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ABSTRAK 

 

 

MUATAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER SALING MENGHARGAI 

(Analisis Isi pada Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII SMP/MTs 

Kurikulum 2013 serta Pelaksanaannya di SMP Negeri 1 Surakarta) 

 

             Oleh: 

Rian Puteri Sayekti Wibowo 

A.220100006 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan muatan materi pendidikan karakter saling 

menghargai dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII SMP/MTs kuri-

kulum 2013 serta pelaksanaannya dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewar-

ganegaraan di SMP Negeri 1 Surakarta. Penelitian ini menggunakan sumber data buku PPKn kelas 

VII SMP/MTs kurikulum 2013, kepala sekolah, guru PPKn, guru agama, dan siswa kelas VII. 

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen/simak. 

Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif, untuk merangkai data 

yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen. Hasil penelitian ini menun-

jukkan bahwa: 1) Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII SMP/MTs kuri-

kulum 2013 yang digunakan di SMP Negeri 1 Surakarta memuat pendidikan karakter saling 

menghargai. Muatan pendidikan karakter saling menghargai dalam buku tersebut disajikan dalam 

bentuk ilustrasi gambar, kalimat, dan soal. Muatan pendidikan karakter saling menghargai yang 

terkandung dalam buku tersebut sudah sesuai dengan kurikulum yang memuat Kompetensi Inti 

dan Kompetensi Dasar (KI-KD) karena penyusunannya langsung dari Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. Nilai-nilai karakter saling menghargai yang termuat dalam buku PPKn kelas VII 

SMP/MTs kurikulum 2013 adalah menerima perbedaan pendapat, memaklumi kekurangan orang 

lain, mengakui kelebihan orang lain, dapat bekerja sama, dan membantu orang lain; 2) Pelaksa-

naan pendidikan karakter saling menghargai di SMP Negeri 1 Surakarta dilaksanakan bersamaan 

dengan proses pembelajaran PPKn oleh guru PPKn, selain itu juga dilaksanakan di luar kelas da-

lam lingkungan sekolah. 

Kata kunci: Analisis Isi, Pelaksanaan Pendidikan Karakter Saling Menghargai, dan PPKn. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal yang paling dasar dalam pembentukan karakter 

suatu bangsa. Jati diri suatu bangsa dapat diperoleh melalui pendidikan sehingga 

harkat dan martabatnya dapat terjaga. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dapat menjadi acuan aturan 

dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dunia pendidikan masa kini dapat 

diartikan bahwa di masa mendatang akan lahir generasi sosial. Pendidikan meng-

ajarkan sopan santun, kelak akan muncul anak  yang  memiliki sopan dan santun, 

sebaliknya bila pendidik mengajarkan kekerasan, terlahir generasi-generasi anar-

kis, begitu pula jika guru menanamkan jiwa pluralistik, suatu saat nanti terlahir 

manusia saling memahami, menghormati, dan menghargai eksistensi masing-ma-

sing dalam kehidupan damai dan demokratis.  

Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam lembaga 

pendidikan formal, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran 

pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Keberadaan kurikulum dalam sebuah 

lembaga pendidikan sangat penting, namun demikian sering terdengar sorotan ta-

jam bahwa kurikulum selalu ketinggalan zaman. Perubahan dan dinamika kuriku-

lum seringkali tidak mampu mengikuti kecepatan laju perkembangan masyarakat. 

Kurikulum yang saat ini wajib untuk semua jenjang dan satuan pendidikan di In-

donesia adalah kurikulum yang memuat mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan sumber dari 

pengetahuan akhlak, karakter, dan nilai-nilai Pancasila. PPKn tidak cukup diberi-

kan dalam ranah kognitif saja, melainkan dari seluruh aspek. Setiap muatan materi 

mata pelajaran PPKn yang terkandung di dalam kurikulumnya, diharapkan mam-

pu memberikan kesadaran pada setiap siswa untuk patuh serta taat terhadap nega-

ra sebagai wujud pembentukan karakter yang sesuai dengan budaya bangsa Indo-

nesia. Materi Pendidikan PPKn memuat nilai-nilai pendidikan karakter, salah sa-

tunya saling menghargai.  

