1 

No. 2 = 2 

No. 3 = 2 

Jumlah benar x 2 = 10 

Nama : 

Kelas :  
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Lampiran 2 

 

LEMBAR WAWANCARA 

INTERNALISASI NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

DI SDN JATIMULYO 1 MALANG 

 

 

Pelaksanaan Wawancara 

Nama  : H 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

Hari / tanggal : Kamis, 27 September 2018 

Tempat   : SDN Jatimulyo 1 Malang 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Strategi internalisasi nilai pendidikan karakter  

1. Bagaimana strategi sekolah 

untuk menginternalisasikan 

nilai pendidikan karakter? 

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. Pada ekstra drum 

band dilakukan kebersamaan, kekompakkan tim, 

dan juga nasionalisme karena terdapat lagu bersifat 

nasionalis yang dinyanyikan, kemudian pada 

karate mengandung nilai kemandirian, kejujuran, 

dan integritasnya. Pendidikan karakter melalui 

sholat berjamaah agar menambah karakter 

religiusnya, terdapat nilai gotong royong dan juga 

membudayakan sopan santun. Sikap terakhir yang 

tumbuh adalah peduli lingkungan. Semua anak-

anak saya libatkan agar peduli dengan 

lingkungannya sehingga dapat mewujudkan pada 

visi, misi, tujuan, dan motto sekolah. Motto dari 
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SDN Jatimulyo 1 Malang yaitu “Beriman dan 

Berseri” artinya adalah bersih, indah, nyaman dan 

bersih, sejuk, dan rindang. 

 

1. Kapan mulai diterapkannya  

PPK di sekolah ini? 

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. 

SD ini juga menyiapkan loker-loker yang ada di 

depan kelas untuk penyimpan alat sholat dan tentu 

setiap anak mempunyai loker masing-masing. 

Setiap anak juga diwajibkan membawa kunci 

lokernya sendiri-sendiri. Setiap hari jumat alat 

sholat dibawa pulang lagi oleh anak-anak karena 

akan dicuci dan hari senin akan dibawa lagi. Loker 

tersebut menjadi alat pendukung pelaksanaannya 

PPK. Setelah disosialisasikan maka kita juga harus 

mempunyai komitmen kepada Kepala Sekolah, 

guru, siswa maupun wali murid agar ikut 

menyukseskan pelaksanaan PPK itu sendiri. 

Diadakannya monitoring untuk menilai sejauh 

mana perkembangan siswa dan disetiap periode 

tertentu akan kita evaluasi, yaitu setiap 3 bulan 

sekali agar bisa menemukan kelemahannya. 

Terakhir ada RTL atau Rencana Tindak Lanjut, 

gunanya untuk mengadakan langkah selanjutnya 

sekolah tersebut tahu akan bersikap seperti apa di 

kemudian hari. 

2. Bagaimana dan seperti apa Jadi kebijakan sekolah yaitu kita awali dari visi 
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kebijakannya? 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. Kerjasama dengan Universitas juga sudah 

dilaksanakan seperti kerjasama dengan UMM dan 

UB. Justru yang kurang dalam kerjasama yaitu 

dengan SMA dan SMK sederajat ya mas, karena 

jenjang agak melompat. Tentu saja yang tidak lupa 

adalah kemitraan dengan Dinas Pendidikan. 

3. Terkait dengan strategi PPK 

(Penguatan Pendidikan 

Karakter), bagaimana cara 

mengenalkan PPK tersebut 

kepada peserta didik? 

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. 

4. Bagaimana cara melatih PPK? Untuk melatih PPK itu kita membudayakan 

karakter-karakter yang sudah terbentuk, kemudian 
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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 buku saku itu mas. Ingin 

bisa trisatya dan dasarma harus hafal dan ditanda 

tangani setelahnya. 

5. Bagaimana cara memonitoring 

dan menerapkan PPK dalam 3 

aspek lingkungan? 

Ya monitoringnya itu bisa melalui guru, kepala 

sekolah, sebagai contoh pada kegiatan ko-kurikuler 

ngaji yang mengurus tidak hanya guru kelas dan 

guru mapel saja, akan tetapi bisa dilakukam juga 

oleh guru TU. Jadi kita melibatkan semuanya 

dalam ko-kurikuler ngaji ini mas. Kegiatan 

tersebut menjembatani anak-anak ketika sepulang 

dari sekolah tidak ngaji di kampung ya mas, maka 

dari itu sekolah mengadakan kegiatan ngaji. 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 
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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. 

