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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Bab II ini membahas tentang kajian pustaka mengenai teori yang 

mendukung dan relevan untuk penelitian yang akan dilakukan. Bab kajian teori ini 

terdiri dari (a) konsep penelitian, (b) landasan teori, (c) kajian penelitian yang 

relevan, (d) kerangka pikir. Keempat sub bab tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

A. Konsep Penelitian 

1. Penguatan Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Penguatan Pendidikan Karakter 

Karakter merupakan watak atau ciri khas. Menurut Adisusilo (2012:78) 

karakter merupakan seperangkat nilai yang sudah menjadi kebiasaan hidup, 

sehingga menjadi sifat tetap dalam diri seseorang. Dapat dikatakan bahwa 

karakter ialah suatu kebiasaan yang telah menjadi sifat tetap atau identitas diri 

yang dimiliki oleh seseorang, karena setiap individu tentu mempunyai keunikan 

yang berbeda-beda. Keunikan ini akan terlihat dalam keseharian seseorang dalam 

bertindak dan bersikap. 

Sementara Samani (2016:41) mendefinisikan bahwa karakter adalah nilai 

perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan YME, diri sendiri, antar 

sesama manusia, lingkungan serta kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, 

perasaan, sikap, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma yang ada. 

Karakter sangat erat kaitannya dengan tingkah laku seseorang dalam 

kehidupannya, tanpa karakter yang baik seseorang akan mudah melakukan 
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perbuatan yang merugikan orang lain. Oleh sebab itu, karakter sangat penting 

dibentuk sehingga diri seseorang dapat terhindar dari hal yang negatif. Karakter 

yang telah terbentuk diharapkan mampu mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu yang positif sesuai dengan suara hati. 

Karakter terbentuk dari tiga bagian yang saling berhubungan, yaitu 

pengetahuan moral, perasaan moral serta perilaku moral. Menurut Lickona 

(2012:82) karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan 

hal yang baik dan melakukan hal yang baik, kebiasaan cara berpikir, kebiasaan 

dalam hati dan kebiasaan dalam bertindak. Ketiga hal tersebut sebagai faktor 

pembentuk kematangan karakter seseorang, jika ketiganya sudah dimiliki maka 

dapat dikatakan seseorang tersebut mempunyai karakter yang baik. Karakter tidak 

diwariskan, karakter yang baik dibangun secara berkesinambungan hari demi hari 

melalui pikiran dan perbuatan (Samani, 2016:41). Karakter menjadi kebiasaan 

sehingga menjadi sifat tetap seseorang. Setiap individu memiliki karakter yang 

berbeda meski mengandung unsur bawaan akan dapat berubah dan dibentuk, 

pembentukan karakter ini dipengaruhi oleh faktor keluarga, sekolah dan 

lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa karakter adalah 

nilai perbuatan yang mencerminkan kepribadian seseorang yang membedakan 

dirinya dengan orang lain. Karakter yang baik dapat dibentuk melalui kebiasaan 

yang ditanamkan secara terus menerus dan berkesinambungan. Seseorang 

dikatakan memiliki karakter yang kuat dan baik apabila mampu berpikir dan 

bertidak berdasarkan norma-norma yang berlaku, sehingga mampu menjalani 

kehidupannya dengan kekuatan moral yang dimiliki. 
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Pendidikan karakter ialah proses pembentukan dan pemberian arahan 

kepada siswa, supaya menjadi manusia yang berkarakter unggul. Berkarakter 

dalam dimensi hati, rasa, pikir, raga dan karsa. Pendidikan karakter disebut juga 

pendidikan nilai, moral, watak dan budi pekerti yang bertujuan untuk 

mewujudkan serta mempertahankan nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari 

(Wiyani, 2013:28). Sejalan dengan pendapat Fitri (2012:21) pendidikan karakter 

merupakan usaha yang dilakukan secara intensif guna membentuk suatu kebiasaan 

pada diri siswa agar sifat tersebut tertanam sejak dini, sehingga siswa mampu 

memutuskan mana yang baik dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Adapun menurut Mulyasa (2012:7) pendidikan karakter adalah suatu sistem 

yang menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa yang meliputi komponen 

pemahaman, kesadaran, kepedulian dan komitmen tinggi terhadap Tuhan YME, 

diri sendiri, lingkungan maupun masyarakat serta keseluruhan bangsa, sehingga 

menjadi manusia yang sempurna sesuai kodratnya. Pendidikan karakter menjadi 

bagian penting dalam pembentukan kepribadian siswa, sehingga nantinya mampu 

bersaing di tingkat global. Pengertian yang lebih sederhana Barnawi dan M.Arifin 

(2012:28) mendefinisikan bahwa pendidikan karakter lebih ditekankan pada sikap 

dan tanggung jawab, sehingga tidak hanya mengenalkan berbagai aturan dan 

definisinya saja. Berdasarkan penjelasakan di atas disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter tidak sekedar mengajarkan baik buruk saja, tetapi harus dengan usaha 

untuk menanamkan kebiasaan melakukan perbuatan yang baik, sehingga siswa 

paham tentang sesuatu yang benar, bisa merasakan sesuatu yang baik, serta 

mampu menerapkan perilaku yang baik pula dalam kehidupan sehari-harinya. 
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Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 tahun 2017 tentang 

Penguatan  Pendidikan Karakter  atau disingkat PPK pada  Bab I Pasal 1 bahwa 

gerakan PPK ialah gerakan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan 

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

rasa dan olah raga dengan kerjasama antar satuan pendidikan, keluarga dan 

masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM). Adanya Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan upaya 

terencana yang diterapkan satuan pendidikan untuk memperkuat karakter siswa 

yang berkualitas dengan kerjasama keluarga dan masyarakat. Karakter yang 

dimaksud yaitu keterpaduan dari empat bagian yakni olah hati, olah rasa, olah 

pikir dan olah raga. Olah hati berhubungan dengan perasaan, keyakinan dan sikap. 

