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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA BANGSA 

DALAM PEMBELAJARAN PKn TERHADAP  

SISWA KELAS V SD N WIRUN  

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

ERINA MAYASITA 

A510090189 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) perencanaan penerapan pendidikan 
karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran PKn terhadap siswa kelas V SD 
Negeri Wirun, (2) Mengetahui pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya 
bangsa dalam pembelajaran PKn terhadap siswa kelas V SD Negeri Wirun, (3) 
Mengetahui evaluasi pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam 
pembelajaran PKn terhadap siswa kelas V SD Negeri Wirun. Bentuk penelitian 
ini adalah deskripsif kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Sumber data 
terdiri atas informan, tempat (peristiwa), dan dokumen. Teknik atau metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Wawancara 
mendalam, (2) Observasi langsung yang dilakukan dengan observasi berperan 
pasif, (3) Studi dokumen. Informan dipilih sesuai dengan permasalahan yang 
dikaji. Untuk menguji validitas data digunakan triangulasi teknik dan triangulasi 
sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi 
tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, penarikan simpulan atau 
verivikasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Perencanaan 
pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran PKn dengan 
menggunakan RPP dalam melaksanakan proses pembelajaran serta 
mencantumkan karakter yang akan ditanamkan dalam RPP tersebut, (2) 
Pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran PKn 
dapat dilakukan di dalam ataupun di luar kelas, (3) Evaluasi pendidikan karakter 
dan budaya bangsa dalam pembelajaran PKn adalah dengan melihat nilai 
akademik serta nilai non akademik siswa. 

 

Kata kunci : pendidikan karakter dan budaya bangsa 
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A. Pendahuluan  

Pendidikan karakter dan budaya bangsa terhadap siswa sangat 

penting karena hal itu merupakan satu acuan yang akan digunakan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang lebih baik nantinya. Tanpa karakter 

seseorang akan dapat melakukan segala sesuatu yang diinginkan dengan 

dapat menyengsarakan atau menyakiti orang lain. Maka dari itu, perlu 

ditanamkan dan dikembangkan adanya pendidikan karakter untuk 

membentuk pribadi siswa yang dapat membangun dan mendorong siswa 

untuk selalu berbuat baik dan menghindarkan diri dari sikap yang negatif 

dan merugikan. Sedangkan dalam kaitannya dengan budaya bangsa siswa 

diharapkan dapat membangun bangsa dengan baik agar terjaga kelestarian 

dan harta bangsa serta pribadi bangsa yang mulia di mata bangsa-bangsa 

yang lain. Pengimplementasian pendidikan karakter dan budaya bangsa 

dalam pembelajaran PKn terhadap siswa adalah salah satu cara yang 

ditempuh untuk mempermudah tentang pentingnya pendidikan karakter 

dan budaya bangsa tersebut. Pembelajaran PKn ini digunakan karena pada 

dasarnya tujuan dari pembelajaran PKn adalah pembentukan pola kritis 

dan pola berfikir kreatif yang harus diimbangi dengan sikap yang baik 

serta karakte yang dapat membangun diri. 

Prinsip pembelajaran yang digunakan untuk pengembangan 

pendidikan karakter dan pendidikan budaya bangsa, mengusahakan agar 

peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan karakter 

bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang 

diambilnya mengenai tahapan pengenalan pilihan, menilai pemilihan, 

menentukan pendirian, dan selanjutnya menentukan pilihan sesuai dengan 

dirinya. Dengan proses ini peserta didik belajar berfikir, bersikap, dan 

berbuat. Ketiga proses tersebut mendorong peserta didik untuk melakukan 

tindakan sosial dan pada akhirnya peserta didik dapat menempatkan diri 

pada komunitas sosial.  

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan 

observasi pada saat jam pembelajaran PKn dan dengan wawancara dengan 
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informan yaitu dengan kepala sekolah dan wali kelas V tersebut. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui dari penerapan pendidikan karakter dan 

budaya bangsa tersebut terhadap siswa. Sehingga dapat mencapai tujuan 

penelitian yaitu tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan 

karakter dan budaya bangsa. Dengan dilaksanakannya pendidikan karakter 

di sekolah dasar tersebut, diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah-

masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Pelaksanaan pendidikan 

karakter dan budaya bangsa di sekolah dapat dilaksanakan pada ranah 

pembelajaran (kegiatan pembelajaran), pengembangan budaya sekolah dan 

pusat kegiatan belajar, kegiatan ko-kurikuler dan atau kegiatan 

ekstrakurikuler, dan kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. 

