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BAB II
LANDASAN TEORETIS

A. Nilai-nilai Pendidikan Karakter

1. Pengertian dan Batasan

Term “nilai” (dalam bahasa Inggris ; value), (dalam bahasa Latin ;

valere) mengandung arti : berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat.

Nilai dalam pengunaan bahasa Indonesia, adalah kualitas suatu hal yang

menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna atau dapat menjadi

objek dari suatu kepentingan.1 Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara terdapat aturan tentang tata nilai (value system), baik yang

Islami maupun yang non Islami adalah denyut jantung kehidupan masyarakat

yang erat kaitannya dengan pola pikir yang hidup dalam masyarakat,

sehingga erat pula kaitannya dengan kebudayaan itu sendiri. Dalam perspektif

ini, tata nilai yang melandasi gerak dan aktifitas individu dalam masyarakat

ada hubungannya dengan literatur, pola pendidikan, wejangan-wejangan,

ideom-ideom, kitab suci, buku-buku keagamaan, wasiat luhur dan lain

sebagainya dipergunakan oleh masyarakat sebagai rujukan pola berfikir dan

bertindak dalam kehidupan sehari-hari.2

Upaya mewujudkan tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara salah satunya dilakukan dengan menerapkan

pendidikan karakter, yaitu sistem penerapan nilai-nilai moral, etika dan

1WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta ; Balai Pustaka, 2005),
hlm. 783.

2M. Amin Abdullah, Studi Agama (Normativisme Atau Historitas). (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006), hlm.16.
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akhlak pada peserta didik melalui ilmu pengetahuan, kesadaran atau

kemauan, dan implementasi nilai-nilai tersebut, baik terhadap diri sendiri,

sesama, lingkungan, bangsa dan negara maupun Tuhan Yang Maha Esa,

kebangsaan sehingga menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang baik,

yang bertujuan untuk mengenalkan, menanamkan, serta mengupayakan

penanaman nilai-nilai luhur agar peserta didik dapat benar-benar memiliki

karakter setidaknya sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Nomor 23

Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.3

Term “Pendidikan” berasal dari kata “didik” dengan awalan “pe” dan

akhiran “kan”, yang mengandung arti “perbuatan”, cara, dan sebagainya. Ia

berasal dari bahasa Yunani yaitu “paedagogie”, yang berarti bimbingan, yang

diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa

Inggris, “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan.4 Dalam

Islam ada tiga istilah yang dipakai untuk pendidikan yaitu ”al-Tarbiyah’

dan (التعلیم)’al-Ta’lim‘ ,(التربیة) ‘al-Ta’dib’(التأدیب). Dalam Kamus Bahasa Arab,

kata al-Tarbiyah berasal dari tiga kata yaitu; rabba-yarbu ( یربو- ربا ) yang

mengandung arti: bertambah, tumbuh, dan ‘rabiya- yarbaa’( یربى- ربى ) berarti

menjadi besar, serta rabba-yarubbu’ ( یرب-رب ) yang berarti memperbaiki,

menguasai urusan, menuntun, menjaga, memelihara.5

3Yahya Khan, Pendidikan Karakter Potensi Diri; Mendongkrak Kualitas Pendidikan,
(Yokyakarta : Pelangi Publishing, 2010), hlm. 1.

4Ibrahim Saat, (Ed.), Isu Pendidikan di Malaysia, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan
Pustaka, 2002), hlm. 459.

5Karim al-Bastani dkk, al-Munjid fi al-Lughat wa al-‘Alam, (Beirut : Dar al-Masyriqi,
2005), hlm. 243-244.
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Terminologi Pendidikan antara lain dirumuskan oleh Abu Ahmadi dan

Nur Uhbiyati sebagai berikut :

“Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang secara
sadar dan sengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilaksanakan oleh
orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya
agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita–citakan dan
berlangsung secara terus menerus.”6

Menurut Hasbullah :“Pendidikan adalah usaha orang dewasa dalam

pergaulannya dengan anak didik melalui kontak atau komunikasi yang

berlangsung secara terus menerus sampai anak didik mencapai kedewasaan.”7

Pengertian pendidikan tersebut menunjukkan suatu proses bimbingan,

tuntutan, atau pimpinan, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti

pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya. Menurut Ahmad Tafsir definisi

pendidikan yang telah disepakati adalah bimbingan yang diberikan kepada

seseorang agar ia berkembang secara maksimal.8 Lebih lengkapnya,

pendidikan adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai

kepada  peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan,

pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, guna mencapai

keselarasan dan kesempurnaan hidup.9 Dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal

(1) :

6Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan; Suatu Pengantar, (Jakarta : Rinneka
Cipta, 2001), hlm. 70.

7Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Yakarta : Rinneka Cipta, 2005), hlm. 5.
8Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2005), hlm. 27.
9Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada

Media, 2006), hlm. 27-28.



17

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.10

Istilah karakter berasal dari Bahasa Inggris “character” yang berarti

watak, karakter, atau sifat,11 dan dalam bahasa Yunani “karass,” berarti

“cetak  biru”,  “format  dasar”, “sidik” seperti dalam sidik jari.12 Dalam

Kamus Bahasa Indonesia, diartikan sebagai akhlak atau budi pekerti, tabiat,

sifat-sifat kejiwaan, yang membedakan seseorang dengan yang lain.13

Menurut Doni Kusuma, karakter berarti kualitas mental atau kekuatan moral,

akhlak atau budi pekerti individu yang menjadi kepribadian khusus,

pendorong dan penggerak, serta pembeda satu individu dengan lainnya.14

Menurut Dali Gulo:

Karakter adalah “sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh
individu: sejumlah atribut yang dapat diamati pada  individu.” Dalam
menjelaskan pengertian karakter, dua hal, yaitu: (2) sebagai
sekumpulan kondisi yang telah diberikan  begitu  saja,  atau  telah  ada
begitu  saja, yang lebih kurang dipaksakan dalam diri kita. Karakter
yang demikian ini dianggap sebagai sesuatu yang telah ada dari
sananya (given), (2) karakter juga bisa dipahami sebagai tingkat
kekuatan melalui mana seorang individu mampu menguasai kondisi

10Tim Penyusun Kemendiknas RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 Tentang (SISDIKNAS), (Bandung : Penerbit Citra Umbara, 2007), hlm. 4. Ari Gunawan,
Kebijakan-Kebijakan Pendidikan, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005), hlm. 164.

11John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia,
2009), hlm. 107.

12M. Furqon Hidayatullah, Guru  Sejati: Membangun Insan  Berkarakter Kuat dan
Cerdas, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2009), hlm. 9.

13Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008),
hlm. 682.

14Doni Koesoema, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global,
(Jakarta : Kompas Gramedia, 2011), hlm. 80.
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tersebut. Karakter yang demikian ini disebut sebagai proses yang
dikehendaki (willed).15

Berdasarkan uraian di atas dapatlah difahami bahwa karakter adalah

sikap pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara progresif dan

dinamis, integrasi pernyataan dan tindakan.16 Oleh karena itu orang yang

berperilaku tidak jujur, curang, kejam, dan rakus dikatakan sebagai orang

yang berkarakter jelek. Sebaliknya, yang berkelakuan baik, jujur, dan suka

menolong dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter baik atau mulia.17

Seseorang dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan

keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan

moral dalam hidupnya. Demikian juga, seorang pendidik dikatakan

berkarakter jika ia memiliki nilai dan keyakinan yang dilandasi hakikat dan

tujuan pendidikan serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam

menjalankan tugasnya sebagai pendidik.18

Thomas Lickona mengatakan bahwa orang yang berkarakter sebagai

sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral yang

dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur,

bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya.

Pengertian ini mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Aristoteles, bahwa

karakter itu erat kaitannya dengan “habit” atau kebiasaan yang terus menerus

dilakukan. Lebih jauh, Lickona menekankan tiga hal dalam mendidik

15Ibid., hlm. 91.
16Yahya Khan, Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri, (Yogyakarta: Pelangi

Publishing, 2010), hlm 1.
17E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 3.
18M. Furqon Hidayatullah, op. cit., hlm. 9.
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karakter. Tiga hal itu dirumuskan dengan indah: knowing, loving, and acting

the good. Menurutnya keberhasilan pendidikan karakter dimulai dengan

pemahaman karakter yang baik, mencintainya, dan pelaksanaan atau

peneladanan atas karakter baik itu.19 Karakter Kartini Kartono dan Dali Gulo,

dirumuskan sebagai “Cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas

tiap individu, 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 agama,

hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.”20

Selanjutnya, pendidikan karakter menurut Yahya Khan didefenisikan

sebagai berikut :

Suatu sistem penerapan nilai-nilai moral, etika dan akhlak pada
peserta didik melalui ilmu pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan
implementasi nilai-nilai tersebut, baik terhadap diri sendiri, sesama,
lingkungan, bangsa dan negara maupun Tuhan Yang Maha Esa,
kebangsaan sehingga menjadi manusia yang memiliki budi pekerti
yang baik, yang bertujuan untuk mengenalkan, menanamkan, serta
mengupayakan penanaman nilai-nilai luhur agar peserta didik dapat
benar-benar memiliki karakter setidaknya sebagaimana tertuang dalam
Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan. Pendidikan karakter merupakan proses kegiatan yang
mengarah pada peningkatan kualitaspendidikan dan pengembangan
budi harmoni yang selalu mengajarkan, membimbing, dan membina
setiap menusia untuk memiliki kompetensi intelektual, karakter, dan
keterampilan menarik. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat
dihayati dalam penelitian ini adalah religius, nasionalis, cerdas,
tanggung jawab, disiplin, mandiri, jujur, dan arif, hormat dan santun,
dermawan, suka menolong, gotong-royong, percaya diri, kerja keras,

19Thomas Lickona, Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and
Responsibility, (New York:Bantam Books,1992) , hlm. 12.