Olah rasa berhubungan dengan kemauan serta kreativitas. Olah pikir berhubungan 

dengan proses pengolahan pengetahuan secara kritis, kreatif dan inovatif. Olah 

raga berhubungan dengan proses kesiapan, manipulasi dan kreasi baru. Keempat 

bagian tersebut saling berkaitan antara satu sama lain, sehingga banyak aspek 

yang mesti dipadukan. 

Selain kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan 

Karakter Bangsa tahun 2010, gerakan PPK merupakan bagian integral dari 

Nawacita. Program berkelanjutan ini lebih dimaksimalkan, diperdalam dan 

diperluas dari program sebelumnya untuk merubah pola pikir serta cara bertindak 

dalam pengelolaan sekolah. Gerakan PPK ini memiliki nilai-nilai utama yang 

perlu dikembangkan sebagai prioritas dalam satuan pendidikan, kelima nilai 

utama karakter bangsa yang dimaksud adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong 

royong dan integritas (Kemendikbud, 2017:7-8). 
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Berdasarkan uraian di atas Penguatan Pendidikan Karakter atau disingkat 

PPK adalah program lanjutan dan berkesinambungan dengan pendidikan karakter 

yang telah dilakukan guna memperkuat karakter siswa. Karakter yang diperkuat  

yaitu adanya keterpaduan olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga. Gerakan 

Penguatan Pendidikan Karakter  yang diterapkan pada satuan pendidikan  ini tidak 

hanya menerapakan pendidikan karakter, namun juga membentuk pengetahuan 

yang kompetensi untuk mewujudkan revolusi mental. Diharapkan program 

tersebut dapat mengubah cara berpikir, dan bertindak kearah yang lebih baik 

dengan diterapkannya nilai utama karakter bangsa yaitu nilai religius, nasionalis, 

gotong royong, mandiri dan integritas. 

b. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter 

Tujuan PPK telah tertuang pada Peraturan Presiden RI Nomor 87 tahun 

2017 Bab I Pasal 2 ditegaskan bahwa, tujuan dari PPK membangun serta 

membekali siswa dengan pendidikan karakter yang baik dan jiwa Pancasila untuk 

bekal menghadapi masa mendatang. Tujuan kedua adalah pendidikan karakter 

dijadikan sebagai jiwa utama bagi siswa dalam penyelenggaraan pendidikan jalur 

formal, informal dan nonformal dalam pengembangan pendidikan nasional. 

Tujuan yang ketiga adalah implementasi PPK yaitu untuk memperkuat potensi 

dan kompetensi guru, siswa, masyarakat dan lingkungan keluarga. Sejalan dengan 

hal tersebut menurut Kemendikbud (2017:1) tujuan PPK untuk menanamkan 

nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yaitu nilai religius, 

nasionalis, gotong royong, mandiri dan integritas yang menjadi suatu 

pembelajaran, pembiasaan serta pembudayaan. Adanya pendidikan karakter 
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diharap dapat mengubah cara berpikir, bertindak dan berperilaku ke arah yang 

lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan 

Karakter atau disingkat PPK untuk menanamkan nilai-nilai karakter religius, 

nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas sehingga menjadi suatu 

pembelajaran dan pembiasaan untuk mengubah pola pikir dan cara bertindak ke 

arah yang positif. Nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan pada kehidupan 

sehari-hari, bentuk implementasinya menumbuhkan karakter siswa dan 

membentuk jiwa Pancasila. 

c. Pentingnya Penguatan Pendidikan Karakter 

PPK merupakan kelanjutan dan revitalisasi dari gerakan nasional 

pendidikan karakter yang sudah dimulai sejak 2010. Gerakan PPK menjadi 

prioritas karena munculnya berbagai masalah yang mengancam masa depan 

bangsa, seperti maraknya perilaku kekerasan, pergaulan bebas, tawuran antar 

pelajar serta banyak pelajar yang terjerumus kasus narkoba. Selain itu, persoalan 

yang mengancam keutuhan masa depan bangsa yaitu persaingan di pentas global. 

Adanya berbagai permasalahan menjadi alasan kuat Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk memperkuat karakter bangsa melalui gerakan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) yang akan dilaksanakan secara menyeluruh pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah (Kemendikbud, 2017:2). 

Kesimpulan dari penjelasan di atas, Pengutan Pendidikan Karakter atau 

disingkat PPK merupakan hal yang penting karena dengan adanya gerakan ini 

diharapkan dapat memperkuat karakter bangsa agar tidak terjerumus dan 

melanggar nilai-nilai yang berlaku. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter ini 
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dilakukan secara menyeluruh dan sistematis yang dimulai dari jenjang dasar untuk 

menguatkan nilai-nilai karakter bangsa dan dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran yang diharapkan mampu berdampak di kehidupan sehari-hari siswa, 

sehingga menjadikan manusia yang tidak hanya berilmu tetapi juga berkarakter. 

d. Nilai-nilai Penguatan Pendidikan Karakter 

Menurut Kemendikbud (2017:8-9) nilai-nilai utama karakter yang saling 

berkaitan sebagai gerakan prioritas pada PPK, kelima nilai utama karakter tersebut 

adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. Berikut 

penjelasan dari  setiap nilai-nilai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). 

