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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA 

DI SMP NEGERI 1 SAMBI BOYOLALI 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

Nour Mutia Linda Khaulina Ulfa, A220080038, Program Studi Pendidikan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, xviii+215 

Halaman (belum termasuk lampiran) 

 

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pelaksanaan, kendala, dan 

solusi pendidikan karakter bangsa di SMP Negeri 1 Sambi. Penelitian ini 

menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitasnya 

menggunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi sumber data yang berupa 

informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen yang memuat catatan yang 

berkaitan dengan data yang dimaksud dan triangulasi teknik atau metode 

pengumpulan data dengan menggunakan hasil wawancara, observasi dan 

dokumen (Arsip). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian inin 

adalah model analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, 

sajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Sambi tercermin 

pada nilai toleransi, demokrasi, bersahabat dan peduli sosial. Sedangkan nilai 

pendidikan karakter yang pencerminanya kurang diperhatikan antara lain religius, 

jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, cinta damai, gemar 

membaca, dan peduli lingkungan. Karakter-karakter tersebut diimplementasikan 

dalam buku pelajaran yang digunakan dalam silabus, RPP, pembelajaran danlam 

kelas, interaksi siswa dengan siswa dan siswa dengan guru baik di dalam maupun 

di luar kelas. Implementasi pendidikan dalam buku wujudnya uraian materi, 

gambar, dan soal tugas. 
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PENDAHULUAN 

Di tengah-tengah perkembangan dunia yang global dan kompleks, prinsip-

prinsip pendidikan  untuk mengembangkan etika , nilai dan karakter peserta didik 

menjadi prinsip yang harus dipegang. Akan tetapi perlu dilakukan dengan cara 

yang berbeda atau kreatif sehingga mampu menyesuaikan dengan perkembangan 

kehidupan. Guru harus memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan 

pendidikan yang berpusat pada potensi dan kebutuhan peserta didik. Pendidik 

juga harus mampu menyiapkan peserta didik untuk bisa menangkap peluang dan 

kemajuan dunia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi, disisi lain 

pendidikan juga harus mampu membukakan mata hati peserta didik untuk mampu 

melihat masalah-masalah bangsa dan dunia, seperti kemiskinan, kelaparan, 

kesenjangan, ketidakadilan, dan persoalan lingkungan, hidup. Peserta didik harus 

diarahkan untuk mampu mengembangkan dirinya, tetapi ia juga harus diajarkan 

untuk memiliki tanggungjawab serta panggilan hidup untuk turut serta dalam 

memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan dunia. 

Permasalahan yang sering terjadi guru kelas cenderung mengajar dengan 

cara yang sama untuk hampir semua mata pelajaran, menekankan aspek kognitif 

(termasuk dalam pendidikan kewarganegaraan), dan cenderung dominan. Materi 

yang diajarkan juga cenderung terbatas pada apa yang ada dalam kurikulum 

tertulis dan buku teks yang digunakan. Selain itu, kurangnya pengetahuan, 

kesadaran, dan keterampilan edukatif orang tua mendorong mereka untuk 

memperlakukan anak dengan semaunya, belum lagi himpitan tekanan sosial 

ekonomi yang menimpa banyak keluarga menambah semakin tidak karuanya 

perlakuan orang tua terhadap peserta didik.  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Sambi? 

2. Bagaimana kendala pendidikan karakter bangsa di SMPN Negeri 1 Sambi? 

3. Bagaimana solusi pendidikan karakter bangsa di SMP Negeri 1 Sambi? 

 



Tujuan penelitian ini, sebagaimana perumusan masalah maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa di SMP 

Negeri 1 Sambi. 

2. Untuk mendiskripsikan kendala pendidikan karakter bangsa di SMP Negeri 1 

Sambi. 

3. Untuk menggambarkan solusi pendidikan karakter bangsa di SMP Negeri 1 

Sambi. 

LANDASAN TEORI 

1. Pendidikan Karakter. Dirumuskan pendidikan karakter adalah: 

Suatu sisem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan 

untuk melaksanakan nilai-nilai tersenbut, baik terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan sehingga 

menjadi manusia insan kamil (Amri dkk, 2011:52). 

 

2. Cakupan Pendidikan Karakter. Yang menjadi indikator implementasi 

pendidikan karakter yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, 

peduli sosial, dan peduli lingkungan. 

3. Pendidikan Karakter di Sekolah. Langkah-langkah pengintegrasian pendidikan 

karakter di sekolah ke dalam mata pelajaran dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan kompetensi dasar tiap mata pelajaran. 

b. Mengidentifikasi aspek-aspek atau materi-materi pendidikan karakter 

yang akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. 

c. Mengintegrasikan butir-butir pendidikan karakter ke dalam kompetensi 

dasar (materi pembelajaran) yang dipandang relevan atau ada kaitanya. 

d. Melaksanakan pembelajaran 

e. Menentukan metode pembelajaran. 

f. Menentukan evaluasi pembelajaran; dan 

g. Menentukan sumber belajar (Hidayatullah, 2010:56). 