20Kartini Kartono dan Dali Gulo, Kamus Psikologi, (Bandung : Pioner Jaya, 2007), hlm.
29.
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tangguh, kreatif, kepemimpinan, demokratis, rendah hati, toleransi,
solidaritas dan peduli.21

Pendidikan karakter menurut Zubaedi didefenisikan sebagai berikut :

Upaya penanaman kecerdasan dalam berfikir, penghayatan dalam
bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai
dengan nilai luhur yang menjadi jati diri peserta didik, diwujudkan
dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar sesama manusia
dan lingkungan sekitarnya. Nilai luhur tersebut antara lain kejujuran,
kemandirian, sopan santun, kemuliaan sosial, kecerdasan berfikir
termasuk kepenasaran akan intelektual, dan berfikir logis. Pendidikan
memiliki beberapa tujuan utama yaitu; pengembangkan potensi
kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia sekaligus warga
bangsa; mengembangkan kebiasaan dan perlaku peserta didik yang
terpuji, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab,
mengembangkan peserta didik menjadi manusia mandiri, kreatif, dan
berwawasan kebangsaan, mengembangkan lingkungan belajar yang
aman, jujur, penuh kreatifitas dan persahabatan. Pendidikan karakter
bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil
pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan
karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan
seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui program ini
diharapkan lulusan sekolah memiliki keimanan dan ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter mulia,
kompetensi akademik yang utuh dan terpadu, sekaligus memiliki
kepribadian yang baik sesuai norma-norma dan budaya Indonesia.22

Adapun tujuan pendidikan karakter menurut Thomas Lickona adalah

untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti,

yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku

yang baik, jujur bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras

dan sebagainya. Orang yang berkarakter sebagai sifat alami seseorang dalam

meresponssituasi secara bermoral yang dimanifestasikan dalam tindakan

21Yahya Khan, op. cit., hlm. 34.
22Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga

Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 11-13.
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nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati

orang lain dan karakter mulia lainnya.23 Menurutnya:

Ada sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur
universal, yaitu: (1) karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya,
(2)kemandirian dan tanggung jawab, (3) kejujuran/amanah,
diplomatis, (4) hormat dan santun; (5) dermawan, suka tolong
menolong dan gotong royong/kerjasama, (6) percaya diri dan pekerja
keras; (7)kepemimpinan dan keadilan; 8) baik dan rendah hati,
(9)karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan.24

Kesembilan karakter itu, perlu ditanamkan dalam pendidikan holistik

dengan menggunakan metode knowing the good, feeling the good, dan acting

the good. Hal tersebut diperlukan agar anak mampu memahami,

merasakan/mencintai dan sekaligus melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Bisa

dimengerti, jika penyebab ketidakmampuan seseorang untuk berperilaku baik,

walaupun secara kognitif anak mengetahui, karena anak tidak terlatih atau

terjadi pembiasaan untuk melakukan kebajikan.25 Menurut Ellen G. White

sebagaimana dikutip R.I. Sarumpaet, menjelaskan tujuan pendidikan karakter

sebagai berikut :

Usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia, yang di
dalamnya terdapat tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang
benar, pendidikan rumah tangga maupun pendidikan dalam sekolah,
orang tua dan guru tetap sadar bahwa pembangunan tabiat yang agung
adalah tugas mereka. Pendidikan karakter pada tingkatan institusi
mengarah pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang
melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol
yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar

23Thomas Lickona, Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and
Responsibility, (New York : Bantam Books,1992), hlm. 12-13.

24Ibid., hlm.13.
25Ibid., hlm. 14.
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sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak,
dan citra sekolah tersebut di mata masyarakat luas. 26

Istilah pendidikan karakter dalam perspektif Islam sebagaimana

ditelusuri sumber pokok ajarannya; dari al-Qur’an dan Hadis, tidak lain

adalah pendidikan akhlak, sebagaiman dirumuskan oleh Ibn Miskawaih

sebagai berikut :

Pendidikan akhlak adalah upaya ke arah terwujudnya sikap batin yang
mampu mendorong secara spontan lahirnya perbuatan-perbuatan yang
bernilai baik dari seseorang. Dalam pendidikan akhlak ini, kreteria
benar dan salah untuk menilai perbuatan yang muncul merujuk kepada
al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber tertinggi ajaran Islam. Tujuan
utama pendidikan akhlak adalah terbentuknya karakter positif dalam
perilaku anak didik. Karakter positif ini tiada lain adalah penjelmaan
sifat-sifat mulia Tuhan dalam kehidupan manusia.27

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa pendidikan karakter dan

pendidikan akhlak mempunyai orientasi yang sama yaitu pembentukan

karakter, yang membedakannya adalah bahwa pendidikan akhlak terkesan

sebagai produk Islam sedangkan pendidikan karakter terkesan sebagai produk

Barat dan sekuler. Namun demikian, dalam kenyataanya keduanya memiliki

ruang untuk saling mengisi. Bahkan Lickona sebagai Bapak Pendidikan

Karakter di Amerika justru mengisyaratkan keterkaitan erat anatar karakter

dengan spiritualitas.28

Dengan demikian, bila sejauh ini pendidikan karakter telah berhasil

dirumuskan oleh para penggiatnya sampai pada tahapan yang sangat

operasional meliputi metode, strategi, dan teknik, sedangkan pendidikan

26R.I. Sarumpaet, Rahasia Mendidik Anak, (Bandung: Indonesia Publishing House, 2001),
hlm. 12.

27Ibnu Maskawaih, Tahzib al-Akhlak, (Beirut ; Dar al-Fikr, 1995), hlm. 56.
28Thomas Lickona, op. cit., hlm. 14.



23

akhlak sarat dengan informasi kriteria ideal dan sumber karakter baik, maka

memadukan keduanya menjadi suatu tawaran yang sangat inspiratif. Hal ini

sekaligus menjadi entry point bahwa pendidikan karakter memiliki ikatan

yang kuat dengan nilai-nilai spiritualitas dan agama (Islam). Menurut

pendekatan etimologi, perkataan "akhlak" berasal dari bahasa Arab(أَْخالَق)

jama' dari bentuk mufradnya "khuluqun" (خلق) yang berarti budi pekerti,

perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi

persesuaian dengan perkataan "khalqun" (خلق ) yang berarti kejadian, serta

erat hubungannya dengan "khaliq" (خالق ) yang berarti pencipta dan "makhluq"

yang berarti yang diciptakan,29 (مخلوق) juga berarti kebiasaan, karakter,

perangai, tabiat, budi pekerti, dan tingkah laku yang telah menjadi kebiasan

dan timbul dari diri manusia dengan sengaja.30 Pengertian akhlak di atas

muncul sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara Khaliq

(Pencipta) dengan makhluq (yang diciptakan) secara timbal balik, yang

kemudian disebut sebagai hablum min Allah. Dari produk hamlum min Allah

yang verbal biasanya lahirlah pola hubungan antar sesama manusia yang

disebut dengan hablum min annas (pola hubungan antar sesama makhluk).31

Dengan demikian dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa

manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya.

Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik, disebut akhlak yang mulia, atau

29Zahruddin AR, dan Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

30M. Yatim Abdullah, Studi Akhlak Dalam Perspektif al-Qur’an, (Jakarta : Amzah, 2005),
hlm. 73-74. Imam Mujiono, dkk, Ibadah dan Akhlak Dalam Islam, (Cetakan kedua, Yogyakarta:
UII Press Indonesia, 1998), hlm. 25.

31Ibid., hlm. 2.
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perbuatan buruk, disebut akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaannya.32

Makna dapat ditemukan ini dalam QS. al-Syu’ara ayat 137: لِْینَ أِْن ھََذ ا أِالّ  ُخلُُق االَوِّ

(Ini tiada lain dari adat kebiasaan orang-orang terdahulu),” dan QS: al-

Qalam : 4: ٌَواِنََّك لََعلَى ُخلٍُق َعِظْیم (Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-

benar berbudi pekerti yang agung).“33

Secara terminologi, Imam al-Ghazali  dalam kitab Ihya ‘Ulumiddin,

menyatakan :

اْلُخلَُق ِعبَاَرةٌ َعْن ھَْیئٍَة فِي النَّْفِس یَْصُدُر َعْنھَا اْلفِْعُل 
بُِسھُولٍَة ِمْن َغْیِر َرِویٍَّة َوتََكلُّفٍ 

“Khuluk yakni sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong

lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa pertimbangan dan

pemikiran yang mendalam.”34

Menurut Imam al-Ghazali, adanya perubahan-perubahan akhlak bagi

seseorang adalah bersifat mungkin, misalnya dari sifat kasar kepada sifat

kasihan. Di sini ia membenarkan adanya perubahan-perubahan keadaan

terhadap beberapa ciptaan Allah, kecuali apa yang menjadi ketetapan Allah

sepertai langit dan bintang-bintang. Sedangkan pada keadaan yang lain seperti

pada diri sendiri dapat diadakan kesempurnaannya melalui jalan pendidikan.

