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ABSTRAK 

 

Anggraini, Alif. 2019. Impementasi Pembelajaran 

Kurikulum 2013 Dalam Meningkatkan Pendidikan 

Karakter Siswa Kelas V SDN ! Nologaten 

Ponorogo.Skripsi Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing: Mukhlison Efendi, M.Ag. 

Kata Kunci: Pembelajaran Kurikulum 2013, Pendidikan 

Karakter. 

Dalam implementasi Kurikulum 2013, pendidikan 

karakter dapat diintregasikan dalam seluruh pembelajaran 

pada setiap bidag studi yag terdapat dalam kurikulum. 

Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau 

nilai-nilai pada setiap bidang studi perlu dikembangkan dan 

dibubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian, pendidikan nilai dan pembentukan karakter tidak 

hanya dilakukan pada tataran kognitif, tetapi menyentuh 

internalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-

hari. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) persiapan 

pembelajaran kurikulum 2013 dalam meningkatan 

pendidikan karakter keas V di SDN 1 Nologaten Ponorogo 

adalah dengan menyiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang di susun berdasarkan silabus. 

Tidak hanya itu, penguasaan materi oleh guru harus 

diperhatikan. Karena walaupun di dalam kurikulum 2013 

guru di tempatkan sebagai fasilitato tetapi guru adaah 

pemegang kunci dalam sebuah proses pembelajaran. 

Bagaimanapun guru sangat berpengaruh terhadap 

tercapainya tujuan pembelajaran. (2) pelaksanaan 



 

 
 

pembelajaran kurikulum 2013 dalam meningkatkan 

pendidikan karakter siswa kelas V SDN 1 Nologaten 

Ponorogo melalui tiga tahap, yaitu pada tahap pendahuluan, 

inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan pendidikan 

karakter ditanamkan lewat pembiasaan berdoa sebelum 

memulai pembelajaran, penanaman sikap nasionalisme 

dengan menyanyikan lagu nasional. Pada tahap kegiatan inti 

penanaman pendidikan karakter dapat diakukan dengan 

melaksanakan kegiatan diskusi untuk membiasakan sikap 

percaya diri, demokratis, dan social. Selain itu penumbuhan 

sikap tanggung jawab dapat disisipkan lewat pemberian 

waktu untuk mengerjakan tugas secara individu maupun 

kelompok. (3)  Evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 

dalam meningkatkan pendidikan karakter di SDN 1 

Nologaten Ponorogo evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 

dalam meningkatkan pendidikan karakter dengan cara 

melakukan penilaian sejak awal sampai akhir proses 

pembelajaran untuk mendapatkan nilai yang tidak hanya 

berpacu pada nilai akademik tetapi juga pada nilai sikap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradapan 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Untuk itu, dalam Undang-Undang No. 

20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nasional 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yag beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
1
 

Pendidikan adalah sebuah proses untuk mengubah 

jati diri seorang peserta didik untuk lebih maju. Menurut 

para ahli, ada beberapa pengertian yang mengupas 

tentang definisi dari pendidikan itu sendiri diantaranya 

menurut John Dewey, pendidikan adalah merupakan 

salah satu proses pembaruan makna pengalaman. 

Sedangkan menurut H. Horne, pendidikan merupakan 

proses yang terjadi secara terus-menerus dari 

penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia 

yang telah berkembang secara fisik dan mental yang 

bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi 

                                                           
1
 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 

2013 ( Bandung, PT Rosdakarya, 2015),20. 



 

 
 

dalam alam sekitar, intelektual, emosional, kemanusiaan 

dari manusia.
2
 

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan 

sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap 

langkah pembangunan selalu memunculkan persoalan-

persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan 

sebelumnya. Suatu pendidikan dipandang bermutu diukur 

dari kedudukannya untuk ikut mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan memajukan kebudayaan nasional adalah 

pendidikan yang berhasil membentuk generasi muda 

yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkepribadian. 

Untuk itu perlu dirancang suatu sistem pendidikan yang 

mampu menciptakan suasana dan proses pendidikan yang 

menyenangkan, merangsang, dan menantang peserta 

didik untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai 

bakat dan kemampuannya. Penyelesaian masalah 

pendidikan tidak semestinya dilakukan secara terpisah-

pisah, tetapi harus ditempuh langkah atau tindakan yang 

sifatnya menyeluruh.
3
 

Perkembangan dunia pendidikan dan  

pembelajaran dewasa ini semakin pesat seiring dengan 

perkembangan budaya manusia dalam menghasilkan 

cipta, rasa, karsa, rupa, dan rekayasa. Hasil dari 

perkembangan tersebut maka sudah pasti lahirnya model 

produk-produk terbarukan sebagaimana dalam dunia 

                                                           
2
 Yugha Erlangga, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, 

Inovatif,dan Kreatif  (Jakarta: Erlangga Group, 2012), 3. 
3
 Mohamad Mustari Manajemen Pendidikan (Jakarta: PT. 

Rajagrafindo, 2014), 5.  



 

 
 

pendidikan dan pembelajaran lebih sering dikenal dengan 

inovasi pendidikan.
4
 

Dalam mengantisipasi perubahan-perubahan 

global dan persaingan pasar bebas, serta tuntutan 

kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Khususnya 

teknologi informasi yang semakin canggih, pemerataan 

layanan pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan 

yang transparan, berkeadilan, dan demokratis 

(democratic education). Hal tersebut harus dikondisikan 

dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Dalam hal ini, sekolah sebagai masyarakat kecil (mini 

society) yang merupakan wahana pengembangan peserta 

didik, dituntut untuk menciptakan iklim pembelajaran 

yang demokratis (democratic intruction), agar terjadi 

pembelajaran yang menyenangkan (joyfull learning). 

Dengan iklim pendidikan yang demikian diharapkan 

mampu melahirkan calon-calon penerus pembangunan 

masa depan yang sabar, berkompeten, mandiri, kritis, 

rasional, cerdas, kreatif, dan siap menghadapi berbagai 

macam tantangan, dengan tetap bertawakal terhadap sang 

penciptanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan 

perubahan yang cukup mendasar dalam sistem 

pendidikan nasional, yang dipandang oleh berbagai pihak 

sudah tidak efektif, bahkan dari segi mata pelajaran yang 

diberikan yang dianggap kelebihan muatan tetapi tidak 

                                                           
4
 Ishak Abdulhak dan Deni dermawan Teknologi Pendidikan 

(Bandung: PT Rosdakarya, 2015), 2.  



 

 
 

mampu memberikan bekal, serta tidak mempersiapkan 

peserta didik untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
5
 

Langkah-langkah atau tindakan yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut 

diantaranya yaitu dengan melaksanakan pembelajaran 

yang baik. Proses pembelajaran harus melahirkan proses 

belajar melalui berbagai aktifitas yang sengaja dirancang 

untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan hakikat 

belajar dapat dimaknai sebagai suatu aktifitas atau suatu 

proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan 

mengokohkan kepribadian.
6
 

Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 

bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi 

pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, 

terpadu, seimbang, sesuai dengan standart kompetensi 

lulusan. Melalui implementasi kurilum 2013 yang 

berbasis karakter, dengan pendekatan tematik dan 

kontekstual diharapkan peserta didik mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta 

mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia 

sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Dalam 

implementasi Kurikulum 2013, pendidikan karakter 

dapat diintregasikan dalam seluruh pembelajaran pada 
                                                           

5
 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 

2013 ( Bandung, PT Rosdakarya, 2015), 6. 
6
 Suyono dan Hariyanti, Belajar dan Pembelajaran ( Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014), 9. 



 

 
 

setiap bidag studi yag terdapat dalam kurikulum. Materi 

pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-

nilai pada setiap bidang studi perlu dikembangkan dan 

dibubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian, pendidikan nilai dan pembentukan karakter 

tidak hanya dilakukan pada tataran kognitif, tetapi 

menyentuh internalisasi dan pengamalan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. Pada umumnya pendidikan 

karakter menekankan pada keteladanan penciptan 

lingkungan, dan pembiasaan melalui berbagai tugas 

keilmuwan dan kegiatan kondusif. Dengan demikian, apa 

yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan oleh 

peserta didik dapat membentuk karakter mereka. Selain 

menjadikan keteladanan dan pembiasaan sebagai metode 

pendidikan utama, penciptaan iklim dan budaya serta 

lingkungan yang kondusif juga sangat penting dan turut 

membentuk karakter peserta didik.
7
 

Walaupun beberapa lembaga pendidikan sudah 

menyatakan berbasis pendidikan karakter, tetapi masih 

berbanding lurus dengan naiknya angka kriminalitas dan 

dekadensi moral di kalangan anak sekolah. masih banyak 

ditemukan fenomena pendidikan karakter yang belum 

maksimal diterapkan. Pada umumnya, pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal masih 

berorientasi dalam taraf kognitif peserta didik. Mayoritas 

orang tua memiliki pandangan bahwa prestasi akademik 

akan jauh lebih penting ketimbang keterampilan dan 

                                                           
7
 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 

2013,8. 



 

 
 

karakternya. Dalam hal ini diperlukan suatu kesadaran 

dari berbagai elemen bahwa nilai moral peserta didik 

juga lebih berharga dari pada sebuah angka. Apalagi 

tantangan zaman sekarang semakin membutuhkan nilai-

nilai karakter yang mumpuni sebagai pengendali arus 

teknologi para calon-calon penerus bangsa ini. 

Maka dari itu peran sekolah sangat penting untuk 

ikut serta dalam pembentukan karakter peserta didik. 

Mulai dari kegiatan seperti pelaksanaan Pelajaran Baris-

Berbaris (PBB) setiap hari Sabtu, upacara bendera setiap 

hari Senin, sampai penulisan slogan-slogan di sekitar 

lingkungan sekolah, sehingga karakter anak akan 

terbentuk dari pembiasaan tersebut. Di samping itu SDN 

Nologaten 1 sudah menerapkan kurikulum 2013 mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan 

menyeluruh yang di dalam kurikulum tersebut sudah 

memuat penanaman pendidikan karakter. 