 

METODE PENELITIAN 

Sobyek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru Pendidikan 

Kewarganegaraan, guru Pendidikan Agama Islam, guru Ilmu Pengetahuan Sosial 

meliputi Geografi Sejarah, Ekonomi dan guru BP, serta siswa yang terlibat, dan 



yang mengetahui persoalan-persoalan yang terkait dengan penelitian ini. Obyek 

atau sasaran dalam penelitian ini adalah: 1. Pelaksanaan pendidikan karakter di 

dalam kelas dan luar kelas di SMP Negeri 1 Sambi. 2. Kendala pendidikan 

karakter di dalam kelas dan luar kelas di SMP Negeri 1 Sambi. 3. Solusi dari 

kendala dalam pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Sambi. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif yang termasuk dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, 

yang pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, 

peristiwa dan dokumen yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang 

dimaksudkan. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang 

berasal dari hasil wawancara, observasi dan dokumen (Arsip). 

HASIL PENELITIAN 

Pendidikan karakter diharapkan mampu mengubah tingkah laku siswa 

dalam berbagai lingkungan, naik lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa 

maupun negara. adapun hasil penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMP Negeri 1 Sambi 

a.  Pelaksanaan Pendidikan Karakter di dalam Kelas. Pelaksanaan 

pendidikan karakter di dalam pembelajaran, peneliti meneliti tiga mata pelajaran 

diantaranya PKn, Pendidikan Agama Islam dan IPS. Peneliti dalam memperoleh 

data mengenai pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Sambi dengan 

melakukan wawancara dan observasi berdasarkan indikator yang telah 

dirumuskan pada bab II yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, 

peduli sosial dan peduli lingkungan.  

b.  Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Luar Kelas. Peneliti dalam 

memperoleh data mengenai pelaksanaan pendidikan karakter di luar kelas dengan 

melakukan wawancara dan observasi didasarkan indikator yang telah ditentukan. 

 

 



2. Kendala pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Sambi 

a.  Kendala pelaksanaan pendidikan karakter di dalam kelas. Di bawah ini 

terdapat beberapa pembahasan mengenai kendala pelaksanaan pendidikan 

karakter di dalam kelas. 

1) Silabus. Kendala dari pembuatan silabus yaitu silabus dibuat oleh Tim MGMP 

Boyolali sehingga guru tidak bisa secara langsung menyesuaikan dengan 

kurikulum sekolah. 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Hasil observasi yang dilakukan peneliti, 

kendala pelaksanaan pendidikan karakter di dalam kelas terlihat RPP dibuat 

oleh Tim MGMP Boyolali sehingga guru harus menyesuikan nilai karakter ke 

dalam RPP dengan menyesuaikan kurikulum sekolah. 

3) Mata Pelajaran. Hasil observasi yang dilakukan peneliti, kendala pelaksanaan 

pendidikan karakter di dalam kelas terlihat guru sulit untuk memasukkan 

indikator pendidikan karakter dalam materi pelajaran. 

b.  Kendala pelaksanaan pendidikan karakter di luar kelas. Kendala 

pelaksanaan pendidikan karakter yang sering terjadi di SMP Negeri 1 Sambi 

dalam hal ini mematuhi tata tertib sekolah, banyak siswa yang melanggar 

peraturan sekolah. 

3. Solusi dari Kendala pelaksanaan karakter di SMP Negeri 1 Sambi 

a. Solusi dari kendala dalam pelaksanaan pendidikan karakter di dalam 

kelas. Di bawah ini terdapat beberapa pembahasan mengenai solusi dari kendala 

pelaksanaan pendidikan karakter di dalam kelas. 

1) Silabus. Berdasarkan hasil observasi dapat terlihat guru menambahkan nilai 

karakter ke dalam silabus sesuai dengan kurikulum sekolah. 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi bahwa guru 

menambahkan nilai karakter kedalam RPP sesuai dengan silabus dan 

kurikulum sekolah. 

3) Materi Pelajaran. Hasil observasi peneliti bahwa guru berusaha dengan 

sungguh-sungguh supaya nilai karakter dapat diterima dengan baik oleh siswa. 

 



b. Solusi dari kendala pelaksanaan pendidikan karakter di laur kelas. Hasil 

observasi peneliti mengenai solusi dari kendala pelaksanaan pendidikan karakter 

di luar kelas yaitu apabila ada siswa yang melanggar peraturan sekolah, pihak 

sekolah hanya memberi peringatan kepada siswa. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan kerangka teori sebagai landasan untuk mengkaji permasalahan 

yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat dirumuskan simpulan teori dari hasil 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kesimpulan Teoritis 

a. Pendidikan karakter merupakan penanaman nilai-nilai pada warga 

sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran, tindakan untuk melaksanakan 

nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, 

lingkungan, bangsa maupun negara, sehingga perilaku warga sekolah dalam 

menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter. 

b. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah diintegrasikan ke dalam 

seluruh kegiatan sekolah baik di dalam maupun di luar kegiatan sekolah. 