  

B. Metode Penelitian 

Tempat penelitian yang dilakukan adalah di Sekolah Dasar Negeri 

Wirun yang berada di Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Penelitian ini 

dilaksanakan secara bertahap, yaitu dimulai pada bulan November 2012 

sampai bulan Maret 2013. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif, penelitian ini mendeskripsikan tentang fenomena atau 

keadaan kegiatan pendidikan, dalam usaha membentuk perilaku dan 

tingkah laku siswa kelas V sekolah dasar yang diobservasi secara 

deskriptif obyektif. Penelitian ini diharapkan dapat mengubah perilaku 

siswa menjadi lebih baik dan lebih terarah yang kemudian dapat menjadi 

generasi penerus bangsa yang baik dan memiliki karakter yang mulia. 

Dengan melakukan penelitian ini dapat memupuk siswa dengan  karakter  

yang  mulia untuk nusa dan bangsa.  

Penelitian ini dilakukan untuk memahami karakter-karakter yang 

dimiliki siswa dan cara untuk memecahkan masalah yang ada pada 

masing-masing siswa. Penelitian ini diharapkan untuk memudahkan guru 

dalam memahami karakter setiap siswanya dan menyikapi dengan tepat 

dari setiap karakter yang  timbul pada siswa-siswanya. Strategi yang 

digunakan dalam penelitian  ini adalah strategi studi kasus (case study) 
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karena mengamati hal-hal yang timbul atau terdapat dalam dunia 

pendidikan khususnya sekolah dasar. Subyek dalam penelitian ini adalah 

siswa dan siswi kelas V sekolah dasar negeri Wirun Tahun Ajaran 

2012/2013. Siswa (putra) kelas V berjumlah 8 siswa dan siswa (putri) 

kelas V berjumlah 9 siswa. 

Data dalam penelitian ini adalah uraian hasil pengamatan, statemen 

maupun bahan tulis yang didapatkan dari observasi, wawancara maupun 

pengumpulan dokumen penelitian. Sumber data penelitian ini adalah 

Informan yaitu guru kelas V, tempat dan peristiwa yaitu di SD N wirun 

Kecamatan Winong Kabupaten Pati, Jawa Tengah saat pelajaran PKn 

berlangsung, dokumen atau arsip yaitu data jumlah siswa, silabus PKn, 

RPP PKn kelas V, dan foto-foto kegiatan proses belajar mengajar. Teknik 

pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumen. 

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu analisis kualitatif. Data kualitatif 

adalah data yang bersifat deskriptif, keterangan, informasi, bersifat kata-

kata dan bukan berupa angka-angka. Penelitian ini analisis data 

dilaksanakan dan dikembangkan selama proses refleksi sampai 

penyusunan laporan dari awal sampai akhir. Teknik yang dipakai adalah 

model alur yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Langkah-langkah analisis data model analisis interaktif dalam 

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut : (1) pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Data-

data di lapangan dicatat dalam bentuk deskriptif tentang apa yang dilihat, 

yang didengar dan yang dialami oleh subjek penelitian. Pengumpulan data 

ini sesuai dengan fenomena di lapangan yang dijumpai. (2) Reduksi data 

diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data ini 

berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Dengan 

demikian maka data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang jelas mempermudah dalam mengumpulkan data selanjutnya. (3) 

Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk teks naratif. Penyajian data 
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ini bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis dan diambil tindakan yang 

dianggap perlu. (4) Kegiatan verifikasi dan penarikan kesimpulan ini 

berlangsung sejak awal penelitian hingga akhir penelitian dan merupakan 

proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan. 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

a. Perencanaan pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam 

pembelajaran PKn terhadap siswa kelas V SD Negeri Wirun tahun 

ajaran 2012/2013. 

Pendidikan karakter yang ditanamkan pada siswa kelas V 

sekolah dasar Negeri Wirun adalah dengan memberikan contoh-

contoh yang baik dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam 

melakukan sesuatu hal. Karakter yang baik seperti jujur dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan atau tetap tenang dalam 

menghadapi ujian atau ulangan harian. Berbaris dahulu sebelum 

masuk ke dalam kelas dan berdoa sebelum dan sesudah jam pelajaran. 