Menghilangkan nafsu dan kemarahan dari muka bumi sungguh tidaklah

mungkin namun untuk meminimalisir keduanya sungguh menjadi hal yang

32Asmaran AS, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 1.
33Madjij Fachry, Ethical Theories In Islam (Etika Dalam Islam ), Alih Bahasa Zakiuddin,

Baidhawi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. xv-xvi.
34Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din, (Beirut ; Dar al-Fikr, tt), hlm. 56.
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mungkin dengan jalan menjinakkan nafsu melalui beberapa latihan rohani.35

Menurut Ibnu Maskawaih dalam Kitab Tahdzib al-Akhlak menyatakan bahwa

Khuluk ialah keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan

perbuatan dengan tidak menghajatkan pemikiran.” Keadaan gerak jiwa

dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, bersifat alamiah dan bertolak dari watak

seperti marah dan tertawa karena hal yang sepele. Kedua, tercipta melalui

kebiasaan atau latihan.”36

2. Hakekat Pendidikan Karakter

Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita

permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan

belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, keterbatasan perangkat kebijakan

terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap

nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya

kemandirian bangsa.37

Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter

sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta

mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan

pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan

nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana

35Ibid., hlm. 57. Lihat Husein Bahreisy, Ajaran-ajaran Akhlak, (Surabaya: al-Ikhlas,
1981), hlm. 41.

36Ibnu Maskawaih, op. cit., hlm. 56. Mujiono dkk, op. cit., hlm. 86.
37Tim Penyusun Kemdiknas RI, Desain Induk Pengembangan Karakter, (Jakarta: Dikti

2010), hlm. 6.
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Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015, di mana

pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi

pembangunan nasional, yaitu “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,

bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.”38

Upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang diamanatkan

dalam RPJPN, sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah tertuang dalam

fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu “Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

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

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.”39 Pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan

saja aspek “pengetahuan yang baik (moral knowing), akan tetapi juga

“merasakan dengan baik atau loving good (moral feeling), dan perilaku yang

baik (moral action). Pendidikan karakter menekankan pada habit atau

kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan.40

Pendidikan sebagai suatu upaya sadar mengembangkan potensi

peserta didik (siswa), tidak dapat dilepaskan dari lingkungan mereka berada,

utamanya lingkungan budaya, karena pendidikan yang tidak dilandasi  prinsip

budaya menyebabkan peserta didik tercabut dari akar budayanya, dan ketika

hal itu terjadi maka mereka tidak akan mengenal  budayanya dan akan

38Ibid., hlm. 7.
39Ibid., hlm. 4.
40Ibid., hlm. 6.
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menjadi asing dalam lingkungan budaya (masyarakat)nya, kondisi demikian

menjadikan siswa cepat terpangaruh oleh  budaya luar. Kecenderungan  itu

terjadi karena ia tidak memiliki norma dan nilai budaya yang dapat digunakan

untuk melakukan pertimbangan (valueing).41 Proses pengembangan nilai-nilai

yang menjadi landasan dari karakter itu menghendaki suatu proses yang

berkelanjutan, dilakukan melalui berbagai mata pelajaran yang ada dalam

kurikulum. Dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa,  kesadaran

akan siapa dirinya dan bangsanya adalah bagian yang teramat penting,

kesadaan tersebut  hanya dapat terbangun dengan baik melalui pencerahan

masa lalu, masa kini dan akan datang tentang bangsanya.42

Zubaedi menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah upaya

penanaman kecerdasan dalam berfikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan

pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai luhur yang

menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri

sendiri, antarsesama, dan lingkungannya. Nilai luhur tersebut antara lain

kejujuran, kemandirian, sopan santun, kemuliaan sosial, kecerdasan berfikir

termasuk kepenasaran akan intelektual, dan berfikir logis. Pendidikan

memiliki beberapa tujuan utama yaitu; pengembangkan potensi

kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia sekaligus warga bangsa;

mengembangkan kebiasaan dan perlaku peserta didik yang terpuji,

menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab, mengembangkan

peserta didik menjadi manusia mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan,

41Ibid., hlm. 7.
42Ibid., hlm. 8.
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mengembangkan lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreatifitas dan

persahabatan.43

3. Indikator Pencapaian dan Nilai-nilai Karakter Yang Dikembangkan

Pencapaian indikator kurikulum pendidikan karakter peserta didik

sebagaimana tercantum dalam Standar Kompetensi Lulusan Satuan

Pendidikan (SKL-SP) SMP/ MTs, SMA/SMK/MA, dijelaskan sebagai

berikut:

1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap
perkembangan remaja,

2. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri,
3. Menunjukkan sikap percaya diri,
4. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan

yang lebih luas,
5. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan

golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional,
6. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan

sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif,
7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan

inovatif,
8. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan

potensi yang dimilikinya,
9. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan

masalah dalam kehidupan sehari-hari,
10. Mendeskripsikan gejala alam dan social,
11. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab,
12. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya
persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia,

13. Menghargai karya seni dan budaya nasional,
14. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk

berkarya,
15. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan

waktu luang dengan baik,
16. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun,

43Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga
Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 11.
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17. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam
pergaulan di masyarakat; Menghargai adanya perbedaan
pendapat,

18. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek
sederhana;

19. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan
menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana,

20. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti
pendidikan menengah,

21. Memiliki jiwa kewirausahaan.44

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan kurikulum pendidikan

karakter sebagaimana indikator pencapaian di atas, maka yang perlu

dilakukan adalah dengan menintegrasikan nilai-nilai karakter ke seluruh

aspek kehidupan di sekolah, antara lain melalui upaya sebagai berikut :

(1) Melakukan berbagai aktivitas yang dapat menjadi contoh atau
teladan orang lain, mahasiswa, peserta didik baik kegiatan akademik
maupun kegiatan non-akademik; (2) Turut secara aktif dan peduli
melakukan upaya-upaya pembentukan karakter, baik di dalam
pembelajaran maupun di luar pembelajaran; dan (3) Dalam melakukan
pembelajaran hendaknya dapat menginternalisasikan atau
mengintegrasikan nilai-nilai karakter.45

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh,

terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan.46 Pendidikan

karakter pada tingkatan institusi mengarah pada pembentukan budaya sekolah,

yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan

simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat

44Tim Penyusun Kemendiknas RI, Desain Induk Pengembangan Karakter, (Jakarta: Dikti
2010), hlm. 26-27.

45M. Furqon Hidayatullah, op. cit., hlm. 4.
46Zubaedi, op. cit., hlm. 12.
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sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan

citra sekolah tersebut di mata masyarakat luas.47 Sasaran pendidikan karakter

adalah seluruh sekolah di Indonesia negeri maupun swasta dalam berbagai

jenjang pendidikan. Semua warga sekolah, meliputi para peserta didik, guru,

karyawan administrasi, dan pimpinan sekolah menjadi sasaran program ini.

Melalui program ini diharapkan lulusan sekolah memiliki keimanan dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter

mulia, kompetensi akademik yang utuh dan terpadu, sekaligus memiliki

kepribadian yang baik sesuai norma-norma dan budaya Indonesia.48

Tilaar menyatakan pendidikan kareakter di sekolah, merupakan proses

penciptaan suasana  masyarakat yang hidup dengan pijakan kokoh nilai-nilai

nasionalisme yang kuat, yang diperoleh melalui penanaman nilai entity dan

identity dari kearifan lokal (local wisdom); memiliki kemampuan peradaban

tinggi setara dengan  perkembangan dunia. Manusia-manusia berkualitas yang

diharapkan bukan manusia yang lepas dari akar budayanya, melainkan

manusia yang tetap berpijak dan memiliki mainstream identity sendiri sebagai

wujud kesadaran ethinisitas untuk merekat kerenggangan atau konflik

masyarakat dalam paradigma terbuka mengembangkan sikap menerima

kehadiran dan hidup bersama kebudayaan lain sebagai suatu entity untuk

berkembang meraih kemajuan peradaban.49

47Ibid.
48Ibid., hlm. 13.
49H.A.R. Tilaar, Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia, (Jakarta:

Rieneka Cipta, 2007), hlm. 15.
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Secara universal berbagai karakter dirumuskan sebagai nilai hidup

bersama berdasarkan atas pilar; kedamaian (peace), menghargai (respect),

kerja sama (cooperation),  kebebasan (freedom), kebahagiaan (happiness),

kejujuran (honesty), kerendahan hati (humility), kasih sayang (love), tanggung

jawab (responssibility), kesederhanaan (simplicity), toleransi (tolerance) dan

persatuan (unity).50 Karakter religius teraplikasi dalam wujud kehidupan

berprilaku yang baik; penuh dengan kebajikan; yakni berprilaku baik terhadap

pihak lain (Tuhan Yang Maha Esa, manusia, dan alam semesta) dan terhadap

diri sendiri. Dalam dunia modern ini, manusia cenderung melupakan the

virtuous life atau kehidupan yang penuh kebajikan, termasuk di dalamnya self-

oriented virtuous atau kebajikan terhadap diri sendiri, seperti self control and

moderation atau pengendalian diri dan kesabaran; dan other-oriented virtuous

atau kebajikan terhadap orang lain, seperti generousity and compassion atau

kesediaan berbagi dan merasakan kebaikan.51 Karakter kemandirian adalah

suatu karakter yang menunjukan adanya rasa percaya diri dan

bertanggungjawab dalam menentukan sikap; atau kemampu untuk mengambil

keputusan dan menentukan tepat tidaknya tindakan yang diambilnya. Menurut

Khan, pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku

yang membantu individu untuk hidup dan bekerja sebagai keluarga,

masyarakat dan bernegara, membantu mereka membuat keputusan dan yang

dapat dipertanggungjawabkan.52 Karakter nasionalisme (kebangsaan) yaitu

50Hariyanto Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, 2012), hlm. 42.

51Tim Penyusun Kemendiknas RI, op. cit., hlm. 7.
52Yahya Khan, op. cit., hlm. 1.
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suatu bentuk kesadaran akan masyarakat dan bangsanya sendiri. Zubaedi,

mengatakan Pendidikan karakter akan memastikan siswa merenungkan etika

pribadi mereka dan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang di

sekitar mereka. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai the deliberate us

of all dimensions of school life to foster optimal character develompment

(usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah untuk

membantu pengembangan karakter dengan optimal).53 Hal ini berarti bahwa

untuk mendukung perkembangan karakter peserta didik harus melibatkan

seluruh komponen sekolah baik dari aspek kurikulum (the content of the

curriculum), proses pembelajaran (the procces of instruction), kualitas

hubungan (the quality of relationship), penanganan mata pelajaran (the

handling of discipline), pelaksanaan aktifitas ko-kurikuler, serta etos seluruh

lingkungan sekolah.54

Secara substantive  menurut Kemendiknas, character terdiri atas 3

(tiga) yakni: (1) Operatives, (2) Values, (3). Values in action, atau tiga unjuk

prilaku yang satu sama lain saling berkaitan, yakni moral; knowing, moral

feeling, and moral behavior. Karakter kita maknai sebagai kualitas pribadi

yang baik (bermoral/berbudi pekerti), yakni arti tahu tentang kebaikan, mau

berbuat baik, dan nyata berprilaku baik, yang secara koheren memancar

sebagai hasil dari olah pikir, olah hati, oleh raga, dan olah rasa dan karsa.

Secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri

individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif,

53Zubaedi, op. cit., hlm. 14.
54Ibid., hlm. 15.
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afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural

(dalam keluarga, atuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung

sepanjang hayat.55 Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses

psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokan dalam: Olah Hati

(Spiritual and emotional development), Olah Pikir (intellectual development),

Olah Raga dan Kinestetik (Physical and kinestetic development), dan Olah

Rasa dan Karsa (Affective and Creativity development).56

Pendidikan karakter berfungsi (1) mengembangkan potensi dasar agar

berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) meningkatkan

peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.57 Dalam kaitan itu

telah diidentifikasi sejumlah nilai pembentuk karakter yang merupakan  hasil

kajian empirik Pusat Kurikulum yaitu : (1) religius, (2) jujur, (3)toleransi,

(4)disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8)demokratis, (9) rasa

ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12)menghargai

prestasi, (13) bersahabat/ komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca,

(16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18)tanggung jawab.58

Menurut Muslich, pendidikan karakter di sekolah  dapat diintegrasikan

dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan norma

dan nilai-nilai pada setiap mata pelajaran yang dieksplisitkan melalui

pengaitan antara mata pelajaran dengan nilai kehidupan sehari-hari dalam

55Tim Penyusun Kemendikas, op. cit., hlm. 10.
56Ibid., hlm. 11.
57Tim Penyusun Pusat Kurikulum Balitbang Diknas RI, Pedoman Pelaksanaan

Pendidikan Karakter, (Jakarta ; Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementrian Pendidikan Nasional, 2011), hlm. 2.

58Ibid., hlm. 3.
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masyarakat sekitarnya, sehingga pembelajaran yang diisi dengan nilai-nilai

karakter tidak  hanya pada tataran kognitif, tetapi pada internalisasi, dan

pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat.59

Sedangkan menurut Umi Kalsum, pendidikan karakter sangat cocok

diterapkan dalam pendidikan formal  (sekolah) karena tujuannya menanamkan

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan,

kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai

tersebut.60

Dalam konteks implementasi pendidikan karakter di sekolah, maka

agar guru harus memiliki karakter terlebih dahulu. Menurut Hidayatullah, guru

berkarakter, bukan hanya mampu mengajar tetapi ia juga mampu mendidik. Ia

bukan hanya mampu mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi

ia juga mampu menanamkan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengarungi

hidupnya. Ia (guru) bukan hanya memiliki kemampuan bersifat intelektual

tetapi memiliki kemampuan spiritual sehingga mampu membuka hati peserta

didik untuk belajar; yang selanjutnya adalah kemampuan interpersonal

sehingga mampu hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat.61

4. Metode, Pendekatan dan Indikator Keberhasilan

Menurut Koesoema, Pendidikan Karakter merupakan struktur

antropologis yang terarah pada proses pengembangan dalam diri manusia

secara terus menerus untuk menyempurnakan dirinya sebagai manusia yang

59Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, (Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2011), hlm. 86.

60Umi Kalsum, Implementasi Pendidikan Karakter Paikem. (Jakarta: Gema Pratama
Pustaka, 2011), hlm. 6.

61M. Furqon Hidayatullah, op. cit., hlm. 25.
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mempunyai keutamaan yakni dengan mengaktualisasikan nilai-nilai

keutamaan seperti keuletan, tanggung jawab, kemurahan hati, dan

semisalnya.62 Hal ini karena Koesoema menganggap bahwa jiwa manusia bisa

dirubah dengan  pendidikan, dan ini bisa dilakukan di sekolah. Di sekolah

tersebut bisa diterapkan lima metode pendidikan karakter yakni :

(1)mengajarkan pengetahuan tentang nilai, (2) memberikan keteladanan,

(3)menentukan prioritas, (4) praksis prioritas dan (5) refleksi.63 Semua metode

itu dilaksanakan dalam setiap momen di sekolah, kemudian diaktualisasikan

di lingkungan masyarakat supaya  mereka bisa mengotrolnya dan juga turut

serta mempraktekkannya. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter di

sekolah dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut :

1) Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap
perkembangan remaja,

2) Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri,
3) Menunjukkan sikap percaya diri,
4) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan

yang lebih luas,
5) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan

golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional,
6) Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan

sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif,
7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan

inovatif,
8) Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan

potensi yang dimilikinya,
9) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan

masalah dalam kehidupan sehari-hari,
10) Mendeskripsikan gejala alam dan sosial,
11) Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab,
12) Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya
persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia,

62Zubaidi, op. cit., hlm. 58.
63Ibid., hlm. 59.
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13) Menghargai karya seni dan budaya nasional,
14) Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk

berkarya,
15) Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan

waktu luang dengan baik,
16) Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun,
17) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam

pergaulan di masyarakat; Menghargai adanya perbedaan
pendapat,

18) Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek
sederhana,

19) Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan
menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana,

20) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti
pendidikan menengah,

21) Memiliki jiwa kewirausahaan.64

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kurikulum

Pendidikan Karakter

Menurut S. Hamid Hasan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi

implementasi kurikulum, karekteristik kurikulum, strategi implementasi,

karekteristik penilaian, pengetahuan guru tentang kurikulum, sikap terhadap

kurikulum, dan keterampilan mengarahkan. Sementara itu, menurut Mars

sebagaimana dikutip Rusman, terdapat lima elemen yang mempengaruhi

implementasi kurikulum sebagai berikut: dukungan dari kepala sekolah,

dukungan dari sejawat guru, dukungan dari siswa, dukungan dari orang tua,

dan dukungan dari diri dalam guru unsur yang utama.65 Kemampuan-

kemampuan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru dalam

mengimplementasikan kurikulum, mencakup :

a. Pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum.