Berdasarkan latar belakang diatas, akan dilakukan 

penelitian tentang bagaimana pola pembelajaran K13 

dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa Sekolah 

Dasar (SD) dengan judul “Implementasi pembelajaran 

Kurikulum 2013 dalam meningkatkan pendidikan 

karakter siswa kelas V di SDN Nologaten 1 

Ponorogo”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah penulis dalam 

menyelesaikan penelitian tentang implementasi 

pembelajaran kurikulum 2013 dalam meningkatkan 



 

 
 

pendidikan karakter siwa kelas V di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo , maka Fokus penelitian ini terkait tentang 

persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran 

kurikulum 2013 dalam meningkatkan pendidikan 

karakter siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian 

masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana persiapan pembelajaran Kurikulum 2013 

dalam meningkatkan pendidikan karakter kelas V di 

SDN 1 Nologaten Ponorogo ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 

2013 dalam meningkatkan pendidikan karakter kelas 

V di SDN 1 Nologaten Ponorogo ? 

3. Bagaimana evaluasi pembelajaran Kurikulum 2013 

dalam meningkatkan pendidikan karakter kelas V  di 

SDN 1 Nologaten Ponorogo ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui persiapan pembelajaran 

Kurikulum 2013 dalam meningkatkan pendidikan 

karakter kelas V di SDN 1 Nologaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran 

Kurikulum 2013 dalam meningkatkan pendidikan 

karakter kelas V di SDN 1 Nologaten Ponorogo. 



 

 
 

3. Untuk mengetahui evaluasi pembelajaran Kurikulum 

2013 dalam meningkatkan pendidikan karakter kelas 

V di SDN 1 Nologaten Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian “Implementasi Kurikulum 2013” 

diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoretis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi mengenai berbagai hal 

yang berkaitan dengan implementasi kurikulum 

pada pendidikan karakter siswa.  

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pedoman dan referensi untuk mengembangkan 

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan 

pembelajaran kurikulum 2013 dan pendidikan 

karakter. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti  

Dapat menambah wawasan keilmuan 

khususnya tentang implementasi pembelajaran 

kurikulum 2013 untuk meningkatkan karakter 

siswa. 

b. Bagi Siswa  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan siswa  

mampu mengetahui seberapa pentingnya 

pendidikan karakter untuk menjalani kehidupan 

sehar-hari serta bagaimana menghadapi tantangan 

besar di kemudian hari. 



 

 
 

c. Bagi Guru  

Dapat dijadikan bahan acuan dalam 

menjalankan pembelajaran dikelas yang lebih 

efektif dengan mengetahui bagaimana pentingnya 

keberhasilan pembelajaran untuk  karakter siswa. 

d. Bagi Sekolah    

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi  acuan  bagi lembaga untuk melakukan 

tindakan yang tepat dalam menerapkan proses 

pembelajaran, khususnya terkait dengan 

peningkatan pendidika karakter. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar pada skripsi ini terbagi menjadi 

lima bab dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang 

gambaran umum keseluruhan penelitian, 

yang meliputi latar belakang, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : Telaah penelitian terdahulu dan kajian 

teori  tentang kurikulum 2013 dan 

pendidikan teori untuk memperkuat suatu 

judul penelitian. 

BAB III : Metode penelitian yang meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian,kehadiran 



 

 
 

peneliti,lokasi, data, dan sumber data, 

pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan data, dan tahapan-

tahapan penelitian. 

BAB IV : Temuan penelitian yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data dan sumber data ditulis 

untuk melanjutkan judul penelitian 

dimana peneliti mengambil judul 

tersebut. 

BAB V : Pembahasan yang berisi tentang analisis 

data tentang pembelajaran kurikulum 

2013 mengenai persiapan, pelaksanaan, 

dan evaluasi pembelajaran yang memuat 

pendidikan karakter di dalamnya. 

BAB V : Pembahasan yang berisi tentang analisis 

data tentang pembelajaran kurikulum 

2013 mengenai persiapan, pelaksanaan, 

dan evaluasi pembelajaran yang memuat 

pendidikan karakter di dalamnya. 

BAB VI : Penutup, merupakan akhir dari penulisan 

skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan 

dan saran yang terkait dengan penelitian 

ini 

 

 



 

 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pada penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Anna Khusniya Nuzulul Rahmah, dengan judul 

Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Melalui 

Budaya Sekolah di MI Ma’arif Mayak Tonatan 

ponorogo. Hasil Kesimpulan: 1) Bentuk internalisasi 

nilai-nilai karakter di MI Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo adalah: melalui ekstrakurikuler, b) melalui tata 

tertib sekolah, c) menerapkan kepada siswa agar 

membiasakan siswa kebiasaan yang baik, 2) Upaya 

internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter di MI Ma’arif 

Mayak Tonatan Ponorogo adalah: a) dengan 

memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter pada setiap 

indikator mata pelajaran, b) dengan mengadakan kantin 

kejujuran, yang ditujukan membentuk nilai karakter 

kejujuran anak, c) melalui kegiatan pembiasaan di 

sekolah, d) memberikan hukuman kepada siswa yang 

melanggar peraturan di sekolah, 3) Dampak internalisasi 

nilai-nilai pendidikan karakter di MI Ma’arif Mayak 

Tonatan Ponorogo adalah: a) siswa menjadi lebih 

tanggung jawab, disiplin dan peduli terhadap lingkungan, 

b) siswa tidak suka berteman, c) siswa lebih menghargai 



 

 
 

sesama teman, d) siswa menjadi pribadi yang baik, e) 

siswa lebih menjadi taat pada peraturan sekolah.
8
  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas 

bahwa kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang 

penanaman pendidikan karakter. Dan perbedaannya 

adalah  penelitian di atas  menanamkan  pendidikan 

karakter  melalui budaya sekolah kalau penelitian ini 

meningkatkan pendidikan karakter melalui implementasi 

kurikulum 2013. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yoga 

dwi Utami dengan judul Implementasi Penanaman 

Pendidikan Karakter melalui Ekstrakurikuler Karawitan 

di SDN 2 Plunturan Pulung Ponorogo memperoleh 

kesimpulan: 1) pada tahap perencanaan penanaman 

pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler karawitan, 

guru menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler karawitan, peserta dan pelatih kegiatan, 

materi pembelajaran  karawitan  dan tembang-tembang 

yang akan diajarkan yang telah disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran, 2) pada tahap pelaksanaan 

penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler 

karawitan guru menggunakan beberapa pendekatan dan 

strategi pembelajaran, yaitu pendekatan sistem among, 

inspiratif dan keteladanan, sedangkan strategi yang 

digunakan strategi keteladanan dan pembiasaan, 3) pada 

                                                           
8Anna Khusniya Nuzulul Rahmah,Internalisasi 

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah di 

MI Ma’arif Mayak Tonatan ponorogo (Skripsi, IAIN 

PONOROGO, 2015). 8. 



 

 
 

tahap evaluasi penanaman pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler karawitan, guru mengevaluasi dengan 

cara menasehati, mengingatkan, dan meminta wali murid 

untuk ikut mengawasi perilaku siswa.
9
 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas 

yaitu sama-sama meneliti tentang pendidikan karakter 

sedangkan perbedaannya pada penelitian ini 

implementasi pada kurikulum 2013 dan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Yoga dwi Utami dengan judul 

Implementasi Penanaman Ponorogo mengimplementasi 

dari kegiatan ekstrakurikuler karawitan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Kurikulum 2013 

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan 

progam pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga 

penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan 

pelajaran yang akan diberikan kepada peserta 

pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. 

Penyusunan perangkat pelajaran ini disesuaikan 

dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang 

pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan 

tersebut. Kurikulum ini dimaksudkan untuk 

mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang 

                                                           
9
 Yoga Dwi Utami, Implementasi Penanaman Pendidikan 

Karakter melalui Ekstrakurikuler Karawitan di SDN 2 

Plunturan Pulung Ponorogo(Skripsi, IAIN PONOROGO, 

2015). 7. 



 

 
 

dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara 

menyeluruh.10 

a. Pengertian Kurikulum 2013 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional menyebutkan 

bahwa kurikulum adalah bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian 

tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama 

adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 

dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah 

cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

Kurikulum 2013 memenuhi kedua dimensi 

tersebut.
11 

Sejak tahun 2013 pemerintah telah 

mengeluarkan kebijakan tentang penerapan 

kurikulum baru yang kemudian dikenal dengan 

kurikulum 2013. Dengan semangat untuk 

merekonstruksi pendidikan Indonesia agar mampu  

menjadi wadah bagi anak-anak Indonesia untuk 

mengembangkan potensi mereka. Secara  implikatif  

kebijakan  tersebut berdampak pada diterapkannya 

pembelajaran tematik di jenjang pendidikan 

sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan 

sekolah  menengah tingkat atas.hal fundamental 
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yang membedakan kurikulum sebelumnya terletak 

pada proses pembelajarannya. Pembelajaran 

tematik merupakan suatu pendekatan yang 

berorientasi pada praktik pembelajaran yang susuai 

dengan kebutuhan anak.
12 

Kurikulum 2013 menyadari peran pentingnya 

keseimbangan kompetensi sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan. Dalam kurikulum 2013 selain 

menggunakan pembelajaran yang sifatnya tematik, 

pembelajaran kurikulum 2013 ini lebih 

menekankan kepada pembentukan  karakter siswa. 