Pertama, nilai religius merupakan nilai tentang sikap patuh terhadap ajaran 

agama yang dianut, serta menjunjung tinggi toleransi dan hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. Subnilai religius antara lain toleransi, menghargai perbedaan 

agama, cinta damai, percaya diri, berpendirian teguh, tulus, tidak memaksakan 

kehendak, melindungi yang kecil yang tersisih dan mencintai lingkungan. 

Menurut Kemendikbud (2017:8) nilai karakter religius merupakan perilaku taat 

kepada Tuhan YME yang diwujudkan dengan perilaku taat melaksanakan ajaran 

agama yang dianut, menghargai adanya perbedaan agama, menjunjung tinggi 

sikap toleransi serta hidup rukun antar umat beragama. Penanaman nilai religius 

kepada siswa bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan, misalnya menghargai  dan 

menghormati kepada teman yang beragama lain, berdoa sebelum dan setelah 

belajar. 

Kedua, nilai nasionalis merupakan tindakan yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian terhadap bangsa. Subnilai nasionalis antara lain mengapresiasikan 

budaya bangsa, menjaga kekayaan bangsa, cinta tanah air, menjaga lingkungan, 
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rela berkorban, taat hukum, unggul dan berprestasi, menghormati keragaman 

budaya, suku dan agama. Menurut Kemendikbud (2017:8) nilai karakter 

nasionalis merupakan cara berpikir dan bertindak yang menunjukkan kepedulian, 

kesetiaan, serta penghargaan terhadap kepentingan bangsa dan negara. Nilai 

nasionalis dapat ditanamkan dengan cara menjaga lingkungan sekitar, 

melaksanakan upacara bendera, menyanyikan lagu nasional.  

Ketiga, nilai mandiri merupakan sikap yang tidak mudah bergantung kepada 

orang lain dalam menyelesaikan suatu hal. Subnilai mandiri antara lain kerja 

keras, daya juang, tangguh tahan banting, kreatif, profesional, berani serta menjadi 

pembelajar sepanjang hayat. Menurut Kemendikbud (2017:9) nilai karakter 

mandiri merupakan kemampuan mempergunakan seluruh tenaga, pikiran dan 

waktu untuk mewujudkan cita-citanya tanpa bergantung terhadap orang lain. 

Menanamkan nilai mandiri dapat dilakukan dengan cara memberi kebebasan pada 

siswa untuk melaksanakan kegiatan sendiri, akan tetapi tetap dalam pengawasan 

orang tua.  

Keempat, nilai gotong royong merupakan tindakan yang mencerminkan 

kerja sama untuk menyelesaikan sesuatu dengan orang lain. Subnilai gotong 

royong antara lain kerja sama, tolong menolong, menghargai, musyawarah 

mufakat, empati, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, sikap kerelawanan, 

solidaritas, anti diskriminasi dan kekerasan. Menurut Kemendikbud (2017:9) nilai 

karakter gotong royong merupakan tindakan yang mencerminkan menghargai 

semangat kerja sama serta saling membantu dalam menyelesaikan persoalan 

bersama. Menanamkan nilai gotong royong pada siswa dapat dilakukan dengan 

cara belajar secara berkelompok, menyusun jadwal piket kelas. 
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Kelima, nilai integritas ditunjukkan dengan perilaku yang membuat dirinya 

mampu dipercaya dalam hal tindakan maupun perkataan. Subnilai integritas 

antara lain setia, jujur, tanggung jawab, komitmen moral, keadilan, anti korupsi,  

cinta pada kebenaran, menghargai martabat individu dan keteladanan 

(Kemendikbud, 2017:9). Cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai 

integritas dengan melakukan kegiatan belajar mengajar, mengerjakan tugas. 

Nilai-nilai Penguatan Pendidikan Karakter di atas harus diterapkan dalam 

berbagai jenjang pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan dasar.  Lima nilai 

utama tersebut tidak dapat dipisahkan dan berdiri sendiri, akan tetapi harus 

dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga membentuk keutuhan pribadi. 

Hal ini dimaksudkan guna mencetak generasi muda yang berkarakter dan mampu 

memajukan bangsa. 

e. Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) diimplementasikan berdasar 

kurikulum yang mantap dan sudah dimiliki sekolah. Kemendikbud (2017:18) 

menyatakan bahwa strategi implementasi PPK dilakukan melalui kegiatan 

intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler ialah 

kegiatan yang pembelajaran yang wajib diikuti oleh siswa secara teratur dan 

terjadwal, untuk meningkatkan Standar Kompetansi Lulusan melalui Kompetensi 

Dasar yang dilaksanakan secara teratur sesuai dengan kalender akademik. 

Kegiatan kokurikuler ialah kegiatan pembelajaran penunjang kegiatan 

intrakurikuler yang dilakukan di luar jadwal intrakurikuler, sehingga siswa bisa 

lebih memahami serta memperdalam materi intrakurikuler. Sedangkan kegiatan 
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ekstrakurikuler ialah kegiatan pengembangan karakter yang dilakukan di luar jam 

intrakurikuler, untuk mengembangkan bakat minat yang dimiliki siswa.  

Implementasi gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dilakukan 

melalui tiga pendekatan utama, yakni berbasis kelas, berbasis budaya sekolah dan 

berbasis masyarakat (Kemendikbud, 2017:27). Pendekatan ini bisa membantu 

satuan pendidikan untuk membuat rancangan serta mengimplementasikan 

program PPK. Rancangan kegiatan tersebut disesuaikan dengan program 

kurikulum pada masing-masing satuan pendidikan.  