Karenanya muatan pendidikan karakter harus tercermin dalam kurikulum, silabus, 

RPP, bahan ajar, sehingga peserta didik mampu menerima nilai pendidikan 

karakter dimaksud dengan baik. 

2. Kesimpulan Hasil Penelitian  

Pelaksanan pendidikan karakter di dalam dan di luar kelas. 

1) Karakter religius. Pelaksanaan karakter religius di dalam kelas tercermin 

dalam kegiatan berdo’a bersama sebelum pelajaran dimulai. Pelaksanaan 

karakter religius di luar kelas juga tercermin pada saat melaksanakan shalat 

dhuhur secara berjamaah. 

2) Karakter jujur. Pencerminan pelaksanaan karakter jujut di dalam kelas yaitu 

pada saat guru menanyakan pekerjaan rumah kepada siswa. Pelaksanaan 

karakter jujur di luar kelas terlihat pada saat siswa mengembalikan buku yang 

telh dipinjam ke perpustakaan. 



3) Karakter toleransi. Pencerminan pelaksanaan karakter toleransi di dalamkelas 

terlihat pada saat guru menghargai semua jaaban dari siswa yang menjawab 

pertanyaan. 

4) Karakter disiplin. Pelaksanaan karakter disiplin di dalam kelas tercermin pada 

kebiasaan guru sebelum pelajaran dimulai mengabsen para peserta didik. 

5) Karakter kerja keras. Pelaksanaan karakter kerja keras di dalam kelas termuat 

pada saat gru berusaha semaksimal mungkin agar siswa mampu menangkap 

materi yang diajarkan. Sedangkan pelaksanaan karakter kerja keras di luar 

kelas kurang diperhatikan. 

6) Karakter kreatif. pelaksanaan karakter kreatif di dalam kelas kurang 

diperhatikan namun dalam materi pelajaran terdapat karakter kreatif yaitu 

adanya penemuan baru yang membawa pada perubahan yang lebih baik. 

7) Karakter mandiri. Pelaksanaan karakter mandiri di dalam kelas tercermin 

dalam kegiatan siswa pada saat mengerjakan tugas individu. Sedangkan 

pelaksanaan karakter mandiri di lar kelas tercermin dalam kegiatan pramuka. 

8) Karakter demikrasi. Pelaksanaan karakter demokrasi di dalam kelas tercermin 

dalam materi pelajaran demokrasi yaitu dalam mengambil keputusan tentang 

kebijakan pemerintah harus dengan musyawarah. 

9) Karakter rasa ingin tahu. Pelaksanaan karakter rasa ingin tahu di dalam kelas 

tercermin dalam kebiasaan guru memberi pertanyaan kepada siswa dengan 

tujuan untuk mengetahui seberapa dalam kemampuan siswa menangkap 

materi pelajaran. 

10) Karakter bersahabat. Pelaksanaan karakter bersahabat di dalam kelas 

tercermin dalam kebiasaan guru yang senang bertanya kepada siswa. 

Pelaksanaan karakter bersahabat di luar kelas juga tercermin dalam pergaulan 

antar siswa yang selalu bersahabat. 

11) Karakter cinta damai. Pelaksanaan karakter cinta damai di dalam kelas 

terlihat pada saat guru memberikan pujian kepada siswa yang dapat 

menjawab pertanyaan secara benar. 



12) Karakter gemar membaca. Pelaksaaan karakter gemar membaca di dalam 

kelas tercermin dalam kegiatan pembelajaran pada saat guru menyuruh siswa 

untuk membaca buku paket. 

13) Karakter peduli sosial. Pelaksanaan karakter peduli sosial di luar kelas 

tercermin pada saat guru dan perwakilan siswa menjenguk siswa yang sedang 

sakit. 

14) Karakter peduli lingkungan. Pelaksanaan karakter peduli lingkungan di luar 

kelas juga tercermin pada kegiatan kerja bakti tiap Hari Jum’at. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis kemukakan sebagai 

berikut: 

1. Bagi kepala sekolah disarankan untuk melakukan pemantauan terhadap guru 

dan peserta didik. Hal ini dapat digunakan untuk mengetahuipelaksanaan 

pendidikan karakter, kendala pelaksanaan pendidikan karakter serta bagaimana 

solusi dari kendala pelaksanaan pendidikan karakter. 

2. Bagi guru mata pelajaran dan guru BP disarankan untuk diberi pembekalan 

mengenai pendidikan karakter, sehingga dapat membuat sendiri silabus dan 

RPP yang didalamnya terdapat nilai pendidikan karakter. 

3. Bagi siswa disarankan untuk mengamalkan pendidikan karakter secara 

sendirinya tanpa dipantau oleh guru. 
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