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan 

pendidikan nasional. Pasal I UU Sikdiknas tahun 

2003 bermaksud agar  pendidikan  tidak  hanya 

membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun 

juga berkepribadian atau berkarakter sehingga 

nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh 

dengan  karakter yang bernapas nilai-nilai luhur 

bangsa serta agama.
13 

Suasana belajar yang tumbuh pada 

pembelajaran kurikulum 2013 dapat membuat 

siswa menjadi lebih aktif dan disiplin dalam 

mengikuti proses pembelajaran, sikap saling 

membantu memberi penjelasan, percaya diri, saling 

memberi kontribusi, menciptakan  komunitas 

belajar  yang  konstruktif, komunikatif-kohesif, 
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mampu menciptakan kualitas pembelajaran yang 

baik. Suasana berani bertanya kepada guru, 

menjadikan guru dan siswa menjadi akrab, 

motivasional, dan perasaan nyaman dalam 

mengikuti pelajaran. Tugas-tugas dalam 

pembelajaran tematik yang mengaitkan dengan 

pendampingan tugas di rumah oleh orang tua siswa 

dapat mendekatkan siswa dan orang tua secara 

emosionalyang dapat membangkitkan semangat 

dalam diri siswa.
14 

b. Latar Belakang dan Tujuan Kurikulum 2013 

Kurikulum merupakan salah satu unsur yang 

memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses 

berkembangnya kualita potensi peserta didik 

tersebut. Kurikulum 2013 dikembangkan berbasis 

pada kompetensi sangat diperlukan sebagai 

instrumen untuk mengarahkan peserta didik 

menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman yang sellu 

berubah, (2) manusia terdidik yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakp, kreatif, mandiri, dan 

(3) warga negara yang demokratis, bertanggung 

jawab.15 
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c. Kerangka Dasar Kurikulum 2013 

Pembahasan kerangka dasar kurikulum 2013 

meliputi landasan fisofis, landasan teoritis, dan 

landasan yuridis. Landasan filosofis dalam 

pengembangan kurikulum menentukan kualitas 

peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber 

dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi 

peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan 

peserta didik dengan masyarkat dan lingkungan 

alam sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan 

dengan landasan filosofi yang memberikan dasar 

bagi pengembangan seluruh ptensi peserta didik 

menjadi manusia Indonesia berkualitas yang 

tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.
16

 

Landasan teoritis dari kurikuum 2013 di 

kembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan 

standard”, dan teori kurikulum berbasis 

kompetensi. Pendidikan berdasarkan standard 

menetapkan adanya standar nasionl sebagai 

kualitas minimal warga Negara yang di rinci 

menjadi stndar isi, stndar proses, standar 

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenag 

kependidikan, standar saran dn prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar 

penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis 

kompetensi dirancang untuk memberikan 
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pengalaman belajar seluas-lusnya bagi peserta 

didik dalam mengembangkan kemampuan untuk 

bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan 

bertindak.
17

 

Landasan yuridis kurikulum 2013, antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional 

3) Undang-Undang Nomr 17 Tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasioanal, beserta segaa ketentuan yang 

dituangkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional, dan 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 

19 Tahun 2005 entng Standar Nasional 

Pendidikan.
18

 

2. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Karakter berasal dari bahasa yunani 

charaseein yang berarti cetak biru atau format 

dasar. Berdasarkan asal katanya karakter dianggap 

sebagai sekumpulan kondisi yang dimiliki oleh 
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seseorang baik yang bersifat bawaan atau bentukan. 

Kondisi ini pulalah yang kemudian akan 

membedakan antara orang yang satu dengan orang 

lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai 

yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan 

perilaku. Karakter secara koheren memancar dari 

hasil olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah karsa 

seseorang atau sekelompok orang.
19

 

Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan 

berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup 

dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang 

berkarakter baik adalah individu yang dapat 

membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari 

keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai 

nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, 

dan perbuatan berdasarkan norma-norma.
20

 

Sementara itu, dalam kamus besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), pusat bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional kata karakter berarti sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 
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membedakan seseorang dengan yang lain,atau 

bermakna bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi 

pekerti, tabiat, watak. Individu yang berkarakter 

baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha 

melakukan hal-hal terbaik terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan 

negara serta dunia interrnasional pada umumnya 

dengan mengoptimalkan potensi dirinya dan 

disertai dengan kesadaran, emosi, dan 

motivasinya.
21

 

b. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter saat ini merupakan topik 

yang banyak dibicarakan dikalangan pendidik. 

Pendidikan karakter diyakini sebagai aspek penting 

dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

karena turut menentukan kemajuan suatu bangsa. 

Karakter masyarakat yang berkualitas perlu 

dibentuk dan dibina sejak usia dini, karena usia dini 

merupakan masa “emas” namun “kritis” bagi 

pembentukan karakter seseorang.22 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan 

membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, 

berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong 

royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, 

berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada 
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Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. 

Sedangkan fungsi pendidikan karakter diantaranya: 

(1) mengembangkan potensi dasar agar berhati 

baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik, (2) 

memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang 

multikultur, (3) meningkatkan peradapan bangsa 

yang kompetitif dalam pergaulan dunia.
23

 

c. Nilai-nilai Karakter 

Nilai adalah keyakinan yang membuat 

seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Biasanya 

terkandung dalam diri (hati nurani) manusia yang 

lebih memberi dasar pada prinsip akhlak yang 

merupakan standart dari keindahan dan efisiensi 

atau keutuhan kata hati.  

Tabel 2.1 

Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan karakter 

No Nilai Deskripsi 

1. Religius  Sikap yang patuh dalam melaksanakan 

ajarn agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 

2. Jujur  Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

dapat di percaya dalam perkataan, 

perbuatan dan pekerjaan. 

3. Toleransi  Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat 
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sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dengannya. 

4. Disiplin  Tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja keras  Perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif Berfikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang dimiliki 

7. Mandiri  Sikap yang tidak mudah bergantung 

kepada orang lain dalam menyelesaikan 

tugas 

8. Demokratis  Cara berfikir dan bersikap yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

9. Rasa Ingin 

Tahu 

Sikp yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas 

dari sesuatu yang dipelajarinya 

10. Semangat 

Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan 

berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta Tanah 

Air 

Cara berfikir, dan bersikap, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang 

tinggi terhadap bangsa 



 

 
 

12. Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat 

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul dan bekerja 

sama dengan orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain mersa senang 

dan aman atas kehadiran dirinya 

15. Gemar 

Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebaikan 

16. Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya unuk mencegh kerusakan 

lingkungan dan alam sekitar dan 

berupaya untuk memperbaiki kerusakan 

yang telh terjadi. 

17. Peduli 

Sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan kepada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan 

18. Tanggung 

Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap 

diri sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial, budaya) negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa 

 



 

 
 

d. Integrasi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran 

Integrasi pendidikan karakter dalam proses 

pembelajaran dilaksanakan mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran pada semua mata pelajaran. Di antara 

prinsip-prinsip yang dapat diadopsi dalam 

membuat perencanaan pembelajaraan (merancang 

kegiatan pembelajaran dan penilaian dalam silabus, 

RPP, dan bahan ajar), melaksanakan proses 

pembelajaran, dan evaluasi adalah prinsip-prinsip 

pembelajaran konstektual yang selama ini telah 

diperkenalkan kepada guru seluruh Indonesia.
24

 

1) Perencanaan Pembelajaran 

Pada tahap ini silabus, RPP, dan bahan 

ajar disusun. Baik silabus, RPP, dan bahan ajar 

dirancang agar muatan maupun kegiatan 

pembelajarannya berwawasan pendidikan 

karakter. Cara yang mudah untuk membuat 

silabus, RPP, dan bahan ajar yang berwawasan 

pendidikan karakter adalah dengan 

mengadaptasi silabus, RPP, dan bahan ajar 

yang telah dibuat dengan mengadaptasi 

kegiatan pembelajaran yang bersifat 

memfasilitasi dikenalnya nilai-nilai, disadarinya 

pentingnya nilai-nilai dan diinternalisasinya 

nilai-nilai. Berikut adalah contoh silabus, RPP, 
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dan bahan ajar yang telah mengintegrasikan 

pendidikan karakter ke dalamnya.25 

2) Silabus Pembelajaran 

Dalam kurikulum 2013 silabus sudah 

disiapkan oleh pemerintah, baik untuk 

kurikulum nasional maupun untuk kurikulum 

wilayah, sehingga guru tinggal 

mengembangkan rencana pembelajaran. 

Disamping silabus, pemerintah juga sudah 

membuat buku panduan, baik panduan guru 

maupun panduan peserta didik yang 

pelaksanaannya juga dilakukan pendampingan 

dalam hal ini, dalam kurikulum 2013 yang 

paling penting bagi guru adalah memahami 

pedoman guru dan pedoman peserta didik, 

kemudian menguasai dan memahami materi 

yang akan diajarkan. Setelah itu, kemudian 

mengembangkan rencana pembelajaran tertulis 

secara singkat tentang apa yang akan dilakukan 

dalam pembukaan, pembentukan karakter, dan 

kompetensi peserta didik, serta penutup 

pembelajaran. Disekolah dasar sebagian besar 

pembelajaran dilakukan secara tematik 

integratif. Oleh karena itu, guru harus 

memahaminya secara utuh berbagai hal yang 
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berkaitan dengan silabus tematik integratif 

sebelum melaksanakan pembelajaran26 

a) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu 

pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan 

dari silabus untuk mengarahkan kegiatan 

pembelajaran peserta didik dalam upaya 

mencapai Kompetensi Dasar. Selanjutnya 

menurut Permendikbud No 81A Tahun 

2013 Lampiran IV tentang Implementasi 

Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran 

tahapan pertama dalam pembelajaran 

menurut standar proses dalam perencanaan 

pembelajaran yang diwujudkan dengan 

kegiatan Penyusunan  Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran ( RPP ). RPP adalah rencana 

pembelajaran yang dikembangkan secara 

rinci dari suatu materi pokok atau tema 

tertentu yang mengaku pada silabus.27 

Pengembangan RPP dapat dilakukan 

pada setiap awal semester atau awal tahun 

pelajaran dengan maksud agar RPP telah 

tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal 

pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan 
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RPP dapat dilakukan oleh guru secara 

individu maupun berkelompok dalam 

Kelompok Kerja Guru ( KKG ) di gugus 

sekolah dibawah koordinasi dan suvervisi 

oleh pengawas atau dinas pendidikan. 