6. Bagaimana cara 

membudayakan PPK? 

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 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. 

Budaya apapun semua harus diawali pembiasaan 

dan harapan dari pembiasaan tersebut dapat 

menjadi budaya sekolah. 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. 
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Contoh lagi anak ABK mas jika tidak dibiasakan 

melakukan hal dasar saja juga sulit mas, kalau 

mengikuti saja sudah bagus mas. 

Kegiatan tersebut semua dilakukan untuk menuju 

ke pembudayaan.  

7. Dalam pendidikan karakter 

sekolah ini mempunyai 

keunggulan pada aspek apa? 

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.  

8. Apakah untuk mengukur 

keberhasilan PPK sekolah ini 

melakukan kegiatan evaluasi? 

Bagaimana cara 

melakukannya? 

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. Bisa juga pada saat drum 

band kemarin anak menampilkan lagu “Meraih 

Bintang”. Di sini kita latih kegiatan yang mungkin 
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belum pernah dilakukan di sekolah lain seperti 

mengikuti perkembangan jaman mas. Ketika anak 

mengikuti jaman sekarang saya rasa sekolah juga 

harus bisa seperti itu mas. Jadi tidak melulu lagu-

lagu yang sama dari tahun ke tahun mas agar tidak 

membosankan ketika didengarkan. Yang 

terpenting adalah tidak menampilkan lagu yang 

jorok atau lagu yang anak SD belum waktunya 

untuk menyanyikannya ya mas, jadi meskipun kita 

mengikuti perkembangan jaman kita tetap harus 

menyaring mana yang disisihkan dan mana yang 

harus dimasukkan. Apalagi lagu yang mengandung 

PPK ya wajib dimasukkan mas. 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. 

9. Kegiatan ekstrakurikuler dan 

ko-kurikuler yang seperti apa 

yang mendukung pelaksanaan 

PPK di sekolah ini? 

Kegiatan ko-kurikulernya kita ada kegiatan ngaji 

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 
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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. Pernah juga kita 

itu datang ke tempat wisata yang membuat anak-

anak itu bisa rekreasi dan dibuat secara tidak sadar 

mereka itu juga belajar seperti bermain macam-

macam ketangkasan ya mas seperti bermain 

lumpur dan flying fox.  Terdapat beberapa aspek 

PPK disitu mas, dan juga ada unsur kemandirian 

juga. Guru dan orang tua menjadi penonton agar 

anak merasakan sendiri sensasi pengalamannya. 
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Lampiran 3 

 

LEMBAR WAWANCARA 

INTERNALISASI NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

DI SDN JATIMULYO 1 MALANG 

 

Pelaksanaan Wawancara 

Nama  : ELMD 

Jabatan  : Guru Kelas 

Hari / tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018 

Tempat   : SDN Jatimulyo 1 Malang 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  

Menerapkan aspek nilai pendidikan karakter religius di setiap poin-poin tertentu pada 

kelas 1 tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 

1. Bagaimana pemahaman peserta 

didik terhadap nilai pendidikan 

karakter religius pada kelas 1 

tema 3, subtema 3, 

pembelajaran 4? 

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. 

2. Bagaimana penerapan peserta 

didik terhadap nilai pendidikan 

karakter religius pada kelas 1 

tema 3, subtema 3, 

pembelajaran 4? 

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”. 

3. Kekurangan apa yang dihadapi Ada beberapa anak yang masih belum paham di 
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peserta didik ketika melakukan 

proses internalisasi pendidikan 

karakter di kelas? Khususnya 

pada nilai religius! 

beberapa materi pembelajaran mas, terkadang 

tidak memperhatikan, dan masih asik dengan 

dunianya sendiri.  

2.  

Strategi internalisasi nilai pendidikan karakter  

a. Bagaimana strategi sekolah 

untuk menginternalisasikan 

nilai pendidikan karakter? 