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis kelas lebih menekankan 

integrasi pada proses pembelajaran melalui isi kurikulum, manajemen kelas, 

pilihan metodologi, evaluasi pembelajaran, serta mengembangkan karakter sesuai 

dengan kebutuhan (Kemendikbud, 2017:15). Selain menjadikan siswa menguasai  

kompetensi, PPK berbasis kelas ini dirancang untuk menjadikan siswa menyadari 

serta menginternalisasi nilai-nilai karakter dalam perilaku sehari-hari. Adanya 

kegiatan tersebut, siswa akan mampu menghubungkan antara pengetahuan yang 

dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan keseharian. 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis budaya sekolah, 

menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama, menonjolkan keteladanan orang 

dewasa di sekolah, melibatkan seluruh ekosistem di sekolah, mengembangkan 

kokurikuler dan ekstrakurikuler, memberdayakan manajemen sekolah serta 

mempertimbangkan norma, peraturan dan tradisi di sekolah (Kemendikbud, 

2017:15). Kegiatan berbasis budaya sekolah berpengaruh terhadap perkembangan 

siswa, dengan menciptakan suasana sekolah yang berkarakter akan menjadikan 

warga sekolah menjadi individu berkarakter. 
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Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis masyarakat, memperkuat 

peranan komite sekolah dan orang tua, memeberdayakan potensi lingkungan 

sebagai sumber pembelajaran, mensinergikan PPK dengan program-program yang 

ada di lingkungan dan melakukan kerjasama dengan pemerintah serta masyarakat 

pada umumnya (Kemendikbud, 2017:15). Dukungan masyarakat sangat penting 

dan dibutuhkan demi terlaksananya program PPK serta visi misi sekolah, 

sehingga akan terjalin suatu kerja sama berbagai komunitas yang dapat 

menjadikan mitra. Komunitas yang dimaksudkan tersebut, seperti komunitas 

orang tua, kebudayaan, agama, lembaga pemerintah serta komunitas lainnya yang 

mampu mendukung berjalannya program PPK. 

f. Evaluasi Program 

Evaluasi merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan 

berkelanjutan untuk menetapkan kualitas (nilai dan arti) berdasarkan 

pertimbangan dan kriteria yang ditentukan  untuk mengambil keputusan (Arifin, 

2016:5). Evaluasi program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) perlu dilakukan 

untuk mengetahui damapk yang signifikan dari adanya program. Evaluasi 

program dilaksanakan berdasarkan skema yang disetujui tim PPK Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Penilaian dan evaluasi Penguatan Pendidikan 

Karakter bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan nilai-

nilai utama PPK sebagai gerakan nasional revolusi mental pada lembaga 

pendidikan (Kemendikbud, 2017:51). 

Tujuan dari kegiatan evaluasi program Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) adalah untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program dalam satuan 

pendidikan. Kegiatan tersebut mampu menunjukkan seberapa efektif program 
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yang telah dilakukan serta dijadikan masukan untuk meningkatkan program PPK 

kedepannya. Berdasarkan Kemendikbud, (2017:53) tujuan evaluasi program yaitu, 

mendapat informasi dan data untuk mengetahui keevektivitasan program PPK, 

mendapat gambaran pencapaian tujuan PPK, mendapat informasi terkait adanya 

kesulitan dan hambatan pada pelaksanaan program, menilai keberhasilan 

pelaksanaan program, menentukan kendala dan hambatn program, 

mengidentifikasi keberlanjutan dari program PPK. 

 

2. Pembelajaran Tematik 

a. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang sengaja mengaitkan 

beberapa aspek baik ke dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran, 

sehingga siswa akan memperoleh pengetahuan serta keterampilan secara utuh dan  

pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa (Majid, 2014:85). Hal tersebut sejalan 

dengan pernyataan Rusman (2015:139) pembelajaran tematik adalah pendekatan 

dalam pembelajarn terpadu (integrated instruction), merupakan pembelajaran 

yang memungkinkan siswa baik individu atau kelompok aktif menemukan suatu 

konsep dan bermakna.  

Pendapat lain tentang pembelajaran tematik yaitu dimaknai sebagai 

pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema (Trianto, 2011:147). 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran tematik 

ialah pembelajaran yang berdasar tema sehingga dapat menciptakan pembelajaran 

yang kontekstual serta bermakna bagi siswa. Bermakna bagi siswa maksudnya 

pembelajaran dilakukan berdasar pengalaman, siswa akan terkesan dengan apa 
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yang telah ditemukan, sehingga siswa dapat menemukan dan membangun konsep 

dari proses pembelajaran yang dilakukan. 

b. Tujuan Pembelajaran Tematik 

Menurut Rusman (2015:145) tujuan pembelajaran tematik diantaranya 

adalah sebagai berikut:  

1.) pembelajaran tematik mudah untuk memusatkan perhatian pada tema 

tertentu; 

2.) mempelajari berbagai pengetahuan serta mengembangkan kompetensi dari     

muatan mata pelajaran pada tema yang sama; 

3.) pemahaman materi pelajaran menjadi lebih berkesan dan mendalam; 

4.) kompetensi berbahasa dikembangkan dengan mengaikaitkan berbagai mata 

pelajaran dengan pengalaman siswa; 

5.) semangat belajar lebih karena siswa berkomunikasi secara langsung seperti 

bertanya, bercerita dan menulis; 

6.) merasakan makna belajar serta manfaatnya, karena materi yang disajikan 

pada tema jelas; 

7.) efisiensi waktu bagi guru karena muatan pelajaran disajikan secara terpadu, 

sehingga dapat disiapkan sekaligus; 

8.) moral siswa dapat dibentuk dan dikembangkan dengan mengintegrasikan 

nilai budi pekerti yang disesuaikan dengan kondisi pembelajaran. 