64Tim Penyusun Kemendiknas RI, op. cit., hlm. 26-27.
65Rusman, Model-model Pembelajaran : Mengembangkan Profesionalisme, (Bandung :

PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 74.
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Apakah tujuannya diarahkan pada penguasaan ilmu, teori, atau konsep;

penguasaan kompetensi akademis atau kompetensi kerja; ditujukan pada

penguasaan kemampuan memecahkan masalah, atau pembentukan pribadi

yang utuh. Penguasaan esensi dari tujuan kurikulum sangat memengaruhi

penjabarannya, baik dalam penyusunan rancangan pengajaran maupun

dalam pelaksanaan kurikulum (pengajaran).

b. Kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi

tujuan yang lebih spesifik. Tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum

masih bersifat umum. Perlu dijabarkan pada aplikasinya, tujuan yang

bersifat kompetensi dijabarkan pada performansi, tujuan pemecahan

masalah atau pengembangan yang bersifat umum, dijabarkan pada

pemecahan atau pengembangan yang lebih spesifik.

c. Kemampuan untuk menterjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan

pembelajaran, bagaimana pendekatan atau metode pembelajaran untuk

menguasai konsep atau pengembangan/melatih kemampuan menerapkan

konsep. Kompetensi menunjukkan kecakapan, keterampilan, kebiasaan,

oleh karena itu, model atau metode pembelajaran yang digunakan adalah

model atau metode yang bersifat kegiatan perubahan atau perbuatan.

Pemecahan masalah atau pengembangan segi-segi kepribadian juga

merupakan kemampuan bagaimana pendekatan atau metode pembelajaran

dirancang untuk meningkatkan kemampuan tersebut.66

Faktor-faktor yang dihadapi dalam penerapan kurikulum pendidikan

66Ibid., hlm. 75.
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karakter adalah terutama berkenaan dengan: (1) Masih lemahnya diagnose

kebutuhan skala makro maupun mikro sehingga implementasi kurikulum

sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, (2) Perumusan kompetensi

pada tahapan mikro sering dikacaukan dengan tujuan intruksional yang

dikembangkan, (3) Pemilihan pengalaman belajar yang dikembangkan,

(4)Evaluasi masih sering tidak sesuai dengan tujuan intruksional yang

dikembangkan.67 Untuk mengantisipasi kendala yang dihadapi, maka perlu

diupayakan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam mendiagnosis kebutuhan seyogyanya masyarakat, baik dewan

sekolah maupun komite sekolah, dilibatkan sejak awal. Hal ini selain

bertujuan untuk mendapatkan dukungan juga kebutuhan masyarakat dapat

terdeteksi. Dalam menganalisis kebutuhan kurikulum ini kemampuan

dasar yang dibutuhkan bisa untuk berkembang sesuai dengan

perkembangan intelektual, emosional, dan kebutuhan masyarakat saat itu

merupakan hal yang perlu diprioritaskan.

b. Dalam implementasi kurikulum guru mempunyai kewenangan penuh

dalam menerapkan strategi pembelajaran, dan materi/bahan pelajaran.

Dalam merumuskan tujuan, profil kompetensi, unit kompetensi, dan

perubahan perilaku yang diharapkan dalam hal ini sudah tergambarkan.

Dengan demikian, kemampuan guru untuk menilai antara kompetensi

dengan tujuan intruksional merupakan hal yang harus ditingkatkan.

Ketiga, struktur materi diorganisasikan mulai dari perencanaan pengajaran

67Ibid., hlm. 76.
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dalam bentuk jam pelajaran, sampai dengan evaluasi menjadi satu

kesatuan yang saling berkaitan.68 Rumusan evaluasi menurut Hopskin dan

Antes adalah pemeriksaan secara terus menerus untuk mendapatkan

informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses

belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan

keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program.69 Proses

kurikulum berlangsung secara berkesinambungan dan merupakan

keterpaduan dari semua dimensi pendidikan dalam rangka mencapai

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses tersebut berlangsung

secara bertahap dan berjenjang yaitu:

(1) Proses analisis kebutuhan dan kelayakan sebagai langkah awal
untuk mendesain kurikulum, (2) Proses perencanaan dan
pengembangan suatu kurikulum sesuai dengan kebutuhan suatu
lembaga pendidikan, (3) Proses implementasi/pelaksanaan kurikulum
yang berlansung dalam suatu proses pembelajaran, (4) Proses
evaluasi kurikulum untuk mengetahui tentang tingkat keberhasilan
kurikulum, (5) Proses perbaikan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi
terhadap keterlaksanaan dan kelemahannya setelah dilakukan
penilaian kurikulum, dan (6) Proses penelitian evaluasi kurikulum,
dalam hal ini erat kaitannya dengan tahap-tahap proses lainnya, tetapi
lebih mengarah pada pengembangan kurikulum sebagai cabang ilmu
dan teknologi. Seperti yang dinyatakan oleh Scriven, evaluasi sumatif
menfokuskan pada hasil program secara keseluruhan, ini bisa berasal
dari sekolah atau sistem sekolah atau sumber di luar sekolah.70

B. Pembelajaran Tematik Terpadu di Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah

1. Pengertian dan Batasan

Istilah “pembelajaran” terdiri dari kata belajar yang mendapat awalan

“pem” dan  akhiran “an.” Selanjutnya, term belajar dirumuskan sebagai suatu

68Ibid., hlm. 77-78.
69Ibid., hlm. 93.
70Ibid., hlm. 95.
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sistem atau proses membelajarkan subjek didik yang direncanakan atau

didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik

dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.71

Menurut Gagne sebagaimana dikutip oleh Beny A. Pribadi bahwa

pembelajaran adalah serangkaian aktifitas yang sengaja diciptakan dengan

maksud untuk memudahkan terjadinya belajar.72 Menurut Patricia L. Smidh

dan Tillma J. Ragan bahwa pembelajaran adalah pengembangan dan

informasi dan kegiatan yang dicipatakan untuk menfasilitasi tujuan yang

spesifik.73 Menurut Yusuf Hadi Miarso bahwa pembelajaran sebagai aktivitas

atau kegiatan yang berfokus pada kondisi dan kepentingan pembelajaran

(learner centered).74 Sejalan dengan pandangan di atas, Gagne dan Kawan-

kawan dalam Richey secara rinci mengemukakan pandangan yang

membedakan antara pengajaran dan pembelajaran sebagai berikut:

“…Istilah pembelajaran mengandung makna lebih luas dari
pengajaran. Pengajaran hanya merupakan upaya Transfer of
Knowledge semata dari guru kepada siswa, sedangkan pembelajaran
memiliki  makna yang lebih luas yaitu kegiatan yang dimulai dari
mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan melakukan
evaluasi kegiatan yang dapat menciptakan terjadinya belajar.75

Dengan demikian pengertian pembelajaran adalah proses yang sengaja

dirancang untuk menciptakan terjadinya aktifitas belajar dalam individu, yang

71Suprapto, Pengembangan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Bandung: Angkasa, 2003),
hlm. 9., M. Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran. (Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup, 2010), hlm. 23.

72Beny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, Cet. Pertama, (Jakarta: PT. Dian
Rakyat, 2009), hlm. 8.

73Ibid. Sardiman, A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2001), hlm. 23.

74Ibid., hlm. 8-9.
75Ibid., hlm. 9.
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merupakan sesuatu hal yang bersifat eksternal dan sengaja dirancang untuk

mendukung terjadinya proses belajar internal dalam diri individu. Menurut

Corey sebagaimana dikutip Nyimas Aisyah, pembelajaran adalah suatu proses

di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan

turut serta dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap

situasi tertentu.76

Menurut Gagne, Birggs, dan Wager sebagaimana dikutip Udin S.

Winata Putra, berpendapat bahwa Instruction is a set of event that affect

leaners is such a way that learning is facilitated. Pembelajaran adalah

serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses

belajar pada siswa. Menurut Oemar Hamalik, pembelajaran adalah suatu

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas,

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan

pembelajaran.77

Menurut E. Mulyasa, pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum

yang menuntut pendidik dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan

peserta didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan.78 Pada

hakekatnya pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.79

76Nyimas Aisyah, Pengembangan Pembelajaran Matemática Sekolah Dasar, (Jakarta :
Direktorat Jendral Pendidikan Nasional, 2007), hlm. 3.

77Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), hlm.
57.

78E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK, (Bandung:
Rosdakarya, 2004), hlm. 117.

79E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, Implementasi,
(Bandung: Rosdakarya 2003), hlm. 100.
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Adapun Pembelajaran Tematik Terpadu atau yang dikenal dengan

istilah Tematik Integrative, didefenisikan sebagai :

Pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa
mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna
kepada murid. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran
tematik, anak akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari
itu melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan
konsep lain yang sudah mereka pahami. Dalam pembelajaran tematik
ini prosesnya menghubungkan materi pembelajaran dengan keadaan
atau kehidupan nyata di lingkungan siswa secara langsung.”80

Madrasah Ibtidaiyah (disingkat MI) adalah “jenjang paling dasar pada

pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang

pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari

kelas 1 sampai kelas 6, di mana setiap warga negara Indonesia yang berusia

7-15 tahun tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yakni Sekolah Dasar atau

Madrasah Ibtidaiyyah 6 tahun, dan lulusan Madrasah Ibtidaiyah dapat

melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah

Pertama.”81

Pembelajaran tematik dimaknai sebagai pembelajaran yang dirancang

berdasarkan tema-tema tertentu. Pembelajaran tematik menyediakan

keleluasaan dan kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan

kesempatan yang sangat banyak pada siswa untuk memunculkan dinamika

dalam pendidikan. Unit yang tematik adalah epitome dari seluruh bahasa

pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk secara produktif menjawab

80Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
2014), hlm. 80.