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. Pihak sekolah 

juga sudah mengantisipasinya berupa alat sholat 

cadangan yang ada di UKS, dan di Masjid dekat 

sekolah. Bagi yang tidak membawa sandal 

biasanya di denda uang Rp 1000,-  mas anaknya, 

tapi ya namanya anak-anak jaman sekarang uang 

yang hanya sejumlah demikian terkadang 

menggampangkan nominalnya mas, dan tidak 

menyadari kesalahannya.  

b. Kapan mulai diterapkannya  

PPK di sekolah ini? 

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 
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pastinya pihak sekolah tidak bisa mengontrol 

kegiatan shalat mereka mas, otomatis mereka 

shalat dirumah. Penambahan jamnya pun juga 

bertahap mas, tidak langsung kemudian pulang 

siang soalnya nanti khawatirnya anak-anak 

banyak yang nggak kuat dan kaget. 

c. Bagaimana dan seperti apa 

kebijakannya? 

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. 

Kalau untuk didalam kelas kita juga melihat dari 

anaknya mas yang beberapa ada yang rewel 

seperti marah sama temannya dia tidak mau 

mengerjakan tugas mas. Ada juga yang kalau lagi 

marah cuman diem ditanya juga banyak diemnya 

mas dan malas dalam shalat, jika memang anak 

sulit dinasihati untuk mengerjakan shalat di 

sekolah ya saya memberikan penguatan mas jika 

sudah dijemput dan pulang dari sekolah langsung 

ganti baju dan ambil air wudhu untuk langsung 

shalat. Kelas 1 kan pulangnya jam 1 siang jadi 

dirumah masih bia untuk mengerjakan shalat 

dzuhur.  

d. Terkait dengan strategi PPK 

(Penguatan Pendidikan 

Karakter) yang ibu jelaskan 

tadi, bagaimana cara 

mengenalkan PPK tersebut 

kepada peserta didik? 

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 
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pada jam intrakurikuler namun di mana saja. 

e. Bagaimana cara melatih PPK? 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. 

f. Bagaimana cara memonitoring 

dan menerapkan PPK dalam 3 

aspek lingkungan? 

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 
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tua. 

g. Bagaimana cara 

membudayakan PPK? 

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.  

h. Dalam pendidikan karakter 

sekolah ini mempunyai 

keunggulan pada aspek apa? 

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 

Jatimulyo 1 Malang punya keunggulan pada nilai 

PPK religius. 

i. Apakah untuk mengukur 

keberhasilan PPK sekolah ini 

melakukan kegiatan evaluasi? 

Bagaimana cara 

melakukannya? 

Dalam kegiatan penilaian atau evaluasi sekolah 

ini menggunakan instrumen dan perkataan, jadi 

ada 2 mas secara tertulis dan juga lisan. Jika  ada 

anak yang berkelakuan buruk atau sampai 

bertengkar pada pembelajaran pertama, maka itu 

langsung tertulis di buku instrumen mas.  

j. Kegiatan ekstrakurikuler dan 

ko-kurikuler yang seperti apa 

Ya itu tadi ada banyak kegiatan religinya yang 

wajib itu mas, seperti mengaji dan shalat 
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yang mendukung pelaksanaan 

PPK di sekolah ini? 

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,  

 

Lampiran 4 

 

LEMBAR WAWANCARA 

INTERNALISASI NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

DI SDN JATIMULYO 1 MALANG 

 

Pelaksanaan Wawancara 

Nama  : ZCMN 

Jabatan  : Siswa 

Hari / tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018 

Tempat   : SDN Jatimulyo 1 Malang 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Menerapkan aspek nilai pendidikan 

karakter religius di setiap poin-poin 

tertentu pada kelas 1 tema 3, 

subtema 3, pembelajaran 4 

 

a. Apakah memahami pelajaran 

yang dijelaskan tadi?  

Tau tadi Bu Eva bilang kalau shalat tidak boleh 

nanti-nanti. Tadi juga belajar nempel kertas di 

kolase. 

b. Di sekolah dan di rumah 

dipraktekkan kembali atau 

tidak? 

Ya, di rumah kalau malam juga shalat. 

c. Biasanya tidak bisa mata 

pelajaran apa? 

Nggak bisa pelajaran Bahasa Jawa karena sulit. 
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2 

Strategi yang digunakan untuk 

menginternalisasikan nilai 

pendidikan karakter 

 

a. Apakah di sekolah diajarkan 

kegiatan sholat berjamaan dan 

mengaji? 