Berdasarkan tujuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, tujuan 

pembelajaran tematik yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk 

memahami berbagai materi yang disajikan dalam sebuah tema yang nyata dan 

dikenal dalam kegiatan keseharian siswa. Pembelajaran tematik dikemas dengan 
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cara menciptakan suasana pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, sehingga 

siswa mampu membangun konsep sendiri dari apa yang telah ditemukan dan 

dipelajari, serta dapat menumbuhkan sikap dan budi pekerti yang baik dalam 

proses kegiatan pembelajaran.  

c. Penguatan Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Tematik 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada 

bidang studi yang terdapat pada kurikulum. Materi pelajaran yang berkaitan 

dengan nilai-nilai perlu dikembangkan serta dihubungkan dalam kehidupan 

sehari-hari, sehinggan proses kegiatan pembelajaran tidak terfokus pada 

pengetahuan saja namun juga dalam rangka pembentukan karakter siswa 

(Mulyasa, 2013:7).  Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui pembelajaran 

tematik ialah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan 

dengan pengalokasian waktu khusus untuk mengajarakan nilai-nilai karakter. 

Tema pembelajaran yang memuat nilai utama PPK diajarkan dalam proses 

kegiatan pembelajaran. Sekolah mendesain sendiri nilai karakter apa yang akan 

ditekankan dalam tema pembelajaran tersebut. Sekolah dapat memberdayakan 

guru yang ada atau menyediakan guru khusus untuk mengajarkan materi tentang 

nilai-nilai tertentu guna memperkuat pendidikan karakter (Kemendikbud, 

2017:32).  

Menurut Kemendikbud (2017:27) langkah-langkah mengimplementasikan 

PPK melalui pembelajaran dilakukan dengan cara: 1.) menganalisis kompetensi 

dasar nilai-nilai yang terdapat dalam materi pembelajaran, 2.) membuat RPP yang 

berfokus memuat penguatan pendidikan karakter dengan menggunakan metode 

dan pengelolaan kelas yang relevan, 3.) melakukan pembelajaran sesuai RPP, 
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melakukan penilaian, 5.) refleksi dan evaluasi dari keseluruhan rangkaian kegiatan 

pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran tematik dilakukan melalui tiga tahapan kegiatan, 

yaitu dimulai dari kegiatan pembuka atau pendahuluan, kemudian kegiatan inti 

dan yang terakhir kegiatan penutup (Trianto, 2011:210). Menurut Mulyasa 

(2013:125) kegiatan pembelajaran pada umumnya mencakup kegiatan awal, 

kegiatan ini aau pembentukan kompetensi dan karakter dan kegiatan akhir atau 

penutup. Sejalan dengan itu Gunawan (2017:229) mengungkapkan bahwa 

kegiatan pembelajaran dari tahap kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup dipilih dan dilaksanakan agar siswa mampu mempraktikkan nilai-nilai 

karakter yang ditargetkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Bab I telah tertuang bahwa, setiap satuan 

pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi 

serta efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Tahapan dari perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian dijelaskan sebagai berikut: 

1.) Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan proses pembelajaran berisi rangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, berdasarkan Peraturan Pemerintahan 

Nomor 32 tahun 2013 Pasal 20 menyatakan bahwa, “Perencanaan pembelajaran 

merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan 

pembelajaran”. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 22 Tahun 2016 Bab III bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam 

bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
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a) Silabus  

Silabus merupakan renacana pembelajaran pada tema tertentu yang mencakup 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, 

indikator, alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar (Majid, 2014:108). Hal 

tersebut sejalan dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Bab III menyatakan 

bahwa silabus adalah acuan dalam penyusunan kerangka pembelajaran untuk 

bahan kajian pembelajaran, yang memuat: identitas sekolah dan kelas, kompetensi 

inti (KI), kompetensi dasar (KD), tema, materi pokok, kegiatan pembelajaran, 

penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Sementara Gunawan (2017:225) 

menjelaskan agar memfasilitasi terjadinya kegiatan pembelajaran yang membantu 

siswa dalam mengembangkan karakter, setidaknya perlu diadakan perubahan pada 

3 komponen dalam silabus yaitu, pertama modifikasi atau penambahan kegiatan 

pembelajaran yang dapat mengembangkan karakter. Kedua modifikasi atau 

penambahan pada indikator pencapaian, sehingga terdapat indikator yang 

berkaitan dengan pencapaian siswa dalam hal karakter. Ketiga penambahan atau 

modifikasi teknik penilaian, sehingga terdapat penilaian untuk mengukur 

perkembangan karakter siswa. Penambahan atau modifikasi dari ketiga komponen 

tersebut, harus bisa memperkuat sekaligus mengembangkan karakter dengan 

memperhatikan SK dan KD yang akan dicapai oleh siswa. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, silabus merupakan ringkasan 

atau garis besar yang digunakan untuk acuan dalam mengembangkan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Silabus dirancang disesuaikan kebutuhan untuk proses 

pembelajaran, dengan menambahkan atau memodifikasi kegiatan pembelajaran, 

indikator pencapaian serta penilaian yang berkaitan dengan pengembangan 
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karakter dalam silabus akan memudahkan guru untuk menyusun RPP dengan 

menciptakan proses pembelajaran yang berwawasan pada pengembangan 

karakter.  