81Admin, “Madrasah Ibtidaiyyah,” dalam
http://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_ibtidaiyah, Diakses Tanggal 15 Februari 2016.
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pertanyaan yang dimunculkan sendiri dan memuaskan rasa ingin tahu dengan

penghayatan secara alamiah tentang dunia di sekitar mereka.82 Pembelajaran

tematik sebagai suatu model pembelajaran termasuk salahsatu tipe/jenis dari

model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik padadasarnya

adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman

bermakna kepada siswa.83

Menurut Panduan KTSP dalam Trianto, pembelajaran tematik sebagai

bagian daripada pembelajaran terpadu memiliki banyak keuntungan yang

dapat dicapai sebagai berikut:

a. Memudahkan pemusatan perhatian kepada siswa pada satu tema tertentu.

b. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai

kompetensi dasar antar isi mata pelajaran dalam tema yang sama.

c. Pemahaman siswa terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan

berkesan.

d. Kompetensi dasar dapat dikembangkan secara lebih baik dengan

mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa.

e. Lebih dapat dirasakan manfaat dan makna belajarnya karena materi

disajikan dalam konteks tema yang jelas.

82Trianto, Model Pembelajaran Terpadu Konsep, Strategi dan Implementasinya,
(Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 147.

83Tim Diknas RI, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (KTSP, (Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional, 2006), hlm. 5.
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f. Siswa lebih dapat bergairah dalam belajar karena dapat berkomunikasi

dalam situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam

suatu mata pelajaran dan sekaligus dapat mempelajari mata pelajaran lain.

g. Guru dapat menghemat waktu pembelajaran. Hal ini karena mata pelajaran

yang disajikan secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus, dan diberikan

dalam dua atau tiga pertemuan, dan waktu selebihnya dapat dimanfaatkan

untuk kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan materi.84

Ditinjau dari pengertiannya, pembelajaran adalah pengembangan

pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru pada saat seseorang individu

berinteraksi dengan informasi dan lingkungan. Pembelajaran merupakan

pendekatan belajar yang memberi ruang kepada anak untuk berperan aktif

dalam kegiatan belajar.85 Pembelajaran merupakan sebuah proses belajar,

dimana didalamnya terdapat usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi

sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar. Masalah pembelajaran itu

sendiri merupakan masalah yang cukup kompleks dan banyak faktor yang

mempengaruhinya. Oleh karena itu ada tiga prinsip yang layak diperhatikan

dalam pembelajaran, yaitu :

Pertama, proses pembelajaran menghasilkan perubahan perilaku anak
didik yang relative permanen. Tentunya dalam proses ini terdapat
peran penggiat pembelajaran, yakni guru sebagai pelaku perubahan
(agent of change). Kedua, anak didik memiliki potensi, kemampuan
yang merupakan benih kodrati untuk ditumbuh kembangkan tanpa
henti. Oleh karena itu, proses pembelajaran seyogyanya menyirami
benih kodrati ini hingga tumbuh subur dan berbuah. Ketiga,
perubahan atau pencapaian kualitas ideal itu tidak tumbuh linear
sejalan proses kehidupan. Artinya, proses belajar mengajar memang

84Trianto, Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini TK/RA &
Anak Usia Kelas Awal SD/MI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 153.

85Yunanto, Sumber Belajar Anak Cerdas, (Jakarta: Prenanda, 2004), hlm. 4.
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bagian dari kehidupan itu sendiri, tetapi ia didesain secara khusus dan
diniati demi tercapainya kondisi dan kualitas ideal.86

Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok

pembicaraan.87 Selanjutnya menurut Kunandar, tema merupakan alat atau

wadah untuk mengedepankan berbagai konsep kepada anak didik secara

utuh.88 Dalam pembelajaran, tema diberikan dengan maksud menyatukan isi

kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya perbendaharaan

bahasa anak didik dan membuat pembelajaran yang melibatkan beberapa

mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa.

Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau

waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Pembelajaran tematik

termasuk dalam model pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran tematik

pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan

pengalaman bermakna kepada siswa.89

Istilah model pembelajaran terpadu sebagai konsep sering

dipersamakan dengan integrated teaching and learning, integrated

curriculum approach, a coherent curriculum approach. Jadi berdasarkan

istilah tersebut, maka pembelajaran terpadu pada dasarnya lahir salah satunya

dari pola pendekatan kurikulum yang terpadu (integrated curriculum

86Yudhi Munadi, Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru, (Jakarta: Gaung
Persada (GP) Press, 2010), hlm. 4.

87Depdiknas, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm. 226.
88Kunandar, Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,

(Jakarta, Bina Aksara, 2007), hlm. 311.
89Trianto, op. cit., hlm. 147.
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approach). Definisi mendasar tentang kurikulum terpadu dikemukakan oleh

Humphreys, et al. sebagaimana dikutip Trianto sebagai berikut :

Studi terpadu adalah studi di mana para siswa dapat
mengeksplorasi pengetahuan mereka dalam berbagai mata
pelajaran yang berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari
lingkungan mereka. Ia melihat pertauatan anatar kemanusiaan,
seni komunikasi, ilmu pengetahuan alam, matematika, studi social,
music dan seni. Keterampilan pengetahuan dikembangkan dan
diterapkan di lebih dari satu wilayah studi.”90

Konsep pembelajaran terpadu pada dasarnya telah lama dikemukakan

oleh John Dewey sebagai upaya untuk mengintegrasikan perkembangan dan

pertumbuhan siswa dan kemampuan pengetahuannya.91 Menurutnya,

pembelajaran terpadu adalah :

Pendekatan untuk mengembangkan pengetahuan siswa dalam
pembentukan pengetahuan berdasarkan pada interaks dengan
lingkungan dan pengalaman kehidupannya. Hal ini membantu siswa
untuk belajar menghabungkan apa yang telah dipelajari dan apa yang
sedang dipelajari.

Menurut T. Raka Joni bahwa pembelajaran terpadu merupakan suatu

system pembelajaran yang memungkinkan siswa secara individual ataupun

kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip

keilmuan secara holistik, bermakna dan autentik. Pembelajaran terpadu akan

terjadi apabila peristiwa-peristiwa autentik atau eksplorasi topik/ tema

menjadi pengendali di dalam kegiatan pembelajaran. Dengan berpartisipasi di

dalam eksplorasi tema/peristiwa tersebut siswa belajar sekaligus proses dan

isi beberapa mata pelajaran secara serempak.92

90Ibid., hlm. 148.
91Udin Syaefudin dkk., Pembelajaran Terpadu, (Bandung: UPI Press, 2006), hlm. 4.
92Trianto, op. cit., hlm. 150.
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Pendekatan tematik atau terpadu dalam pembelajaran sangat membuka

peluang bagi guru untuk mengambangakan berbagai strategi dan metodologi

paling tepat. Pemilihan dan pengembangan strategi pembelajaran

mempertimbangkan kesesuaian dengan tema-tema yang dipilih sebelumnya.

Di sinilah guru dituntut lebih kreatif dalam menghadirkan suasana

pembelajaran yang menggiring peserta didik mampu memahami kenyataan

hidup yang dijalaninya setiap hari baik menyangkut dirinya sebagai pribadi

maupun dalam hubungannya dengan keluarga, masyarakat, lingkungan dan

alam sekitarnya.

Adapun pendekatan yang dipilih, yang terpenting dalam pembelajaran

adalah menempatkan peserta didik sebagai pusat aktivitas. Peserta didik tidak

hanya terbatas “mempelajari tentang suatu hal,” melainkan bagaimana proses

belajar itu mampu memperkaya khazanah pengalaman belajar dan

mempelajari bagaimana cara belajar. Proses pengalaman belajar tersebut

dituangkan dalam kegiatan belajar yang menggali dan mengembangkan

fenomena alam di sekitarnya. Dalam pembelajaran tematik, pembelajaran

tidak semata-mata mendorong peserta didik untuk mengetahui (learning to

know), tapi belajar juga untuk melakukan (learning to do), belajar untuk

menjadi (learning to be), dan belajar untuk hidup bersama (learning to live

together).93

Berdasarkan berbagai pengertian di atas dapat difahami bahwa

pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu model pembelajaran yang

93SB, Mamat, Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Tematik, (Jakarta: Departemen
Agama RI, 2005), hlm. 4.
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memadukan beberapa materi pembelajaran dari berbagai standar kompetensi

dan kompetensi dasar dari satu atau beberapa mata pelajaran. Penerapan

pembelajaran ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yakni penentuan

berdasarkan keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar, tema dan

masalah yang dihadapi. Adapun karaktersitik Pembelajaran Tematik Terpadu

menurut Diknas RI, antara lain :

a. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat

perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar.

b. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik

bertolak dari minat dan kebutuhan siswa.

c. Kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga

hasil belajar dapat bertahan lebih lama.

d. Membantu mengembangkan keterampilan berfikir siswa.

e. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan

permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya.

f. Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerjasama, toleransi,

komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang lain.94

Selain itu, sebagai model pembelajaran tematik di sekolah

dasar/madrasah ibtidaiyah, pembelajaran tematik memiliki karakteristik

antara lain :

a. Berpusat pada siswa, pembelajaran tematik berpusat pada siswa (student

center), hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih

94Tim Penyusun Diknas RI, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (KTSP, (Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional, 2006), hlm. 6.
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banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih

banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan kepada

siswa untuk melakukan aktivitas belajar.

b. Memberikan pengalaman langsung, pembelajaran tematik memberikan

pengalaman langsung kepada siswa (direct experiences). Dengan

pengalaman langsung ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang

nyata/konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak.

c. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, dalam pembelajaran tematik

pemisahan antar amat pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus

pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat

berkaitan dengan kehidupan siswa.

d. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, pembelajaran tematik

menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu

proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-

konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa

dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan

sehari-hari.

e. Bersifat fleksibel, pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) di mana

guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran  dengan mata

pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkan dengan kehidupan siswa dan

keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada.

f. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.