Ya pak biasanya shalat dzuhur sama teman-teman. 

b. Bermanfaat apa tidak kegiatan 

tersebut? 

Ya bermanfaat. 

c. Apakah di rumah dan di 

lingkungan sekitar sering 

melakukan kegiatan tersebut? 

Iya. 

d. Di sekolah mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler apa saja? 

Ikut Pramukadan seni tari. 
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Lampiran 5 

 

LEMBAR OBSERVASI 

INTERNALISASI NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

DI SDN JATIMULYO 1 MALANG 

 

Pelaksanaan Observasi  

Hari / tanggal : Rabu, 17 Oktober 2018 

Tempat   : SDN Jatimulyo 1 Malang 

 

No. Aspek yang diamati Indikator Terpenuhi 
Tidak 

terpenuhi 
Keterangan 

1. 

Menerapkan aspek 

nilai pendidikan 

karakter religius di 

setiap poin-poin 

tertentu pada tema 1, 

subtema 3, 

pembelajaran 2 

a. Terdapat poin-poin 

nilai pendidikan 

karakter religius 

pada kelas 1 tema 

3, subtema 3, 

pembelajaran 4 

  

 Pendidik memberikan stimulus 

berupa materi yang diberikan 

dengan mengkaitkan kejadian 

yang terjadi secara langsung dan 

kegiatan dan aktivitas yang 

dilakukan sehari-hari. 

Contohnya yaitu pendidik 

melakukan ceramah seperti 

bekerja tanpa pamrih dan ikhlas, 

melakukan kegiatan sore hari 

yang positif seperti mengaji, 

memberikan penguatan 

bahwasannya ilmu agama dan 

ilmu pengetahuan sama 

pentingnya. Guru juga 

memberikan kegiatan kolasa 

bergambarkan anak yang sedang 

mengaji dan di tengah 

pembelajaran ada siswa yang 

buang angin dan menyuruh 

siswanya untuk jujur mengakui 

dan bertindak karena buang 

angin merupakan anugerah yang 

diberikan oleh Allah swt. kepada 

kita. Di akhir pembelajaran guru 

memberikan penguatan kembali 
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untuk tidak menjadi anak yang 

malas karena anak yang malas 

akan menjadi temannya setan.  

b. Pemahaman 

peserta didik 

terhadap nilai 

pendidikan 

karakter religius 

pada kelas 1 tema 

3, subtema 3, 

pembelajaran 4 

  

 Peserta didik cukup memahami 

ilmu agama yang diajarkan dan 

dibimbing di sekolah. Peserta 

didik terlihat mengikuti 

perkataan dan setuju dengan 

pernyataan dari pendidik.  Di 

pertengahan pembelajaran anak-

anak sangat kompak untuk 

menjawab ketika ditanyai oleh 

pendidik jika orang malas pasti 

akan berteman atau dekat dengan 

setan. 

c. Penerapan peserta 

didik terhadap 

nilai pendidikan 

karakter religius 

pada kelas 1 tema 

3, subtema 3, 

pembelajaran 4 

  

 Siswa membaca doa sebelum 

belajar dan melakukan sesuatu 

agar kegiatan lancar, 

mengucapkan syukur 

alhamdulillah selepas 

melaksanakan kegiatan kolase, 

dan yang tidak kalah penting 

peserta didik sangat patuh untuk 

shalat dzuhur berjamaah di 

sekolah setiap harinya dan 

mereka melanjutkan kegiatan 

shalat ketika sampai dirumah. 
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Lampiran 6 

 

LEMBAR OBSERVASI 

INTERNALISASI NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

DI SDN JATIMULYO 1 MALANG 

 

Pelaksanaan Observasi  

Hari / tanggal : Senin, 24 September 2018 – 28 September 2018. 

Tempat   : SDN Jatimulyo 1 Malang. 

 

No. 
Aspek yang 

diamati 
Indikator Terpenuhi 

Tidak 

terpenuhi 
Keterangan 

1.  

Cara mengenalkan 

PPK kepada 

peserta didik 

Upacara 

  

 Upacara dilakukan pada hari 

senin pukul 07.00. Peserta 

upacara yang tidak berpakaian 

lengkap akan dikenakan 

sanksi. 