b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rancangan yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi dasar (KD) yang telah ditetapkan pada standar isi dan dijabarkan 

dalam silabus (Majid, 2014:125). Menurut Komalasari (2010:193) RPP 

merupakan penjabaran dari silabus yang telah disusun sebelumnya, dalam RPP 

terdapat kegiatan yang akan dilakukan guru dan siswa dalam mencapai 

kompetensi yang ditetapkan, sedangkan menurut Gunawan (2017:298) RPP 

adalah perkiraan guru untuk melakukan yang akan dilakukan pada proses kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Bab III, RPP adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka yang dikembangkan dari silabus untuk megarahkan 

kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dalam pencapaian KD. Komponen 

RPP terdiri dari identitas sekolah, identitas tema dan subtema, kelas/semester, 

materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran berdasar KD, kompetensi dasar 

(KD) dan indikator, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian hasil 

pembelajaran. Berikut uraian komponen RPP tematik:  

(1) Identitas RPP tematik merupakan petunjuk yang terdapat pada dokumen RPP 

yang meliputi informasi tentang satuan pendidikan, kelas, semester tema dan 
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subtema, pertemuan yang keberapa, serta alokasi waktu (Prastowo, 

2015:106). 

(2) Kompetensi Inti (KI) merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki siswa dalam setiap jenjang 

kelas. Kriteria SKL mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, sehingga 

kompetensi inti adalah syarat untuk mencapai SKL yang bersifat berjenjang 

dan bertahap. Berjenjang bertahap yang dimaksudkan adalah setiap tingkat 

kelas memiliki kompetensi inti yang berbeda dan menjadi landasan untuk 

tingkat selanjutnya (Prastowo, 2015:118).  

(3) Kompetensi Dasar (KD) adalah kemampuan spesifik yang dikembangkan dari 

Kompetensi Inti (KI) mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan 

terkait muatan pembelajaran dan diperoleh melalui proses pembelajaran 

(Prastowo, 2015:129). Sejalan dengan Majid (2014:111) Kompetensi Dasar 

ialah kompetensi setiap mata pelajaran yang merupakan penurunan dari 

Kompetensi Inti yang terdiri atas sikap pengetahuan serta keterampilan yang 

harus dikuasai oleh peserta didik. 

(4) Indikator dikembangkan dari Kompetensi Dasar (KD) yang menjadi tolak 

ukur tercapai tidaknya tujuan pembelajaran dalam kompetensi dasar 

(Prastowo, 2015:162). Menurut Majid (2014:115) Indikator adalah penanda 

pencapaian Kompetensi Dasar, ditandai dengan perubahan perilaku yang 

dapat diukur mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan.  

(5) Tujuan Pembelajaran adalah rumusan pernyataan secara spesifik yang 

memuat tentang hasil perubahan yang diperoleh siswa dari proses kegiatan 

pembelajaran, serta melalui cara seperti apa proses pembelajaran tersebut 
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akan dilaksanakan (Prastowo, 2015:186). Sejalan dengan Majid (2014:127) 

mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan pada 

rumusan sesuai dengan indikator, berbentuk pernyataan yang bersifat 

operasional. Tujuan pembelajaran harus mengandung unsur A (audience), B 

(behavior), C (condition) dan D (degree). A (audience) merupakan siswa 

yang menjadi subjek dari tujuan pembelajaran. B (behavior) adalah kata kerja 

yang mendeskripsikan kemampuan siswa, kata kerja harus bisa diukur sebab 

merupakan hal yang sangat penting dari tujuan pembelajaran. C (condition) 

ialah situasi dan kodisi ketika tujuan pembelajaran diselesaikan, dan D 

(degree) yaitu standar yang dicapai oleh siswa, sehingga bisa dikatakan telah 

mencapai tujuan pembelajaran. 

(6) Materi pembelajaran ialah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran dikembangakan dari materi pokok yang 

ada pada silabus (Prastowo, 2015:194). Sejalan dengan itu menurut Majid 

(2014:127) materi pembelajaran digunakan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, materi pada RPP dikembangkan dari materi pokok yang ada 

pada silabus, oleh sebab itu materi pembelajaran harus dikembangkan secara 

rinci dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

(7) Pendekatan pembelajaran adalah langkah awal dalam pembentukan ide dalam 

memandang suatu masalah. Pendekatan berfungsi sebagai penuntun arah 

pelaksanaan ide untuk diterapkan pada masalah yang akan ditangani 

(Rusman, 2015:189). 

(8) Model pembelajaran menurut Prastowo (2015:239) merupakan acuan 

pembelajaran yang dilakukan berdasarkan pola pembelajaran tertentu secara 
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sistematis, yang tersusun dari beberapa komponen yakni fokus, sintaks, 

sistem sosial dan pendukung.  

(9) Strategi pembelajaran ialah perencanaan yang berisi rangakaian kegiatan 

yang dibuat untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Strategi pembelajaran 

juga dapat diartikan sebuah ilmu atau seni dalam pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai perencanaan pembelajaran 

(Prastowo, 2015:240). 

(10) Metode pembelajaran ialah cara yang digunakan untuk melaksanakan rencana 

yang telah disusun dalam bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Prastowo, 2015:240).  

(11) Media pembelajaran tertuang dalam Permendikbud  Nomor 22 tahun 2016 

Bab III berupa alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi. Sejalan dengan Prastowo (2015:295) menjelaskan 

media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang direncanakan dan dapat 

menyalurkan pesan dalam proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran secara efisien dan efektif.  