Kurikulum 2013 untuk SD mengunakan 

pendekatan pembelajaran Tematik Terpadu 

dari kelas 1 sampai kelas 6. Kurikulum 

2013 SD melaksanakan pembelajaran 

Tematik Terpadu dan prosesnya 

menerapkan pendekatan saintifik. 

Penerapan pembelajaran Tematik Terpadu 

dengan pendekatan saintifik membawa 

implikasi perubahan dalam pembelajaran di 

SD. Perubahan ini mengakibatkan 

perubahan pada perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, sistem penilaian, 

buku siswa, buku guru, program remedial 

serta pengayaan dan sebagainya.
28

 

b) Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan komponen 

pembelajaran yang paling berpengaruh 

terhadaap apa yang sesungguhnya terjadi 

pada proses pembelajajaran. Melalui 

progam Buku Sekolah Elektrik atau buku 

murah, dewasa ini pemerintah telah 

membeli hak cipta sejumlah buku ajar dari 

hampir semua mata pelajaran yang telah 
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memenuhi kelayakan pemakian berdasarkan 

penilaian BSNP dari para penerbit. 

Walaupun buku-buku tersebut telah 

memenuhi sejumlah kriteria kelayakan isi, 

penyajian, bahasa, tetapi bahan ajar tersebut 

masih belum secara memadai 

mengintegrasikan pendidikan karakter di 

dalamnya. Apabila guru sekedar mengikuti 

atau melaksanakan pembelajaran dengan 

berpatokan pada kegiatan-kegiatan 

pembelajaran pada buku-buku terebut, 

maka penanaman pendidikan karakter 

secara memadai belum berjalan. 

Oleh karena itu, sejalan dengan apa 

yang telah dirancang pada silabus dan RPP 

yang berwawasan pendidikan karakter, 

bahan ajar perlu diadaptasi. Adaptasi yang 

mungkin dilaksanakan oleh guru adalah 

dengan cara menambah kegiatan 

pembelajaran yang sekaligus dapat 

mengembangkan karakter. Cara lainnya 

adalah dengan mengadaptasi atau 

mengubah kegiatan belajar pada buku ajar 

yang dipakai. 

Secara umum, kegiatan belajar yang 

potensial dapat mengembangkan karakter 

peserta didik memenuhi prinsip-prinsip atau 

kriteria berikut. 

(1) Tujuan 



 

 
 

Dalam hal tujuan, kegiatan 

belajar yang menanamkan nilai adalah 

apaabila tujuan kegiatan pembelajaran 

tersebut tidak hanya berorentasi pada 

pengetahuan, tetapi juga sikap. Oleh 

karenanya, guru perlu menambah 

orientasi tujuan setiap atau sejumlah 

kegiatan belajar dengan pencapaian 

sikap atau nilai tertentu misalnya 

kejujuran, rasa percaya diri, kerja keras, 

saling menghargai, dan sebagainya. 

(2) Input 

Input dapat didefinisikan sebagai 

bahan rujuakan dilaksanakannya 

aktivitas belajar oleh peserta didik. 

Input tersebut dapat berupa teks lisan 

maupun tertulis, grafik, diagram, 

gambar, model, benda sesungguhnya, 

dan sebagainya. Input yang dapat 

memperkenalkan nilai-nilai yang tidak 

hanya menyajikan materi, tetapi yang 

juga menguraikan nilai-nilai karakter 

yang terkait dengan materi tersebut. 

(3) Aktivitas 

Aktivitas belajar adalah apa yang 

dilakukan peserta didik bersama 

ataupun tanpa guru dengan input belajar 

untuk mencapai tujuan belajar. Aktivitas 

belajar yang dapat membantu peserta 



 

 
 

didik menginternalisasi nilai-nilai 

karakter di dalam proses pembelajaran  

secara otomatis akan membantu 

siswa memperoleh banyak nilai. 

Contoh-contoh aktivitas belajar yang 

memiliki sifat demikian antara lain 

diskusi, eksperimen, pengamatan, debat, 

presentasi oleh siswa, dan mengerjakan 

proyek. 

(4) Pengaturan 

Pengaturan pembelajaran 

berkaitan dengankapan dan di mana 

kegiatan dilaksanakan, berapa lama, 

apakah berpasangan, individu, atau 

kelompok. Misalnya pengaturan waktu 

yang pendek akan menjadikan peserta 

didik terbiasa kerja dengan cepat 

sehingga menghargai waktu dengan 

baik. Sementara itu kerja kelompok 

dapat mengajarkan siswa sikap saling , 

menghargai dan lain-lain. 

(5) Peran guru 

Peran guru yang memfasilitasi 

internalisasi nilai-nilai oleh siswa antara 

lain guru sebagai fasilitator, motivator 

partisipan, dan pemberi umpan balik. 

Mengutip ajaran Ki Hajar Dewantara, 

guru yang efektif dan efisien 

mengembangkan karakter siswa adalah 



 

 
 

mereka yang (1) ing ngarsa sung 

tuladha ( di depan guru berperan 

sebagai teladan/pemberi contoh), (2) ing 

madya mangun karsa (di tengah-tengah 

bekerja sama dengan peserta didik), (3) 

tut wuri handayani(di belakang guru 

memberi daya semangat dan dorongan 

kepada peserta didik) Peran peserta 

didik. 

Seperti halnya dengan peran guru 

dalam kegiatan belajar pada buku ajar, 

peran siswa biasanya tidak dinyatakan 

secara ekplisit peran siswa pada 

umumnya ditulis pada buku petunjuk 

guru. Karena cenderung dinyatakan 

secara implisit, guru perlu melakukan 

inferensi terhadap peran siswa pada 

kebanyakan kegiatan pembelajaran. 

Peran-peran tersebut antara lain sebagai 

partisipan diskusi, pelaku eksperimen, 

penyaji hasil-hasil diskusi dan 

eksperimen, dan pelaksana proyek. 

3) Pelaksanaan Pembelajaran 

Pembelajaran dalam mensukseskan 

implementasi Kurikulum 2013 merupakan 

keseluruhan proses belajar, pembentukan 

kempetensi, dan karakter peserta didik yang 

direncanakan. Untuk kepentingan tersebut, 

kompetensi inti, kompetensi dasar, materi 



 

 
 

standart, indikator, hasil belajar, dan waktu 

yang dperlukan harus ditetapkan sesuai dengan 

kepentingan pembelajaran sehingga peserta 

didik diharapkan memperoleh kesempatan dan 

pengalaman belajar yang optimal.
29

 

Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup, dipilih dan 

dilaksanakan agara peserta didik 

mempraktekkan nilai- nilai karakter yang 

ditargetkan. Selain itu, perilaku guru sepanjang 

proses pembelajaran  harus merupakan model 

pelaksanaan nilai- nilai bagi peserta didik.
30

  

a) Kegiatan awal 

Berdasarkan standar proses pada 

kegiatan pendahuluan, guru: 

(1) Menyiapkan peserta didik secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

(2) Mengajukan pertanyaan – pertanyaan 

yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari. 

(3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai 
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(4) Menyampaikan cakupan materi dan 

penjelasan uraian kegiatan sesuai 

silabus.31 

b) Kegiatan inti 

Kegiatan inti pembelajaran antara lain 

mencakup penyampaian informasi, 

membahas materi untuk membentuk 

kompetensi dan karakter peserta didik, 

serta melakukan tukar pengalaman dan 

pendapat dalam membahas materi atau 

memecahkan masalah yang dihadapi 

bersama. Pembentukan kompetensi dan 

karakter peserta didik perlu dilakukan 

dengan tenang dan menyenangkan hal 

tersebut tentu saja menuntut aktifitas dan 

kreatifitas guru dalam menciptakan 

,lingkungan yang kondusif.dalam 

pembentuka karakter dan kompetensi perlu 

diusahakan untuk melibatkan peseerta 

didik seoptimal mungkin. Melibatkan 

peserta didik adalah memberikan 

kesempatan dan mengikutsertakan mereka 

untuk turut ambil bagian dalam proses 

pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk 

saling bertukar informasi antar peserta 

didik dan peserta didik serta antar peserta 

didik dengan guru mengenai topik yang 

dibahas untuk mencapai kesepakatan, 
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kesamaan, kecocokan, dan keselarasan 

pikiran mengenai apa yang akan 

dipelajari.32 

c) Kegiatan akhir 

Berdasarkan teori belajar tuntas, 

seorang peserta didik dipandang tuntas 

belajar jika mampu menyelesaikan, 

menguasai kompetensi dan karakter atau 

mencapai tujuan pembelajaran minimal 

65% dari seluruh tujuan pembelajaran. 

Sedangkan keberhasilan kelas dilihat dari 

jumlah peserta didik yang mampu 

menyelesaikan atau mencapai minimal 

65% sekurang – kurangnya 85% dari 

jumlah peserta didik yang ada dikelas 

tersebut. 

Pada umumnya pelaksanaan 

pembelajaran diakhiri dengan post tes. 

Sama halnya dengan pretes, post tes juga 

memiliki banyak kegunaan, terutama 

dalam melihat keberhasilan 

pembelajaran.
33

 

4) Evaluasi Pembelajaran 

Penilaian proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan penilaian autentik 

(authentic assesment) yang menilai kesiapan 
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siswa, proses dan hasil belajar secara utuh. 