Sholat berjamaah 

  

 Kegiatan shalat dzuhur 

berjamaah dilaksanakan pada 

waktu istirahat kedua. Anak-

anak mempersiapkan 

peralatan shalatnya yang 

diambil di loker masing-

masing yang telah disediakan 

di depan kelas. 

Mengaji 

  

 Kegiatan mengaji dilakukan 

pada hari senin saat setelah 

kegiatan shalat dzuhur 

berjamaah dilaksanakan. 

Membaca Asmaul Husna 

  

 Pembacaan Asmaul Husna 

dilakukan waktu bel masuk 

pertama pada pukul 07.00, 

khusus pada hari senin 

dilaksanakan setelah upacara. 

Setiap pagi siswa membaca 

Asmaul Husna yang dipandu 
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oleh speaker yang telah 

disediakan di setiap kelas. 

Setelah membaca Asmaul 

Husna dilanjutkan kegiatan 

belajar mengajar seperti biasa. 

Jumat Bersih 

  

 Kegiatan Jumat Bersih 

dilaksanakan pada hari jumat 

dan siswa membawa alat 

kebersihannya dengan 

koordinasi setiap kelas. 

2. 

Ekstrakurikuler 

yang mendukung 

adanya PPK 

Seni Tari 

  

 Kegiatan seni tari dilakukan 

pada hari jumat dan 

dilaksanakan setelah shalat 

jumat. Kegiatan tersebut 

diikuti oleh semua kelas dari 

kelas 1 hingga kelas 6 namun 

tergantung minat mereka 

untuk mengikutinya. 

Karate 

  

 Kegiatan karate dilaksanakan 

pada hari kamis. Kegiatan ini 

mendatangkan pelatih dari 

luar, dan dilaksanakan di 

lapangan upacara. Untuk 

mengikutinya tergantung 

minat mereka 

Pramuka 

  

 Ekstrakurikuler Pramuka juga 

dilaksanakan pada hari jumat. 

Kegiatan Pramuka dilatih oleh 

pembina yanh merupakan 

guru dari SD ini sendiri. 

Futsal 

  

 Ekstrakurikuler futsal 

dilaksanakan pada hari senin 

dan dilakukan oleh siswa laki-

laki. 
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Drum Band 

  

 Kegiatan Drum Band 

dilakukan pada hari rabu, 

kegiatan ekstrakurikuler ini 

mendatangkan pelatih dari 

luar. Pelatihnya beragam ada 

yang melatih bagian PBBnya, 

ada yang melatih gerak 

benderanya, dan ada yang 

melatih alat music beserta 

tempo lagunya. 
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Lampiran 7 

Surat Penelitian Dari SDN Jatimulyo 1 Malang 
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Lampiran 8 

Tabel Dokumentasi Penelitian 

No. Gambar Keterangan 

1. 

 

Wawancara dengan 

kepala sekolah SDN 

Jatimulyo 1 Malang 

2. 

 

Wawancara dengan 

guru kelas I SDN 

Jatimulyo 1 Malang.  

3. 

 

Wawancara dengan 

siswi SDN Jatimulyo 1 

Malang. 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

ekstrakurikuler seni 

tari. 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan fashion 

show. 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 

ekstrakurikuler 

Drum Band 
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8.  

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan manasik 

haji. 

9.  

 

 

 

 

 

 

Penghargaan Juara 

Bertahan HEALTH 

AGENT AWARD 

2016 Inspiring 

Healthy Generation. 
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Lampiran 9 

Keterangan Pengkodean 

1. Teknik Pengumpulan Data 

DOK  : Dokumentasi. 

OB  : Observasi. 

WW  : Wawancara. 

2. Rumusan Masalah 

01   : Rumusan masalah pertama. 

02   : Rumusan masalah kedua. 

3. Sumber Data 

KS  : Kepala Sekolah. 

GK  : Guru Kelas. 

SW  : Siswa. 

4. Tanggal  

17102018  : Tanggal Bulan Tahun. 

Contoh Pengkodean : (WW/01/KS/17102018), maka: 

1. Teknik   : Wawancara. 

2. Rumusan Masalah : Pertama. 

3. Sumber   : Kepala Sekolah. 

4. Tanggal  : 17 Oktober 2018. 
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Lampiran 10 



 
 

 

 

 