Pembelajaran tematik mengadopsi prinsip belajar PAIKEM, yaitu
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pembelajaran aktif, kreatuf, efektif dan menyenangkan; Aktif, bahwa

dalam pembelajaran peserta didik aktif secara fisik dan mental dalam hal

mengemukakan penalaran (alasan), menemukan kaitan yang satu dengan

yang lain, mengkomunikasikan ide/gagasan, mengemukakan bentuk

representasi yang tepat dan menggunakan semua itu untuk memecahkan

masalah. Kreatif, berarti dalam pembelajaran peserta didik melakukan

serangakaian proses pembelajaran secara runtut dan berkesinambungan

yang meliputi: (1) Memahami masalah ; Menemukan ide yang terkait,

Mempresentasikan dalam bentuk lain yang mudah diterima, Menemukan

gap yang harus diisi untuk memecahkan masalah, (2) Merencanakan

pemecahan masalah: Memikirkan macam-macam strategi yang mungkin

dapat digunakan untuk memecahkan masalah, Memilih strategi atau

gabungan strategi yang palling efektif dan efisien, dan Merancang tahap-

tahap eksekusi, (3) Melaksanakan rencana pemecahan masalah;

Menentukan titik awal kegiatan pemecahan masalah, Menggunakan

penalaran untuk memperoleh solusi yang dapat dipertanggung jawabkan,

(4) Memeriksa ulang pelaksanaan pemecahan masalah; Memeriksa

ketepatan jawaban dan langkah-langkahnya. Efektif, artinya adalah

berhasil mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Dalam

pembelajaran telah terpenuhi apa yang menjadi tujuan  dan harapan yang

hendak dicapai. Menyenangkan, berarti sifat terpesona dengan keindahan,

kenyamanan, dan kemanfaatannya sehingga mereka terlibat dengan asyik
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dalam belajar sampai luap waktu, penuh percaya diri, dan tertantang untuk

melakukan hal serupa atau hal yang lebih berat lagi.95

Tema merupakan alat atau wadah untuk mengenalkan berbagai konsep

kepada anak didik secara utuh. Dalam pembelajaran tema diberikan dengan

maksud menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh,

memperkaya perbendaharaan bahasa anak didik dan membuat pembelajaran

lebih bermakna. Penggunaan tema dimaksudkan agar anak mampu mengenal

berbagai konsep secara mudah dan jelas. Pembelajaran tematik merupakan

suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk

memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. keterpaduan

pembelajaran ini ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek

kurikulum, dan aspek belajar-mengajar.

Dengan demikian pembelajaran tematik terpadu yang menggunakan

tema sebagai pemersatu materi dalam beberapa mata pelajaran sekaligus

dalam satu kali pertemuan. Dalam pembahasannya tema itu ditinjau dari

berbagai mata pelajaran. Sebagai contoh, tema “Air” dapat ditinjau dari mata

pelajaran fisika, kimia, biologi, dan matematika. Lebih luas lagi, tema itu

dapat ditinjau dari bidang studi lain, seperti IPS, bahasa, agama, dan seni.

Pembelajaran tematik menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi

kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak pada peserta didik

untuk memunculkan dinamika dalam proses pembelajaran. Unit yang tematik

adalah epitome dari seluruh bahasa pembelajaran yang memfasilitasi peserta

95Ibid., hlm. 4-6.
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didik untuk secara produktif menjawab pertanyaan yang dimunculkan sendiri

dan memuaskan rasa ingin tahu dengan penghayatan secara alamiah tentang

dunia di sekitar mereka. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model

pembelajaran terpadu (integrated instruction) yang merupakan suatu aiatem

pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun

kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip

keilmuan secara holistic, bermakna, dan otentik.

Konsep pembelajaran tematik merupakan pengembangan dari

pemikiran dua orang tokoh pendidikan yakni Jacob tahun 1989 dengan

konsep pembelajaran interdisipliner dan Fogarty pada tahun 1991 dengan

konsep pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik merupakan suatu

pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa

aspek baik dalam intramata pelajaran maupun antar-mata pelajaran. Dengan

adanya pemaduan itu peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan

keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran jadi bermakna bagi peserta

didik. Bermakna artinya bahwa pada pembelajaran tematik peserta didik akan

dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman

langsung dan nyata yang menghubungkan antar-konsep dalam intra maupun

antar-mata pelajaran. Jika dibandingkan dengan pendekatan konvensional,

pembelajaran tematik tampak lebih menekankan pada keterlibatan peserta

didik dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik aktif terlibat dalam

proses pembelajaran untuk pembuatan keputusan. Dalam konteks ini Badan

Nasional Sertfikasi dan Profesi (BNSP) menyatakan :
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Pengalaman belajar peserta didik menempati posisi penting dalam
usaha meningkatkan kualitas lulusan. Untuk itu, pendidik dituntut
harus mampu merancang dan melaksanakan pengalaman belajar
dengan tepat. Setiap peserta didik memerlukan bekal pengetahuan dan
kecakapan agar dapat hidup di masyarakat, dan bekal ini diharapkan
diperoleh melalui pengalaman belajar di sekolah. Oleh sebab itu,
pengalaman belajar di sekolah sedapat mungkin memberikan bekal
bagi peserta didik dalam mencapai kecakapan untuk berkarya.
Kecakapan ini disebut dengan kecakapan hidup yang cakupannya
lebih luas dibandingkan hanya sekedar keterampilan. Kurikulum 2013
SD/MI menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif dari
kelas I sampai kelas VI. Pembelajaran tematik integrative merupakan
pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi
dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema.96

Pembelajaran tematik dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk

mengimbangi padatnya materi kurikulum. Di samping itu pembelajaran

tematik akan memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih menekankan

pada partisipasi/ keterlibatan siswa dalam belajar. Keterpaduan dalam

pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum,

dan aspek belajar mengajar. Dalam menerapkan dan melaksanakan

pembelajaran tematik, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan

yaitu : (1) bersifat terintegrasi dengan lingkungan, (2) bentuk belajar

dirancang agar siswa menemukan tema, dan (3) efisiensi. Agar diperoleh

gambaran yang lebih jelas berikut ini akan diurakan ketiga prinsip

tersebut, berikut ini :

a. Bersifat kontekstual atau terintegrasi dengan lingkungan. Pembelajaran

yang dilakukan perlu dikemas dalam suatu format keterkaitan, maksudnya

96Badan Nasional Sertfikasi dan Profesi (BNSP), Model KTSP dan Model Silabus Mata
Pelajaran SD/MI, (Jakarta: Diknas RI, 2006), hlm. 35.
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pembahasan suatu topik dikaitkan dengan kondisi yang dihadapi siswa

atau ketika siswa menemukan masalah dan memecahkan masalah yang

nyata dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan topik

yang dibahas.

b. Bentuk belajar harus dirancang agar siswa bekerja secara sungguh-

sungguh untuk menemukan tema pembelajaran yang riil sekaligus

mengaplikasikannya. Dalam melakukan pembelajaran tematik siswa

didorong untuk mampu menemukan tema-tema yang benar-benar sesuai

dengan kondisi siswa, bahkan dialami siswa.

c. Efisiensi. Pembelajaran tematik memiliki nilai efisiensi antara lain dalam

segi waktu, beban materi, metode, penggunaan sumber belajar yang

otentik sehingga dapat mencapai ketuntasan kompetensi secara tepat.97

Peningkatan mutu pembelajaran di sekolah akan selalu mendapatkan

perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan. Perbaikan dan penyempurnaan

pembelajaran di sekolah itu dilakukan melalui perubahan kurikulum sekolah

oleh pemerintah. Kurikulum itu memang bersifat dinamis, harus selalu

menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Di samping itu,

melalui berbagai observasi dan evaluasi pendidikan, masukan dari para pakar

pendidik serta masukan dari masyarakat yang peduli pendidikan, pemerintah

berusaha untuk memperbaiki kurikulum yang mereka pandang perlu diadakan

perbaikan dan penyempurnaan. Meskipun masyarakat banyak yang

mengasumsi bahwa setiap ganti menteri mesti harus ganti kurikulum, sebagai

97Ibid.
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seorang guru yang professional sudah seharusnya cepat merespo perubahan

kurikulum. Perubahan kurikulum yang terjadi merupakan hal yang biasa dan

merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mengikuti perkembangan

masyarakat yang begitu cepat.