Hasil penilaian autentik dapat digunakan oleh 

guru untuk merencanakan program perbaikan ( 

remedial), pengayaan (enrichment), atau 

pelayanan konseling. Evaluasi proses 

pembelajaran dilakukan saat proses 

pembelajaran dengan menggunakan alat: 

angket, observasi, catatan anekdot dan 

refleksi.34 

Diantara teknik-teknik penilaian tersebut, 

beberapa dapat digunakan untuk penilaian 

pencapaian peserta didik baik dalam 

pencapaian akademik maupun kepribadian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

implementasi kurikulum ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses 

penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural 

sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa 

adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan 

terutama data kualitatif. Proses penelitian yang 

dimaksud antara lain melakukan observasi terhadap 

orang dalam kehidupan sehari-hari , berinteraksi 

dengan mereka, dan berupaya memahami bahasa dan 

tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.35 Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran 

yang ada di SDN 1 Nolgten Ponorogo. Berkaitan 

dengan implementasi kurikulum 2013 dalam 

meningkatkan pendidikan karakter di seklah tersebut. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam  

penelitian  ini adalah penelitian studi kasus. Penelitian 

jenis studi kasus adalah suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang 

paling efisien, maknanya peneliti mengadakan telaah 
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secara mendalam tentang suatu kasus, kesimpulan 

hanya berlaku atau terbatas pada kasus tertentu saja. 

Dalam konteks studi kasus, metode analisis banyak 

digunakan adalah content analysis, yaitu memudahkan 

interpretasi dalam pembahasan. Ada dua tipe content 

analysis, yaitu tinjauan kritis ( critical review) dan 

analisis kritis (critical analysis).36 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran 

peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan 

secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci 

utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus 

sebagai alat pengumpul data.Karena itu peneliti juga 

terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti 

sehingga mendapatkan informasi yang diinginkan.Oleh 

karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung 

kelapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data 

yang dibutuhkan. 

 

C. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo. SDN 1 Nologaten ini terletak di Jalan Sultan 

Agung No. 96 Kecamatan Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sekolah Dasar Negeri 1 

Nologaten terletak di desa Nologaten yang berjarak 1 km 

dari pusat kecamatan, serta berjarak 1,5 km dari pusat 
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otonomi daerah, serta berada di lintasan kecamatan. 

Letak SDN 1 Nologaten ini berada di timur jalan raya. 
Alasan selanjutnya yaitu karena SDN 1 Nologaten 

Ponorogo ini adalah salah satu dari beberapa lembaga 

yang telah secara keseluruhan sudah menerapkan 

pembelajaran kurikulum 2013, maka dari itu peneliti 

melakukan penelitian di Sekolah tersebut untuk 

mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran 

kurikulum 2013 untuk meningkatkan pendidikan karakter 

siswa. 

 
D. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif dibagi 

menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpulan data. Sumber ini bisa orang, 

alat pengukuran atau instrument-instrumen 

dilaboratorium dan sebagainya. Sedangkan sumber 

sekunder adalah memberikan data kepada pengumpulan 

data, misalnya lewat orang lain, atau lewat 

dokumen.
37

yang menjadi data dari penelitian adalah 

pembelajaran di kelas V siswa SDN 1 Nologaten 

Ponorogo dan sumber data di peroleh dari bapak-ibu guru 

di sekolah tersebut. 
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E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi tanda daya yang 

ditetapkan.  

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Ada 

bermacam-macam tehnik pengumpulan data kualitatif 

terdapat empat macam tehnik pengumpulan data yaitu: 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/ 

triangulasi.
38

 

1. Observasi  

Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan hal-hal 

lainnya yang dapat langsung diamati oleh 

peneliti.Jadi, dalam observasi peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung kepada onjek penelitian. 

Oleh karena, dilakukan pengamatan langsung, maka 

teknik ini digunakan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar jumlahnya. Dalam proses 

pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat 

dibedakan menjadi observasi berperan serta dan 

observasi tanpa berperan serta atau tanpa partisipasi 
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dan dari segi perencanaannya, dapat dibedakan 

menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.39 

Dalam penelitian observasi ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang bagaimana pembelajaran 

kurikulum 2013 di SDN 1 Nologaten Ponorogo. 

a. Observasi berperan serta 

Dalam observasi ini peneliti melibatkan diri 

dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan objek 

yang sedang diteliti atau yang digunakan sebagai 

sumber data penelitian. Sambil melakukan 

pengamatan, peneliti melakukan apa yang 

dikerjakan oleh sumber data, dan turut serta 

merasakan suka dukanya. Dengan observasi 

berperan serta ini, maka data yang diperoleh akan 

lebih lengkap, lebih tajam atau teliti, dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku 

yang tampak.40 

b. Observasi tanpa partisipasi 

Dalam observasi tanpa partisipasi tidak 

terlibat langsung dengan aktivitas objek yang 

sedang diamati tetapi hanya sebagai pengamat 

independen.Dari pengamatan ini peneliti dapat 

menganalisis dan membuat kesimpulan. 

Pengumpulan data dengan observasi tanpa 

partisispasi tidaka akan mendapatkan data yang 

mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna 
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dan perasaan. Makna dan perasaan adalah nilai 

dibalik perilaku yang tampak, terucap dan yang 

tertulis.41 

c. Observasi terstruktur 

Observasi terstruktur adalah observasi yang 

telah dirancang secara sistematis tentang apa yang 

akan diamati dan di mana tempat pengamatannya. 

Dengan demikian, observasi terstruktur dilakukan 

apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti 

tentang variable apa yang akan diamati dana apa 

atau siapa objek/subjeknya.42 

d. Observasi tidak terstruktur 

Teknik observasi ini tidap dapat dipersiapkan 

terlebih dahulu secara sistematis tentang apa yang 

akan diobservasi. Hal ini dilakukan bila peneliti 

tidak tahu secara pasti apa yang akan diamati. 

Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak 

menggunakan instrument yang telah baku, tetapi 

hanya berupa rambu-rambu pengamatan.43 

2. Wawancara 

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan 

data dengan cara Tanya jawab. Peneliti terlibat 

langsung dengan objek yang diteliti. Metode Tanya 

jawab mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nilai 

lebih metode Tanya jawab adalah objek dan focus 

telaah yang dikaji dapat berkembang atau 
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dikembangkan secara maksimal. Penanya dapat 

mengorek informasi lebih jauh terhadap jawaban-

jawaban yang sekiranya belum lengkap atau sulit 

dimengerti. Sedangkan kelemahan teknik ini adalah 

perlu persiapan psikologis dan teknis. Terutama 

berhubungan kemampuan berbicara dengan lancar 

dihadapan nara sumber serta pencatatan atau 

perekaman proses wawancara.44 

Wawancara dilakukan dengan ibu waka 

kurikulum dan bapak wali kelas serta ibu guru mata 

pelajaran untuk mengetahui bagaimana persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran kurikulum 

2013 dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa 

kelas V SDN 1 Nologaten Ponorogo. 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, 

kebijakan.Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi 

dan wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya 

kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di 

masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, 

dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin 
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kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya 

tulis akademik dan seni yang telah ada.45 

4. Gabungan/ triangulasi 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari beberapa teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah 

ada.Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan 

data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data.46 

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan observasi partisipatif, awawncara 

mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang 

sama secara serempak.
47

 

Dalam hal triangualasi, menurut susan stainback 

tahun 1988 yang dikutip Sugiyono menyatakan bahwa 

tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran 

tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada 

peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang 

telah ditemukan. Selanjutnya Bogdan menyatakan, 

bahwa tujuan penelitian kualitatif memang bukan 
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semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada 

pemahaman subjek terhadap dunia sekitarnya. Dalam 

memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang 

dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai 

dengan teori, tidak sesuai dengan hukum. Selanjutnya 

menurut Mathinson tahun 1988 yang dikutip Sugiyono 

mengemukakan bahwa nilai dari teknik triangulasi 

adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, 

tidak konsisten, atau kontradiksi. Oleh karena itu, 

dengan menggunakan teknik triangulasi dalam 

pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan 

lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi 

akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila 

dibandingkan dengan satu pendekatan.
48

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu 

dari wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dengan 

catatan lapangan, dokumentasi, dan sebagainya. Setelah 

dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan reduksi data yang akan dilakukan 

dengan jalanmembuat abstraksi. Abstraksi merupakan 

usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan 

pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap 

berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah 

menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu 

kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. 
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Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat koding. 

Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan 

pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, 

mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil 

sementara menjadi teori substatif dengan menggunakan 

beberapa metode tertentu.
49

 

Analisis data dilakukan untuk menyusun dan 

mengolah data hasil penelitian sehingga mendapatkan 

hasil dan suatu kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini data yang 

dianalisis adalah pembelajaran kurikulum 2013. 

Persiapan pembelajaran kurikulum 2013 yang dapat 

meningkatkan pendidikan karakter siswa, kemudian 

pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 yang dapat 

meningkatkan pendidikan karakter siswa, dan evaluasi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan pendidikan 

karakter siswa. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 
Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan 

keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan keabsahan 

data (kredebilitas), dapat diadakan pengecekan dengan 

teknik pengamatan yang tekun. Untuk menentukan 

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan dengan 

beberapa kriteria. Adapun kriteria tersebut adalah derajat 
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kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependebility), dan kepastian 

(confirmability).
50

Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan/ isi yang 

sedang dicari. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 
Tahapan-tahapan penelitian ini ada 3 tahapan yaitu: 

1. Tahap pra lapangan 
Yang meliputi menyusun rencana penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjaga dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerja lapangan 
Yang meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data. 
3. Tahap analisis data 

Yang meliputi analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

4. Tahap penelitian hasil laporan penelitian.51 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SDN 1 Nologaten 

Ponorogo  

Sekolah dasar Negeri 1 Nologaten Ponorogo 

terletak di Jalan Sultan Agung No.96 Kecamatan 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa 

Timur. Awal berdirinya SDN 1 Nologaten Ponorogo 

bernama SdN Kartini. Adapun pada tahun 1960 

sampai 1975 berubah menjadi SDN Sultan Agung, 

kemudian pada tahun 1982 berganti nama menjadi 

SDN Nologaten 1 dan terakhir pada tahun 2003-

sekarang bernama SDN 1 Nologaten Ponorogo. 