(12) Sumber belajar merupakan segala sesuatu baik berupa benda, ide, fakta, 

orang, data dan lain sebagainya, yang mampu membuat atau  menimbulkan 

proses belajar (Prastowo, 2015:296). Tercantum dalam Permendikbud  

Nomor 22 tahun 2016 Bab III bahwa, sumber belajar dapat berupa buku, alam 

sekitar, media cetak dan elektronik, atau sumber lain yang relevan. 

(13) Langkah-langkah kegiatan pembelajaran merupakan komponen yang harus 

dicantumkan pada RPP, langkah tersebut memuat kegiatan awal, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup yang disertai dengan alokasi waktu tertentu. Seluruh 
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rangkaian kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan sintaks model 

pembelajaran yang telah dipilih (Majid, 2014:128). 

(14) Penilaian dijabarkan atas teknik, bentuk instrumen serta instrumen yang 

dipakai untuk mengukur ketercapaian indikator dan tujuan pembelajaran. 

Penyajiannya dapat berupa matriks vertikal maupun horizontal (Majid, 

2014:128). 

2.) Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran tematik menurut Majid (2014:129) merupakan 

unsur yang sangat inti dalam kegiatan pembelajaran. Pelaksanaannya disesuaikan 

dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Sejalan dengan Trianto 

(2011:210) mengungkapkan pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui tiga 

tahapan kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan atau pembukaan, inti, dan penutup. 

Alokasi waktu setiap tahapan berbeda, untuk kegiatan awal kurang lebih 5-10%, 

kegiatan inti 80% dan kegiatan penutup 10-15% berdasar waktu yang telah 

disediakan. Tahapan pelaksanaan pembelajaran akan dijelaskan sebagai berikut: 

Pertama kegiatan pendahuluan, kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan 

siswa agar mengikuti proses kegiatan pembelajaran dengan baik. Mempersiapkan 

yang dimaksud dalam hal mental yang siap mempelajari pengetahuan, sikap dan 

keterampilan (Trianto, 2011:210). Tahap ini bisa dilakukan dengan menggali 

pengetahuan awal siswa tentang tema yang akan dipelajari. Bentuk kegiatan bisa 

berupa tanya jawab yang mengarah pada pengetahuan siswa yang menyangkut 

kesehariannya, ataupun bisa dengan melihat lingkungan sekitar, penyajian gambar 

maupun video. 
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Kedua kegiatan inti, dalam kegiatan ini berfokus pada tujuan yang akan 

dicapai. Tahapan ini siswa melakukan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan 

penyajian bahan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan model, 

metode yang bervariasi, sehingga pembelajaran yang telah dilakukan siswa 

menjadi bermakna (Trianto, 2011:211). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan harus 

memperhatikan kompetensi yang akan dicapai serta memunculkan keaktifan siswa 

dalam menemukan dan membentuk konsep terhadap materi yang sedang 

dipelajari. 

Kegiatan penutup, kegiatan ini bersifat untuk menenangkan. Tahap penutup 

ini kegiatan yang dilakukan yaitu umpan balik dan mengungkapkan dari hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan. Guru juga dapat memberikan penekanan 

untuk memantapkan materi yang telah diajarkan kemudian memberikan tes untuk 

mengukur keberhasilan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan (Trianto, 

2011:211). 

3.) Penilaian Proses Pembelajaran 

Penilaian dilakukan untuk melihat kualitas proses pembelajaran sudah 

mencapai tujuan yang harus dicapai. Kegiatan yang dilakukan siswa selama 

kegiatan pembelajaran merupakan sumber penilaian guru, dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 23 Tahun 2016 pada Bab II Pasal 

3 menyatakan penilaian hasil belajar siswa yaitu sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Penilaian sikap (afektif) yang dimaksud merupakan penilaian  guru 

untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku siswa. Penilain 

pengetahuan (kognitif) dilakukan untuk mengetahui serta mengukur penguasaan 
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siswa terhadap materi. Penilaian keterampilan (psikomotor) untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam menerpakan pengetahuan dan melakukan tugas tertentu. 

Menurut Mulyasa (2012:199) bahwa dalam penilaian proses pendidikan 

karakter ada berbagai cara pengumpulan data tentang pemahaman pribadi siswa 

terhadap ide-ide, cara berpikir dan berbuat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

melakukan tes lisan, tertulis atau dengan non-tes, seperti wawancara, portofolio 

dan ceklis. Berdasarkan uraian di atas penilaian dilakukan untuk mengetahui 

keberhasilan dari rangkaian pembelajaran yang telah dilakukan apakah sudah 

sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Penilaian dilakukan dengan melihat 

aspek sikap, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. 

 

B. Landasan Teori 

Kemendikbud (2017:32) menyatakan bahwa gerakan Penguatan Pendidikan 

Karakter melalui pembelajaran tematik ialah kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan satuan pendidikan dengan pengalokasian waktu khusus untuk 

mengajarakan nilai-nilai karakter. Tema pembelajaran yang memuat lima nilai 

utama PPK diajarkan dalam proses kegiatan pembelajaran. Sekolah mendesain 

sendiri nilai-nilai karakter yang akan ditekankan pada tema pembelajaran. Sekolah 

bisa memberdayakan guru yang ada, atau menyiapkan guru khusus untuk 

mengajarkan materi tentang nilai-nilai tertentu guna memperkuat karakter. 

Kemendikbud (2017:8-9) nilai-nilai utama karakter yang saling berkaitan 

sebagai gerakan prioritas pada PPK, kelima nilai utama karakter tersebut adalah 

nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. 
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Gunawan (2017:229) menyatakan kegiatan pembelajaran dari tahap 

kegiatan pendahuluan, inti dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar siswa dapat 

mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. 