Kaitannya dalam pembelajaran PKn, pendidikan karakter 

dicantumkan dalam sebuah RPP dalam pembelajaran. PKn merupakan 

salah satu mata pelajaran yang dapat dijadikan acuan dalam 

mengembangkan karakter yang baik serta sikap berbudaya bangsa 

yang baik pula karena materi yang terkandung dalam mata pelajaran 

PKn adalah tentang sikap dan perilaku serta pengetahuan tentang 

budaya bangsa. 

b. Pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam 

pembelajaran PKn terhadap siswa kelas V SD Negeri Wirun tahun 

ajaran 2012/2013. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa 

pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya bangsa untuk siswa, di 

dalam lingkungan sekolah siswa diberikan kegiatan ekstrakurikuler 
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seperti BTA dan pramuka. Sedangkan di luar sekolah siswa langsung 

dapat diajak ke kantor kecamatan atau dengan melihat pertunjukkan 

daerah seperti wayang atau ketoprak. Pertunjukkan wayang atau 

ketoprak yang dijadikan pembelajaran adalah dari segi positifny, maka 

guru tetap memberikan pengarahan dan bimbingan. Adanya 

ekstrakurikuler tersebut diharapkan dapat menjadikan siswa memiliki 

nilai-nilai karakter yang baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Nilai karakter yang ditanamkan dalam setiap diri siswa 

melalui ekstrakurikuler itu diharapkan dapat menciptakan pribadi 

siswa yang dapat membangkitkan dan menciptakan serta melestarikan 

budaya bangsa yang mulai terkikis dan tidak terjaga lagi. Karakter 

yang baik tersebut yang dapat memperbaiki budaya bangsa kelak. 

c. Evaluasi pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran 

PKn terhadap siswa kelas V SD Negeri Wirun tahun ajaran 2012/2013. 

Sebelum memulai pelajaran guru mempersiapkan terlebih 

dahulu rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai pedoman 

guru dalam mengajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran dipersiapkan 

sesuai dengan materi mata pelajaran PKn yang akan disampaikan. 

Setiap langkah dalam RPP itu terdapat karakter yang diharapkan dapat 

tercapai dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Pelaksanaan 

pendidikan karakter dan budaya bangsa, di dalam kelas yaitu pada saat 

ulangan harian meski guru berada di luar maka siswa tetap tenang 

mengerjakan soal sedangkan pada kegiatan di luar kelas terdapat 

kegiatan ekstrakurikuler yaitu pramuka yang dapat melatih 

kedisiplinan serta BTA yang dapat menanamkan nilai religius pada 

siswa. Evaluasi dapat dilakukan dari hasil ulangan harian dan ulangan 

lain dalam pembelajaran PKn yang telah dilakukan. Selain itu siswa 

dilihat dari sikap dan perilaku yang dilakukan sehari-hari. Siswa di 

luar sekolah sudah menerapkan nilai karakter yang dilatih oleh guru 

dalam proses pembelajaran PKn. Pembelajaran PKn merupakan mata 
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pelajaran yang dapat melatih sikap dan perilaku siswa dalam bertindak 

serta memberikan pemahaman siswa dalam memahami budaya bangsa. 

2. Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Perencanaan pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam 

pembelajaran PKn terhadap siswa kelas V SD Negeri Wirun tahun 

ajaran 2012/2013. 

Guru merencanakan dalam hubungannya dengan mata 

pelajaran PKn adalah dengan menyusun silabus yang kemudian 

dikembangkan menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

guna memudahkan guru dalam penyampaian materi tersebut. RPP 

tersebut mengandung nilai-nilai karakter yang nantinya akan 

diterapkan dalam proses pembelajaran, dimana nilai-nilai karakter 

tersebut disebutkan dalam langkah-langkah pembelajaran dalam 

RPP tersebut. Nilai karakter tersebut disesuaikan dengan 

pembelajaran yang akan disampaikan. 

b. Pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam 

pembelajaran PKn terhadap siswa kelas V SD Negeri Wirun tahun 

ajaran 2012/2013. 

Pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya bangsa 

terhadap siswa dilaksanakan tidak hanya di dalam kelas namun 

juga di luar kelas. Di dalam kelas dengan memberikan materi 

pembelajaran yang dibubuhi dengan adanya pendidikan karakter 

dan budaya bangsa tersebut. Pelaksanaan ini diharapkan dapat 

membentuk siswa menjadi siswa yang memiliki karakter yang baik 
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serta memahami berbagai budaya bangsa. Siswa dapat memahami 

pentingnya memiliki sikap yang positif dan santun dalam bertindak 

demi kelangsungan berbangsa kelak.  

c. Evaluasi pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam 

pembelajaran PKn terhadap siswa kelas V SD Negeri Wirun tahun 

ajaran 2012/2013. 