Sejak awal berdirinya, lembaga sekolah ini telah 

mendapat status negeri dengan Nomor Statistik 

Sekolah (NSS) 101051117020, sedangkan nomor akte 

pendirinya yaitu 425/828/405.51/2003. 

Kepemimpinan kepala SDN 1 Nologaten Ponorogo 

semenjak berdirinya hingga sekarang telah mengalami 

beberapa kali regulasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Bapak Darmojo   : (tanpa tahun) 

b. Bapak Samsi Djojo Subroto, BA : Tahun...-1986 

c. Bapak Soeharning   : Tahun 1986– 

2000 

d. Bapak Hartoyo   : Tahun 2000– 

2015 



 

 
 

e. Bapak Syamsuddin Mufthi, M.Pd : Tahun 2015– 

2016 

f. Bapak Mujiadi, M.Pd  : Tahun 2016– 

sekarang 

2. Visi, Misi Dan Tujuan Sekolah 

Adapun visi, misi dan tujuan SDN 1 Nologaten 

Ponorogo adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan Pendidikan Dasar 

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan 

dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak 

mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

b. Visi Sekolah 

“Agamis, berilmu, berakhlak mulia dan cinta 

lingkungan” 

c. Misi Sekolah 

1) Mengembangkan kultur sekolah yang 

berdasarkan IMTAQ untuk menguasai IPTEK. 

2) Melaksanakan pembelajaran yang kontekstual 

dan bernuansa PAIKEM 

3) Mengembangkan potensi peserta didik dan 

pendidik sehingga menjadi sekolah unggul yang 

diminati oleh masyarakat. 

4) Mengembangkan lingkungan sekolah yang 

sehat dan berwawasan lingkungan. 

d. Tujuan Sekolah 

1) Siswa rajin beribadah  

2) Siswa hafal Juz Amma 

3) Siswa memiliki sikap berakhlakul karimah 



 

 
 

4) Siswa memiliki sikap karakter yang 

berkepribadian 

5) Siswa berprestasi dalam bidang bakat dan minat 

yang dimiliki 

6) Siswa memiliki ketrampilan dalam pelajaran 

7) Siswa memiliki nilai hasil belajar diatas Kriteria 

Ketuntasan Minimal 

8) Siswa memiliki pribadi yang cinta terhadap 

lingkungan 

9) Banyak prestasi sekolah yang diraih 

10) Sekolah yang terjiwai Islami 

11) Sekolah yang unggul dalam berbagai bidang 

3. Letak Geografis 

Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten terletak 7 km 

sebelah timur kota Ponorogo, tepatnya di Jalan Sultan 

Agung no.96, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten 

Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sekolah Dasar 

Negeri 1 Nologaten terletak di desa Nologaten yang 

berjarak 1 km dari pusat kecamatan, serta berjarak 1,5 

km dari pusat otonomi daerah, serta berada di lintasan 

kecamatan. Letak SDN 1 Nologaten ini berada di 

timur jalan raya.  

Adapun batas-batas wilayah sekitar SDN 1 

Nologaten Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan 

Bangunsari 

b. Sebelah selatan berbatas dengan Kelurahan 

Cokromenggalan 



 

 
 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan 

Banyudono 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan 

Kertosari. 

4. Keadaan Pendidik di SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Tenaga pendidik di SDN 1 Nologaten Ponorogo 

berjumlah 16 orang. Adapun pendidik yang berstatus 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 10 orang, 

sedangkan guru bantu ada 6 orang. 

Tabel 4.1 

Keadaan Pendidik 

No Status 

Kepegawaian 
Kepala Guru Karyawan Jumlah 

1 PNS 1 9         - 10 

2 Bantu   2 4 6 

Jumlah 1 11 4 16 

 
5. Struktur Organisasi SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Struktur organisasi SDN 1 Nologaten Ponorogo 

terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, unit 

perpustakaan, wali kelas (guru kelas), siswa, dan 

masyarakat sekitar. Adapun struktur organisasi secara 

terperinci dapat dilihat pada lampiran. 
6. Sarana dan Prasarana SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Kegiatan belajar mengajar (KBM) memerlukan 

sarana dan parasarana penunjang yang memadai. 

Saran dan prasarana yang dimaksud adalah sesuatu 

yang dapat mempermudah dan memperlancar 



 

 
 

terlaksananya program pendidikan dan pengajaran di 

SDN 1 Nologaten Ponorogo. Adapun sarana dan 

prasarana yang tersedia di sekolah tersebut, meliputi: 

ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas, 

perpustakaan, kamar mandi/WC guru, kamar 

mand/WC siswa, kantin, gudang. Jenis fasilitas dan 

ruangnya secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. 
7. Keadaan Siswa SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Siswa dapat diartikan sebagai peserta didik yang 

dididik oleh guru melalui proses belajar mengajar 

dalam dunia pendidikan. Adapun keadaan siswa 

berdasarkan tabel kelas 2018-2019 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2  

Keadaan Siswa SDN 1 Nologaten 

 

Kelas L P Jumlah Guru Kelas 

I A 10 10 20 Heppy Dian F., S.Pd 

I B 11 9 20 Martinah, S.Pd 

II 11 18 29 Suraten, S.Pd 

III 17 15 32 Rusmini, S.Pd 

IV 16 18 34 Sri Mustika A., S.Pd 

V A 15 14 29 Iwan Darmawan, S.Pd 

V B 14 15 29 Ruliana Z., S.Pd 

VI A 13 10 23 Reka Ferlina, S.Pd 

VI B 10 12 22 Siti Nurmini, S.Pd 

 

 

 



 

 
 

B. Pelaksanaan Penelitian 

1. Tahap Pra Lapangan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan 

perlengkapan penelitian, yang meliputi pedoman 

wawancara dan mempersiapkan dan mencari informan 

yang ada di sekolah tersebut. 

2. Tahap Pekerja Lapangan 
Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di kelas VA SDN 1 Nologaten 

Ponorogo. Penelitian dilakukan dengan dua tahapan, 

yakni tahapan observasi dan wawancara. Observasi 

pertama kali dilakukan pada tanggal 25 Februari 2019 

dan observasi kedua dilaksanakan tanggal 3 Maret. 

Sedangkan proses wawancara dilaksanakan pada 

tanggal 26 dan 28 Februari 2019. Rangkaian observasi 

ini dilakukan di dalam kelas pada saat ada proses 

pembelajaran di dalam kelas. Selain observasi peneliti 

juga melakukan wawancara dengan guru wali kelas 

yaitu bapak Iwan Darmawan, S.Pd kemudian dilanjut 

dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI). Wawancara dengan guru dilakukan untuk 

membahas terkait proses pembelajaran yang dilakukan 

dan bagaimana cara memasukkan pendidikan karakter 

dalam pembelajaran. Setelah data terkumpul 

selanjutnya dilakukan reduksi dan analisis data. 
3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data. 

Analisis data diawali dengan melakukan reduksi data 

dengan jalan membuat abstrak. Tahap selanjutnya 



 

 
 

yaitu menyusun data ke dalam satuan-satuan, pada 

tahap ini juga dilakukan koding agar data yang 

terkumpul dapat mempermudah peneliti dalam 

memilah dan memilih data. Pada tahap akhir yakni 

dilakukan pemeriksaan keabsahan data. 

 
C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 27 

anak yang berasal dari kelas VA SDN 1 Nologaten 

Ponorogo. 

 

D. Deskripsi Data Khusus 

Kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi 

meningkatkan capaian pendidikan. Orientasi kurikulum 

2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan 

antara kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk untuk 

bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan 

untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, 

dan lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. 

Kurikulum 2013 ini dirancang untuk memberikan 

pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik 

untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan yang diperlukan untuk membangun 

kemampuan yang dirumuskan. Dalam pembelajaran 

kurikulum 2013 yang di kemas dalam pembelajaran 

tematik diharapkan peserta didik mampu untuk 

menginternalisasi pendidikan karakter untuk diamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasan ini 



 

 
 

akan dibahas beberapa komponen dalam pembelajaran 

kurikulum 2013 yang dapat meningkatkan pendidikan 

karakter. Komponen tersebut diantaranya adalah 

persiapan pembelajaran kurikulum 2013, pelaksanaan 

kurikulum 2013, dan evaluasi pembelajaran kurikulum 

2013. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 

1. Data Persiapan Pembelajaran Kurikulum 2013 Dalam 

Meningkatkan Pendidikan Karakter Kelas V di SDN 1 

Nologaten Ponorogo 

Pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013 

dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belajar 

secara bermakna kepada siswa. Pembelajaran tematik-

terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

yang menggunakan tema untuk memadukn beberapa 

konsep atau materi pembelajaran. Pemaduan beberapa 

materi pembelajaran tersebut memungkinkan siswa 

untuk mencari, menggali, dan menemukan konsep 

yang bermakna. 

Dalam kurikulum 2013 proses pembelajaran 

merupakan aktifitas terencana yang disusun guru agar 

siswa mampu belajar dan mampu mencapai 

kompetensi yang diharapkan. Artinya, jika guru akan 

melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu guru 

tersebut hrus menyusun perencanaan pembelajaran 

yang di sesuaikan dengan silabus. Perencanaan 

pembelajaran ini nantinya akan digunakan sebagai alat 

pemandu bagi guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Oleh karena itu perencanaan 

pembelajaran haruslah lengkap, sistematis, mudah di 



 

 
 

aplikasikan namun tetap fleksibel sesuai dengan 

kondisi siswa. Seperti yang terjadi di SDN 1 

Nologaten Ponorogo. Sebelum memulai pembelajaran 

di kelas lebih dulu guru menyiapkan komponen-

komponen pelengkap, seperti, RPP, dan buku panduan 

siswa maupun guru. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak 

Iwan Darmawan, S.Pd sebagai berikut. 

“ya yang pasti saya harus menyiapkan RPP 

yang saya susun berdasarkan silabus di awal 

semester dan menguasai materi yang akan 

saya ajarkan . dengan tetap berpedoman pada 

aturan kurikulum 2013. Selanjutnya sebelum 

memulai pelajarn saya atur tempat duduknya 

agar ketika proses pembelajaran anak-anak 

akan saling membantu”.
52

 

Selain menyiapkan RPP, dan buku panduan pak 

Iwan juga menyiapkan kondisi siswa terlebih dahulu. 