Mulyasa (2013:7), menyatakan bahwa pendidikan karakter dapat 

diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada bidang studi yang terdapat pada 

kurikulum. Materi pelajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai perlu 

dikembangkan serta dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kegiatan 

pembelajaran tidak terfokus pada pengetahuan saja, akan tetapi juga dalam rangka 

pembentukan karakter siswa. Teori di atas akan digunakan untuk menganalisis 

hasil penelitian berdasar rumusan masalah mengenai implementasi Penguatan 

Pendidikan Karakter berbasis kelas pada pembelajaran tematik di Sekolah Dasar. 

 

C. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Yunus (2014) dengan judul “Implementasi 

Pendidikan Karakter dalam Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Al-Madinah Kebumen”. Penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan 

pendidikan karakter pada proses pembelajaran di Sekolah Dasar yang memuat 18 

nilai karakter pada pada Al-Quran dan hadist serta dikembangkan berdasar  

karakter dinas. sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang 

implementasi penguatan pendidikan karakter pada pembelajaran tematik di 

Sekolah Dasar yang berfokus pada lima nilai utama dalam PPK.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Dahliyana (2017) dengan judul “Penguatan 

Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah”. Penelitian ini 

menggambarkan tentang pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Bandung yang berintikan pada nilai-nilai 

disiplin, solidaritas, kepedulian, kerjasama, toleransi, kekompakan, enterpreneur, 

kejujuran, keberanian, kemandirian, kebersamaan, tanggung jawab, keterampilan, 

kreativitas dan kemampuan sosial. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

mengenai PPK  pada pembelajaran tematik yang berfokus pada lima nilai utama 

PPK, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmadyanti (2017) dengan judul 

“Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa Sekolah Dasar Melalui Kearifan 

Lokal”. Penelitian ini tentang penguatan pendidikan karakter melalui kearifan 

lokal dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam materi pelajaran yang 

memunculkan nilai karakter pada siswa. Penelitian yang akan dilakukan yaitu  

tentang Penguatan Pendidikan Karakter  pada pembelajaran tematik yang 

mengacu pada lima nilai-nilai utama pada PPK, meliputi nilai religius, nasionalis, 

gotong royong, mandiri dan integritas.  

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Oktavia dan Nisa (2018) dengan judul 

“Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling 

Berbasis pada Psychological Well Being Siswa”. Penelitian tersebut meneliti 

tentang pendidikan karakter dalam bimbingan dan konseling berbasis 

Psychological Well Being pada siswa yang berfokus untuk mengembangkan aspek 

emosi, fisik, kreativitas, sosial, spiritual dan intelektual. Sedangkan penelitian 
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yang akan dilakukan membahas tentang Penguatan Pendidikan Karakter berbasis 

kelas pada pembelajaran tematik yang mengacu pada lima nilai utama. 

 

D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas 

pada Pembelajaran Tematik 

5 Nilai Utama PPK 

1. Religius 

2. Nasionalis 

3. Mandiri 

4. Gotong royong 

5. Integritas 

 

Penelitian deskriptif  

Pendekatan kualitatif 

Teknik observasi, 

wawancara, dokumentasi 

Deskripsi Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas 

pada Pembelajaran Tematik Kelas 1 di SDN Purwantoro 1 Malang 

Kondisi Ideal 

1. Pelajar yang memiliki 

kecerdasan dan watak yang 

bermartabat 

2. Pelajar yang memiliki 

kecerdasan berpikir, budi 

pekerti dan batin 

 

Kondisi Lapangan 

1. Fenomena tindak kriminal 

di kalangan pelajar 

2. Terkikisnya moral di 

kalangan pelajar 
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Keterangan: 

Pendidikan merupakan hal yang penting untuk mencetak generasi yang 

berkualitas dan bermartabat. Pendidikan karakter di Indonesia perlu dilakukan 

karena semakin maraknya permasalahan sosial yang terjadi, khususnya di 

kalangan pelajar seperti tindak kekerasan, pencurian, tawuran dan perilaku 

menyimpang lainnya. Merujuk dari fenomena-fenomena yang terjadi, pendidikan 

karakter perlu dikembangkan dalam pendidikan sesuai dengan tujuan dari 

pendidikan nasional Indonesia yaitu mengembangkan potensi siswa, serta 

menjadikannya manusia berkarakter unggul. Pelaksanaan tujuan tersebut 

sekaligus kebijakan Gerakan Nasional Pendidikan Karakter yang berlandaskan 

Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan Karakter Bangsa yang telah 

diberlakukan pada tahun 2010. Kebijakan tersebut ditindak lanjuti sebagai 

perwujudan dari Nawacita Presiden nomor 8 serta Gerakan Nasional Revolusi 

Mental (GNRM) yang menempatkan pendidikan karakter sebagai inti dari 

pendidikan nasional. Hal tersebut dilanjutkan dengan adanya Penguatan 

Pendidikan Karakter yang pelaksanaannya dilakukan melalui tiga pendekatan 

utama, salah satunya berbasis kelas yang berfokus pada integrasi nilai-nilai PPK 

pada pembelajaran tematik. Nilai-nilai utama yang diintegrasikan ke dalam 

pembelajaran tematik tersebut yaitu nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong 

royong dan integritas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini untuk 

mendeskripsikan implementasi Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kelas 

pada pembelajaran tematik kelas 1 di SDN Purwantoro 1 Malang. 