Lembaga pendidikan yaitu sekolah yang mempunyai peranan penting dalam 

pembentukan karakter saling menghargai. Tanpa karakter saling menghargai, se-



3 
 

seorang akan bertindak semena-mena dan mudah menyakiti orang lain. Karakter 

yang terbangun diharapkan akan mendorong setiap manusia untuk saling meng-

hargai antar sesama. Cerminan pendidikan karakter saling menghargai di sekolah 

dapat melalui proses pembelajaran mata pelajaran PPKn. Pendidikan karakter sa-

ling menghargai menurut Samani dan Hariyanto (2011:128), “menerima segala 

perbedaan di dalam kehidupan manusia dengan memperlakukan orang lain secara 

beradab, baik, dan sopan”. Mata pelajaran PPKn terdapat muatan materi dan dari 

situ diharapkan siswa dapat membangun karakter saling menghargai. Hal ini di-

sebabkan nilai-nilai karakter yang termuat dalam materi buku PPKn salah satu-

nya yaitu saling menghargai. 

Keberhasilan pembentukan karakter saling menghargai dalam pelaksanaan 

pembelajaran PPKn pada siswa di sekolah dipengaruhi beberapa faktor, salah sa-

tunya yaitu buku ajar. Buku ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan se-

harusnya memuat materi-materi tentang penanaman dan pengembangan karakter 

saling menghargai sesuai muatan kurikulum. Setiap materi dalam buku ajar juga 

disesuaikan dengan tingkat atau jenjang pendidikan di sekolah. Tujuan penggu-

naan buku ajar tersebut agar materi-materi yang disampaikan lebih terarah dan se-

suai dengan jenjang pendidikan, dengan demikian siswa akan lebih mudah mene-

rima serta mengerti materi yang diajarkan. Proses penyusunan buku ajar mulai da-

ri penulisan hingga penerbitan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga 

dapat mempengaruhi kualitas dari buku ajar, hal itu ditinjau dari segi kesesuaian 

dengan kurikulum, materi dan kejelasannya. Berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah dikemukakan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang 

“Muatan dan Pelaksanaan Pendidikan Karakter Saling Menghargai (Analisis Isi 

pada Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII SMP/MTs Ku-

rikulum 2013 serta Pelaksanaannya di SMP Negeri 1 Surakarta)”. Penulis meru-

muskan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana muatan pendidikan karakter saling menghargai dapat dicantumkan 

dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII SMP/MTs 

kurikulum 2013 serta pelaksanaannya di SMP Negeri 1 Surakarta? 
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2. Bagaimana pelaksanaan penanaman pendidikan karakter saling menghargai da-

lam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII 

di SMP Negeri 1 Surakarta? 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui muatan karakter saling menghargai dalam buku Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII SMP/MTs kurikulum 2013 serta Pe-

laksanaannya di SMP Negeri 1 Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penanaman pendidikan karakter saling 

menghargai dalam proses pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 

VII di SMP Negeri 1 Surakarta. 

 

LANDASAN TEORI 

Pendidikan adalah proses pemartabatan manusia menuju puncak optimasi 

potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya (Danim, 2010:2). Tu-

juan pendidikan tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan diharapkan menjadi warga negara demokratis serta bertang-

gung jawab (Danim, 2010:41). Fungsi pendidikan adalah membangun manusia 

yang beriman, cerdas, kompetitif, dan bermartabat (Danim, 2010:45). Karakter di-

definisikan sebagai unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan kon-

teks lingkungan (Koesoema, 2007). Pendidikan karakter di sekolah merupakan 

pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak 

secara utuh, didasarkan suatu nilai tertentu kemudian dirujuk oleh sekolah (Ke-

suma dkk, 2011:5). Saling menghargai adalah sikap memperlakukan orang lain 

seperti keinginan ingin dihargai, beradab, sopan, dan tidak melecehkan ataupun 

menghina orang lain (Samani dan Hariyanto, 2011:128). Indikator karakter saling 

menghargai adalah menerima perbedaan pendapat, memaklumi kekurangan orang 

lain, mengakui kelebihan orang lain, dapat bekerja sama, dan membantu orang 

lain (Mulyasa, 2013:147). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai 

bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan ke-
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bangsaan. Mengorganisasikan KI-KD dan indikator PPKn secara rasional dengan 

memperkuat nilai, moral Pancasila, UUD 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, 

wawasan, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi mata pe-

lajaran PPKn kelas VII SMP/MTs dapat dilihat dalam buku siswa dan guru. Pen-

didikan karakter saling menghargai dalam PPKn merupakan usaha penanaman ni-

lai-nilai karakter saling menghargai pada diri siswa yang dimuat dalam mata pe-

lajaran PPKn. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dalam mata pelajaran PPKn 