Evaluasi yang dilakukan guru berkaitan dengan pelajaran 

PKn adalah dengan melakukan ulangan harian sebagai hasil dari 

pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru. Selain 

ulangan harian adapula ulngan lisan yang dilakukan guru untuk 

mengetahui kesiapan siswa dalam menerima pelajaran. Jika siswa 

sudah dapat memahami dengan baik materi yang telah diajarkan 

maka penilaian yang diberikan guru pun akan baik, tapi pada 

dasarnya penilaian yang dilakukan guru tergantung dari apa yang 

dihasilkan siswa dan dari apa yang dilakukan siswa terhadap sikap 

dan perilaku siswa setiap harinya. Sikap dan perilaku siswa dalam 

bertindak akan mempengaruhi evaluasi atau penilaian yang akan 

diberikan guru. Hal ini menunjukkan adanya kaitan dengan 

penerapan pendidikan karakter dan budaya bangsa yang baik.  

 

D. Simpulan 

1. Perencanaan pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam 

pembelajaran PKn terhadap siswa kelas V SD Negeri Wirun tahun 

ajaran 2012/2013 bahwa sangat penting dalam  merencanakan 

pendidikan  karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran di 
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sekolah yang nantinya diharapkan dapat terlaksana di kehidupan 

sehari-harinya. Perencanaannya dapat dilakukan dengan membuat RPP 

untuk dijadikan patokan dalam proses pembelajaran. Perencanaan 

dalam pembelajaran tersebut banyak  terkandung dalam mata pelajaran 

PKn di sekolah yang memang menjadi mata pelajaran penting dalam  

pengimplementasian pendidikan karakter dan budaya bangsa ke dalam 

kegiatan sehari-hari. 

2. Pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam 

pembelajaran PKn terhadap siswa kelas V SD Negeri Wirun tahun 

ajaran 2012/2013 bahwa pelaksanaan dalam pendidikan karakter dan 

budaya bangsa terhadap pembelajaran PKn sangat dibutuhkan untuk 

kelangsungan hidup berkebangsaan dan bersosial siswa yang mulia. 

Karakter yang mulia akan dapat mengembangkan kemampuan siswa 

menjadi siswa yang baik dan benar. Penggunaan media serta metode 

yang bervariasi dalam proses pembelajaran PKn dapat menjadi 

penyampaian materi yang dapat menjadikan siswa lebih memahami 

materi yang disampaikan. Metode yang bervariasi juga dapat 

menjadikan siswa tidak bosan dan jenuh dalam menerima materi 

pelajaran. Upaya dalam pelaksanan pendidikan karakter dan budaya 

bangsa ini dapat dilakukan dengan hal kecil misalnya dengan 

mengucapkan salam, membuang sampah pada tempatnya, tidak 

mencotek saat ulangan serta sopan pada orang tua yang lebih tua. 

3. Evaluasi pendidikan karakter dan budaya bangsa dalam pembelajaran 

PKn terhadap siswa kelas V SD Negeri Wirun tahun ajaran 2012/2013 

bahwa evaluasinya adalah tentang cara siswa bersikap dan berperilaku 

baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-

harinya. Evaluasi ini digunakan untuk memberikan pengertian kepada 

siswa tentang seberapa tinggi kemampuannya dalam mengikuti 

pembelajaran serta seberapa baik karakter yang dimilikinya dalam 

berperilaku dan seberapa besar kesadarannya tentang tanggung 

jawabnya dalam mengemban tugas bangsa dengan melestarikan 



10 
 

budaya yang dimiliki bangsanya. Evaluasi dilakukan tidak hanya 

melihat dari nilai akademiknya saja namun juga dilihat selama proses 

pembelajaran berlangsung. Sikap dan perilaku siswa serta kedisiplinan 

dan kesopanan siswa masuk dalam evaluasi yang dijadikan acuan guru. 

Pembentukan karakter siswa yang baik serta mengerti keragaman 

budaya bangsa adalah sebagai pedoman guru untuk menerapkannya ke 

dalam proses pembelajaran PKn yang banyak mengandung nilai 

karakter budaya bangsa. 
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