Misalkan dengan mengajak anak-anak menata tempat 

duduk sesuai kegiatan belajar. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada 

tanggal 21 maret 2019 diketahui bahwa dalam 

pelaksanaan persiapan pembelajaran guru berpedoman 

pada RPP yang di susun sebelumnya. Hal tersebut 

dapat di lihat dalam proses pembelajaran guru 

membawa RPP sebagai acuan proses pembelajaran. 

Selain itu tampak di awal guru mempersiapkan bahan 

ajar berupa buku materi sehingga ketika pelaksanaan 

pembelajaran guru benar-benar menguasai materi ajar. 

Walaupun terkadang guru menambahkan beberapa hal 

di luar RPP itu dikarenakan menyesuaikan dengan 
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kondisi siswa pada saat proses pembelajaran, tetapi itu 

dilakukan agar anak-anak tetap mengikuti pelajaran 

sampai dengan selesai dan tentunya tetap mencapai 

tujuan pembelajaran. 

2. Data Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 

Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Kelas V di 

SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Pembelajaran dalam mensukseskan 

implementasi kurikulum 2013 merupakan keseluruhan 

proses belajar, pembentukan kompetensi, dan karakter 

peserta didik yang direncanakan. Untuk kepentingan 

tersebut, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi 

standart, indikator, hasil belajar, dan waktu yang 

dperlukan harus ditetapkan sesuai dengan kepentingan 

pembelajaran sehingga peserta didik diharapkan 

memperoleh kesempatan dan pengalaman belajar yang 

optimal. 

Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan 

pendahuluan, inti, penutup, dipilih dan dilaksanakan 

agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter 

yang ditargetkan. Selain itu, perilaku guru sepanjang 

proses pembelajaran harus merupakan model 

pelaksanaan nilai-nilai bagi peserta didik. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Iwan 

Darmawan sebagai berikut. 

“Pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 

di bagi ke dalam tiga poin yaitu, kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam 

pendahuluan ya seperti biasa berdoa, 

mengecek kehadiran, Tanya jawab 



 

 
 

pengetahuan awal siswa. Terkadang juga 

menyelipkan lagu-lagu nasional untuk 

menumbuhkan jiwa nasionalisme pada sisa. 

Pada kegiatan inti saya mulai dengan 

kegiatan ceramah singkat, kemudian meminta 

anak-anak untuk praktik atau mengamati 

obyek tertentu yang sesuai dengan materi yng 

akan dibahas. Setelah itu baru saya minta 

anak-anak berdiskusi ataupun membuka 

Tanya jawab jika ada hal-hal yang belum 

dipahami. Baru kemudian saya meminta 

anak-anak untuk menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Pada kegiatan penutup saya 

lebih pada pemberian kuis untuk mengecek 

seberapa besar pemahaman siswa pada materi 

yang saya ajarkan.
53

 

Dalam pembelajaran kurikulum 2013 juga lebih 

menekankan pada pendidikan karakter. Dan ini 

disisipkan pada kegiatan di sekolah seperti 

pelaksanaan piket dan pengerjaan tugas. Sebagaimana 

diungkapkan oleh ibu Siti Julaikhah sebagai berikut.” 

“Ya di dalam proses pembelajaran itu ada 

nilai karaker misalkan tanggungjawab, 

displin itu lewat pengerjaan tugas, 

ketepatan masuk kelas itu selalu 

dibiasakan. Sehingga siswa terbiasa 

menjalankan kegiatan itu sesuai waktunya. 

Misalkan pembiasaan pagi, kemudian 
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ketika istirahat sholat dhuha. Seperti itu. 

Dan ketika pelaksanaan pembelajaran 

misalkan diberi waktu pengerjan soal dia 

bisa tepat waktu atau tidak. Bisa juga 

lewat diskusi kelompok bagaimana dia 

berinteraksi dengan temannya dalam 

bekerjasama.
54

 

Hal tersebut juga dapat dilihat berdasarkan 

observasi pada tangga 21 maret 2019 pada saat 

pembelajaran tematik tema 9. Diawal pembelajaran 

guru mengajak siswa menyanyikan lagu nasional, 

berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Pada kegiatan 

inti guru sedikit menyampaikan materi kemudia siswa 

melakukan observasi sesuai dengan tema. Siswa 

melakukan diskusi dan tak lupa guru memberikan 

batas waktu untuk pelaksanaan diskusi untuk menilai 

tanggung jawab siswa. Karakter siswa terlihat melaui 

interaksi siswa selama proses diskusi. Siswa juga 

dapat melaksanakan tugas dengan tepat waktu 

walaupun beberpa siswa belum dapat 

menyelesaikannya.   

3. Data Evaluasi Pembelajaran Kurikulum 2013 Dalam 

Meningkatkan Pendidikan Karakter Kelas V di SDN 1 

Nologaten Ponorogo 

Penilaian yang dilakukan oleh guru di kelas 

terkait dengan kegiatan belajar mengajar merupakan 

sebuah proses menghimpun fakta-fakta dan dokumen 

belajar sisw untuk melakukan perbaikan progam 
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pembelajaran. Penilaian dapat dimanfaatkan oleh guru 

untuk membuat atau memperbaiki perencanaan 

pembelajaran. Oleh karena itu kegiatan penilaian, 

proses dan hasil belajar membutuhkan informasi yang 

bervariasi dari setiap siswa dan tidak hanya dilakukan 

diakhir pelajaran tetapi dapat dilakukan sejak awal. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Iwan 

Darmawan, S.Pd sebagai berikut. 

“Selama pembelajaran saya selalu 

mengambil nilai setiap tahap. Jadi, Setelah 

pelaksanaan pembelajaran saya sudah 

mendapatkan nilai selama pembelajaran 

berlangsung. Dari nilai tersebut dapat 

disimpulkan mana anak yang niainya 

cukup dan mana anak yang nilainya masih 

kurang. Untuk yang kurang akan saya 

berikan remidi berupa soal atau tugas 

rumah misalnya menyimpulkan bab materi 

yang belum dia pahami”.
55

 

Pada pembelajaran kurikulum 2013 dapat 

dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan sikap 

pada taraf yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat 

dengan adanya mulai munculnya sikap tanggung 

jawab dan kedisiplinan pada diri siswa di dalam 

pembeajaran maupun di luar pembelajaran. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bu Siti Julaikah 

sebagai berikut. 
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“Tentu saja ada, hanya saja belum 

maksimal. Misalkan yang sekarang secara 

sadar anak-anak lakukan diantaranya 

membuang sampah pada tempatnya, 

melaksanakan piket tanpa disuruh, 

mengerjakan tugas rumah, dll”.
56

 

Penilaian sikap pada kurikulum 2013 juga dapat 

dilakukan guru terhadap tindakan nyata siswa yang 

mencerminkan peduli pada ingkungan. Seperti yang 

diungkpkan oleh bu Heni sebagai berikut. 

“Alhamdulillah sudah ada peningkatan 

walaupun belum maksimal. Sikap sosial 

anak-anak pun sudah terlihat ketika guru 

datang mereka menyambut dengan 

bersalaman dan ketika ada tamu yang 

mengunjungi sekolah tidak ragu menyapa 

dengan ramah, menunjukkan sikap sosial 

yang baik.
57

 

Hal itu juga dapat dilihat dalam observasi yang 

dilakukan pada tanggal 23 Maret 2019. Dalam 

pembelajaran kurikulum 2013 guru telah melakukan 

penilaian sejak awal sampai dengan akhir pelajaran. 

Dalam melaksanakan evaluasi guru melakukan 

beberapa tahapan seperti, pada saat proses 

pembelajaran, hasil diskusi, dan penilaian sikap. 

Sehingga setiap tahap pembelajaran dapat dijdikan 

acuan untuk perbaikan yang tidak hanya mengacu 

pada hasil. 

Hasil dari penerapan kurikulum 2013 tidak 

hanya dilihat dari proses pembelajaran saja melainkan 

juga dapat dilihat dari luar pelajaran. Seperti contoh 
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kebiasaan siswa yang sudah sadar akan tanggung 

jawab dengan melaksanakan piket kelas, berprilaku 

sopan yang ditunjukkan dengan besalaman dengan 

guru ketika bertemu, dan menyapa dengan ramah pada 

setiap tamu yang datang ke sekolah. Walaupun tidak 

jarang masih ada siswa yang mengabaikan hal tersebut 

tetapi peningkatan karakter siswa ini secara bertahap 

mulai terihat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Analisis Data Persiapan Pembelajaran Kurikulum 

2013 dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter 

kelas V di SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Dalam kurikulum 2013 proses pembelajaran 

merupakan aktifitas terencana yang disusun guru agar 

siswa mampu belajar dan mampu mencapai kompetensi 

yang diharapkan. Artinya, jika guru akan melaksanakan 

pembelajaran terlebih dahulu guru tersebut harus 

menyusun perencanaan pembelajaran yang di sesuaikan 

dengan silabus. Perencanaan pembelajaran ini nantinya 

akan digunakan sebagai alat pemandu bagi guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu 

perencanaan pembelajaran haruslah lengkap, sistematis, 

mudah di aplikasikan namun tetap fleksibel sesuai 

dengan kondisi siswa. Integrasi pendidikan karakter 

dalam proses pembelajaran mulai tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran pada setiap mata 

pelajaran.diantara prinsip-prinsip yang dapat 

diadopsidalam membuat perencanaan pembelajaran 

adalah dengan merancang kegiatan pembelajaran dan 

penilain dalam silabus, RPP, dan bahan ajar.  

Dalam pelaksanaan persiapan pembelajaran guru 

berpedoman pada RPP yang di susun sebelumnya. 