di SMP/MTs mencakup beberapa nilai-nilai karakter, salah satunya yaitu saling 

menghargai. Pendidikan karakter saling menghargai dapat dilakukan dalam ke-

luarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan karakter saling menghargai di sekolah 

dapat diperoleh dari kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini di SMP Negeri 1 Surakarta. Tahap-tahap penelitian ini 

dilakukan selama empat bulan, yaitu sejak bulan Desember 2013 sampai dengan 

Maret 2014. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data penelitian ini ada-

lah kepala sekolah, guru PPKn, guru agama, dan siswa kelas VII. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan 

mengkaji dokumen atau arsip. Teknik yang digunakan untuk mengetahui keab-

sahan data dalam penelitian ini dengan triangulasi sumber data dan triangulasi 

teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif. Adapun 

langkah-langkah teknik analisis data model interaktif yaitu berupa pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi (Patilima, 

2005:100). Prosedur penelitian terdiri dari tahap pra lapangan, tahap kegiatan la-

pangan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan (Moleong, 2004:127-

148). 
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HASIL PENELITIAN 

Muatan pendidikan karakter saling menghargai yang terkandung dalam bu-

ku PPKn kelas VII SMP/MTs kurikulum 2013 yang digunakan di SMP Negeri 1 

Surakarta sudah sesuai dengan kurikulum yang memuat KI dan KD, karena buku 

tersebut disusun langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Muatan 

pendidikan karakter saling menghargai dalam buku tersebut disajikan dalam ben-

tuk ilustrasi gambar, kalimat, dan soal. Nilai-nilai karakter saling menghargai 

yang termuat dalam buku PPKn kelas VII SMP/MTs kurikulum 2013 adalah me-

nerima perbedaan pendapat, memaklumi kekurangan orang lain, mengakui kele-

bihan orang lain, dapat bekerja sama, dan membantu orang lain. Persiapan pelak-

sanaan pendidikan karakter saling menghargai melalui penyimakan terhadap sila-

bus dan RPP PPKn kelas VII didasarkan indikator. Nilai-nilai pendidikan karakter 

saling menghargai yang terdapat pada silabus dan RPP PPKn kelas VII adalah 

menerima perbedaan pendapat, memaklumi kekurangan orang lain, mengakui 

kelebihan orang lain, dapat bekerja sama, dan membantu orang lain. Pendidikan 

karakter saling menghargai harus dilaksanakan guru PPKn di setiap sekolah. Pro-

ses pelaksanaan pendidikan karakter saling menghargai terhadap siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Surakarta dilakukan oleh guru PPKn di kelas dan luar kelas. Nilai-

nilai pendidikan karakter saling menghargai yang dilaksanakan di dalam proses 

pembelajaran dan luar kelas adalah menerima perbedaan pendapat, memaklumi 

kekurangan orang lain, mengakui kelebihan orang lain, dapat bekerja sama, dan 

membantu orang lain. Evaluasi proses pembelajaran pendidikan karakter saling 

menghargai dilakukan oleh guru PPKn melalui pengamatan secara keseharian. Ni-

lai karakter saling menghargai ditanamkan melalui tugas individu maupun kelom-

pok. 

 

KESIMPULAN 

Buku PPKn kelas VII SMP/MTs kurikulum 2013 yang digunakan di SMP 

Negeri 1 Surakarta memuat pendidikan karakter saling menghargai. Muatan mate-

ri pendidikan saling menghargai dalam buku tersebut disajikan dalam bentuk ilus-

trasi gambar, kalimat, dan soal. Kurikulum, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Da-
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sar PPKn kelas VII memuat pendidikan karakter saling menghargai yang dijabar-

kan ke dalam silabus serta RPP. Silabus dan RPP PPKn kelas VII memuat pen-

didikan karakter saling menghargai. Pendidikan karakter saling menghargai dilak-

sanakan dalam proses pembelajaran, selain itu juga di luar kelas lingkungan. 

 

SARAN 

Sebagai salah satu upaya untuk ikut mengembangkan pemikiran dalam 

rangka meningkatkan penanaman nilai-nilai karakter saling menghargai, maka pe-

nulis perlu menyampaikan beberapa saran yaitu ditujukan kepada kepala sekolah, 

guru, siswa, dan peneliti berikutnya. 
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