Terlihat dari observasi bapak Iwan selaku guru kelas 

menyiapkan RPP dan menjadikannya acuan di dalam 



 

 
 

kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain 

itu tampak di awal guru mempersiapkan bahan ajar 

berupa buku materi sehingga ketika pelaksanaan 

pembelajaran guru benar-benar menguasai materi ajar. 

Selain buku panduan pak Iwan biasanya juga membawa 

buku panduan atau bagan pelajaran lain untuk 

mendukung proses pembelajaran. Misalkan koran, media 

cetak, atau buku cerita. 

Sesuai dengan kajian teori yang telah dirangkum 

oleh peneliti yang menerangkan bahwa persiapan 

pembelajaran itu sangat penting untuk membawa peserta 

didik mencapai tujuan pembelajaran. Jadi persiapan 

pembelajaran kurikulum 2013 dalam meningkatan 

pendidikan karakter keas V di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo adalah dengan menyiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang di susun 

berdasarkan silabus. Tidak hanya itu, penguasaan materi 

oleh guru harus diperhatikan. Karena walaupun di dalam 

kurikulum 2013 guru di tempatkan sebagai fasilitato 

tetapi guru adaah pemegang kunci dalam sebuah proses 

pembelajaran. Bagaimanapun guru sangat berpengaruh 

terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. 

 

B. Analisis Data pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 

2013 dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter 

kelas V di SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Pembelajaran daam mensukseskan implementasi 

kurikulum 2013 merupakan keseluruhan proses 

pembelajaran, pembentukan kompetensi, dan karakter 



 

 
 

peserta didik yang direncanakan. Untuk kepentingan 

tersebut kompetensi inti, kompetensi dasar, materi 

standar, indicator, hasil belajar, dan waktu yang 

diperlukan harus ditetapkan sesuai dengan kepentingan 

pembelajaran, sehingga peserta didik diharapkan 

memperoleh kesempatan dan pengalaman belajar yang 

optimal. 

Kegiatan pembelajaran dari tahap pendahuluan, 

inti, dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta 

didik mempraktikan nilai-nilai karakter yang di 

targetkan. Selain itu, perilaku guru sepanjang proses 

pembelajaran harus merupakan model pelaksanaan nilai-

nilai bagi peserta didik. Dalam pembelajaran kurikulum 

2013 juga lebih menekankan pada pendidikan karakter. 

Dan ini disisipkan pada kegiatan di sekolah seperti 

pelaksanaan piket dan pengerjaan tugas. pada saat 

pembelajaran tematik tema 9. Misalnya di awal 

pembelajaran guru mengajak siswa menyanyikan lagu 

nasional, berdoa dan mengecek kehadiran siswa. Pada 

kegiatan inti guru sedikit menyampaikan materi kemudia 

siswa melakukan observasi sesuai dengan tema. Siswa 

melakukan diskusi dan tak lupa guru memberikan batas 

waktu untuk pelaksanaan diskusi untuk menilai tanggung 

jawab siswa. Karakter siswa terlihat melaui interaksi 

siswa selama proses diskusi. Siswa juga dapat 

melaksanakan tugas dengan tepat waktu walaupun 

beberapa siswa belum dapat menyelesaikannya. Tetapi 

secara bertahap penerapan pendidikan karakter pada 

siswa mulai ada peningkatan. 



 

 
 

Sesuai dengan kajian teori atau ketentuan yang 

telah dipaparkan peneliti bahawa pembelajaran dalam 

kurikulum 2013 memang memenuhi tiga tahap yaitu 

pendahuluan, intyi, dan penutup. Jadi pelaksanaan 

pembelajaran kurikulum 2013 dalam meningkatkan 

pendidikan karakter siswa kelas V SDN 1 Nologaten 

Ponorogo melalui tiga tahap, yaitu pada tahap 

pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan 

pendidikan karakter ditanamkan lewat pembiasaan 

berdoa sebelum memulai pembelajaran, penanaman sikap 

nasionalisme dengan menyanyikan lagu nasional. Pada 

tahap kegiatan inti penanaman pendidikan karakter dapat 

diakukan dengan melaksanakan kegiatan diskusi untuk 

membiasakan sikap percaya diri, demokratis, dan social. 

Selain itu penumbuhan sikap tanggung jawab dapat 

disisipkan lewat pemberian waktu untuk mengerjakan 

tugas secara individu maupun kelompok. 

 

C. Analisis Data Evaluasi Pembelajaran Kurikulum 

2013 dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter 

kelas V di SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Penilaian yang dilakukan oleh guru di kelas terkait 

dengan kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah 

proses menghimpun fakta-fakta dan dokumen belajar 

siswa untuk melakukan perbaikan progam pembelajaran. 

Penilaian dapat dimanfaatkan oleh guru untuk membuat 

atau memperbaiki perencanaan pembelajaran. Oleh 

karena itu kegiatan penilaian, proses dan hasil belajar 

membutuhkan informasi yang bervariasi dari setiap siswa 



 

 
 

dan tidak hanya dilakukan diakhir pelajaran tetapi dapat 

dilakukan sejak awal. Sehingga pada pembelajaran 

kurikulum 2013 dapat dikatakan berhasil apabila terjadi 

peningkatan sikap pada taraf yang lebih baik. Hal 

tersebut dapat dilihat dengan adanya mulai munculnya 

sikap tanggung jawab dan kedisiplinan pada diri siswa di 

dalam pembeajaran maupun diluar pembelajaran. Dalam 

pembelajaran kurikulum 2013 guru telah melakukan 

penilaian sejak awal sampai dengan akhir pelajaran. 

Dalam melaksanakan evaluasi guru melakukan 

beberapa tahapan seperti, pada saat proses pembelajaran, 

hasil diskusi, dan penilaian sikap. Sehingga setiap tahap 

pembelajaran dapat dijdikan acuan untuk perbaikan yang 

tidak hanya mengacu pada hasil. Penerapan kurikulum 

2013 tidak hanya dilihat dari proses pembelajaran saja 

melainkan juga dapat dilihat dari luar pelajaran. Seperti 

contoh kebiasaan siswa yang sudah sadar akan tanggung 

jawab dengan melaksanakan piket kelas, berprilaku 

sopan yang ditunjukkan dengan besalaman dengan guru 

ketika bertemu, dan menyapa dengan ramah pada setiap 

tamu yang datang ke sekolah. Walaupun tidak jarang 

masih ada siswa yang mengabaikan hal tersebut tetapi 

peningkatan karakter siswa ini secra bertahap mulai 

terihat. 

Evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 dalam 

meningkatkan pendidikan karakter siswa kelas V di SDN 

Nologaten 1 Ponorogo dengan cara melakukan penilaian 

dari awal pembelajaran sampai akhir untuk mendapatkan 



 

 
 

nilai yang tidak hanya berpacu pada nilai akademik tetapi 

juga pada nilai sikap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dalam analisis data 

yang telah diuraikan maka penulis membuat kesimpulan 

untuk menjawab pokok pembahasan yang ada dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Persiapan pembelajaran kurikulum 2013 dalam 

meningkatan pendidikan karakter kelas V di SDN 1 

Nologaten Ponorogo adalah dengan menyiapkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang di 

susun berdasarkan silabus. Tidak hanya itu, 

penguasaan materi oleh guru harus diperhatikan. 

Karena walaupun di dalam kurikulum 2013 guru di 

tempatkan sebagai fasilitator tetapi guru adaah 

pemegang kunci dalam sebuah proses pembelajaran. 

Bagaimanapun guru sangat berpengaruh terhadap 

tercapainya tujuan pembelajaran. 

2. Pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 dalam 

meningkatkan pendidikan karakter siswa kelas V SDN 

1 Nologaten Ponorogo melalui tiga tahap, yaitu pada 

tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap 

pendahuluan pendidikan karakter ditanamkan lewat 

pembiasaan berdoa sebelum memulai pembelajaran, 

penanaman sikap nasionalisme dengan menyanyikan 

lagu nasional. Pada tahap kegiatan inti penanaman 

pendidikan karakter dapat diakukan dengan 



 

 
 

melaksanakan kegiatan diskusi untuk membiasakan 

sikap percaya diri, demokratis, dan sosial. Selain itu 

penumbuhan sikap tanggung jawab dapat disisipkan 

lewat pemberian waktu untuk mengerjakan tugas 

secara individu maupun kelompok. 

3. Dalam melaksanakan evaluasi guru melakukan 

beberapa tahapan seperti, pada saat proses 

pembelajaran, hasil diskusi, dan penilaian sikap. 

Sehingga setiap tahap pembelajaran dapat dijadikan 

acuan untuk perbaikan yang tidak hanya mengacu 

pada hasil. Penerapan kurikulum 2013 tidak hanya 

dilihat dari proses pembelajaran saja melainkan juga 

dapat dilihat dari luar pelajaran. Evaluasi 

pembelajaran kurikulum 2013 dalam meningkatkan 

pendidikan karakter siswa kelas V di SDN Nologaten 

1 Ponorogo dengan cara melakukan penilaian dari 

awal pembelajaran sampai akhir untuk mendapatkan 

nilai yang tidak hanya berpacu pada nilai akademik 

tetapi juga pada nilai sikap. 

 

B. Saran 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang 

akan membantu pihak-pihak yang berkaitan antar lain: 

1. Bagi kepala sekolah 

Senantiasa melakukan pengontrolan terhdap 

proses pembelajaran yang dilakukan leh guru agar 

penerapan pendidikan karakter dapat berjalan 

maksimal. Selain itu juga lebih memberikan 

pengawaan terhadap sikap dan perilaku siswa baik 



 

 
 

dalam proses pembelajaran maupun di luar 

pembelajaran. 

2. Bagi guru 

Senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu tidak boleh 

bosan-bosan dalam membentuk karakter siswa 

menjadi lebih baik. 

3. Bagi peneliti 

Pedoman wawancara harus dipastikan 

kelengkapannya agar tidak ada infomasi yang 

terlewatkan karena akan menghambat proses 

pengambilan kesimpulan. 
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