2. Prinsip dasar dan Landasan Pembelajaran Tematik Terpadu

Sebagai bagaian dari pembelajaran terpadu, maka pembelajaran

tematik memiliki prinsip dasar sebagaimana halnya pembelajaran terpadu.

Menurut Ujang Sukandi, pembelajaran terpadu memiliki satu tema actual,

dekat dengan dunia siswa da nada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

Tema ini menjadi alat pemersatu materi yang beragam dari beberapa materi

pelajaran.98 Secara umum prinsip-prinsip pembelajaran tematik dapat

diklasifikasikan menjadi:

a. Prinsip Penggalian Tema, prinsip penggalian tema merupakan prinsip

utama (focus) dalam pembelajaran tematik. Artinya tema-tema yang saling

tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam

pembelajaran. Dengan demikian, dalam penggalian tema tersebut

hendaklah memerhatikan beberapa persyaratan: (1) Tema hendaknya tidak

terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan

banyak mata pelajaran, (2) Tema harus bermakna, makudnya ialah tema

yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi sisa untuk belajar

selanjutnya, (3) Tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan

psikologiss anak, (4) Tema dikembangkan harus meadahi sebagian besar

98Ujang Sukandi, dkk, Belajar Aktif dan Terpadu, Apa, Mengapa Dan. Bagaimana,
(Jakarta : Bina Aksara, 2001), hlm. 109.
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minat anak, (5) Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan

peristiwa-peristiwa autentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar,

(6)Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang

berlaku serta harapan masyarakat (asas relevansi), dan (7) Tema yang

dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar.

b. Prinsip Pengelolaan Pembelajaran, pengelolaan pembelajaran dapat

optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan

proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri  sebagai fasilitator

dan mediator  dalam proses pembelajaran. Oleh sebab menurut Prabowo,

bahan dalam pengelolaan pembelajaran hendaklah guru dapat berlaku

apabila : (1) Guru hendaknya jangan menjadi single actor yang

mendominasi pembicaraan dalam proses belajar mengajar, (2) Pemberian

tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas

yang menuntut adanya kerja sama kelompok, dan (3) Guru perlu

mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak

terpikirkan dalam perencanaan.

c. Prinsip Evaluasi, evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap

kegiatan. Bagaimana suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila tidak

dilakukan evaluasi. Dalam hal ini, maka dalam melaksanakan evaluasi

dalam pembelajaran tematik, maka diperlukan beberapa langkah-langkah

positif antara lain: (1) Memberi kesempatan kepada siswa untuk

melakukan evaluasi diri (self evaluation/self assesment) disamping bentuk

evalusi lainnya, dan (3) Guru perlu mengajak para siswa untuk
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mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria

keberhasilan pencapain tujuan yang akan dicapai.

d. Prinsip Reaksi, dampak pengiring (nurturant effect) yang penting bagi

perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam KBM. Karena itu,

guru dituntut agar mampu merncanakan dan melaksanakan pembelajaran

sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus

bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak

mengarahkan aspek yang sempit tetapi kesebuah kesatuan yang utuh dan

bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru

hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-

hal yang dicapai melalui dampak pengiring tersebut. 99

Landasan-landasan pembelajaran terpadu secara umum yaitu landasan

filosofis, landasan psikologis, landasan praktis, dan landasan yuridis. Secara

rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Landasan Filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh

tiga aliran filsafat yaitu : (1) Aliran progresivisme memandang proses

pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreatifitas, pemberian

sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah (natural), dan memperhatikan

pengalaman siswa, (2)Aliran konstruktivisme melihat pengalaman

langsung siswa (direct experiences) sebagai kunci dalam pembelajaran.

Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan

manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi

99Trianto, op. cit., hlm. 154-156.
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dengan obyek, fenomena, pengalaman dan lingkungannya. Pengetahuan

tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak, tetapi

harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Pengetahuan

bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang

terus menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh rasa ingin tahunya

sangat berperan dalam perkembangan pengetahuannya, dan (3) Aliran

humanisme melihat siswa dari segi keunikan/ kekhasannya, potensinya,

dan motivasi yang dimilikinya.

b. Landasan Psikologis dalam pembelajaran terpadu terutama berkaitan

dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar.

Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi/materi

pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan

dan kedalamannya sesuai dengan tahapperkembangan peserta didik.

Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi/materi

pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana

pula siswa harus mempelajarinya.

c. Landasan praktis, berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada

umumnya terjadi dalam proses pembelajaran saat ini, sehingga harus

mendapat perhatian dalam pembelajaran terpadu yang meliputi :

(1)Perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat sehingga terlalu banyak

informasi yang harus dimuat dalam kurikulum, (2) Hampir semua

pelajaran di sekolah diberikan secara terpisah satu sama lain, padahal

seharusnya saling terkai, (3) Permasalahan yang muncul dalam
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pembelajaran (interdisipliner) sehingga diperlukan uasaha kolaboratif

antara berbagai mata pelajaran untuk memecahkannya, dan

(4)Kesenjangan yang terjadi antara teori dan praktek dapat dipersempit

dengan pembelajaran yang dirancang secara terpadu sehingga siswa akan

mampu berpikir teoritis dan pada saat yang sama mampu berpikir praktis.

d. Landasan Yuridis dalam pembelajaran terpadu berkaitan dengan berbagai

kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran

terpadu di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan

bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai

dengan minat dan bakatnya, serta (pasal 9). Undang-undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap

peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan

pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Di

samping itu pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 02. BAB II

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum menyatakan Pembelajaran pada

Kelas I s.d. III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada

Kelas IV s.d. VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran.100

Dalam pemikiran para pengembang Kurikulum 2013 tentang

pembelajaran tematik terpadu, antara lain dibangun dengan :

(1) Premis utama pembelajaran tematik terpadu bahwa peserta didik
memerlukan peluang tambahan (additional opportunities) untuk

100Ibid., hlm. 156-157.
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menggunakan talentanya, (2) Menyediakan waktu bersama yang lain
untuk secara cepat mengkonseptualisasi dan mensintesis, (3) Relevan
untuk mengakomodasi kualitatif lingkungan belajar, (4) menginspirasi
peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar, (5) Memiliki
perbedaan kualitatif (qualitatively different). Dengan model
pembelajaran lain, karena sifatnya memandu peserta didik mencapai
kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher levels of thinking) atau
keterampilan berpikir dengan mengoptimasi kecerdasan ganda
(multiple thinking skills), sebuah proses inovatif bagi pengembangan
dimensi sikap, keterampilan dan pengetahuan.101

Dari paparan tersebut, tampak bahwa Pembelajaran Tematik Terpadu

penting dilaksanakan terutama untuk semua kelas di sekolah dasar karena

kemanfaatannnya yang banyak. Pengembang Kurikulum 2013 menyebutkan

bahwa manfaat tersebut antara lain terasa dalam hal:

(1) Suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan, (2) Menggunakan
kelompok kerjasama, kolaborasi, kelompok belajar, dan strategi
pemecahan konflik yang mendorong peserta didik untuk memecahkan
masalah, (3) Mengoptimasi lingkungan belajar sebagai kunci kelas
yang ramah otak (brain-friendly classroom), (4) Peserta didik secara
cepat dan tepat waktu mampu memproses informasi. Proses itu tidak
hanya menyentuh dimensi kuantitas dan kualitas mengeksplorasi
konsep-konsep baru dan membantu peserta didik mengembangkan
pengetahuan secara siap, (5) Proses pembelajaran di kelas mendorong
peserta didik berada dalam format ramah otak, (6) Materi
pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan
langsung oleh peserta didik dalam kehidupannya sehari-hari,
(7)Peserta didik yang relatif mengalami keterlambatan untuk
menuntaskan program belajar dapat dibantu oleh guru dengan cara
memberikan bimbingan khusus dan menerapkan prinsip belajar tuntas,
dan (8) Program pembelajaran yang bersifat ramah otak
memungkinkan guru untuk mewujudkan ketuntasan belajar dengan
menerapkan variasi cara penilaian.102

Kebijakan pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar disokong

dengan penyediaan buku siswa dan buku guru untuk pembelajaran masing-

101Tim Penyusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Materi Sosialisasi
Kurikulum 2013 untuk Asesor Sertifikasi Guru, (Jakarta : Dikbud RI, 2013), hlm. 1-2.

102Ibid., hlm. 2.
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masing tema. Ini tentu saja berbeda dengan kebijakan kurikulum sebelumnya,

yang tidak secara eksplisit disebut dalam dokumen yuridisnya (semacam

peraturan menteri), maka dalam Kurikulum 2013 untuk SD semua jenjang

kelas harus menggunakan pembelajaran tematik terpadu untuk semua mata

pelajaran, kecuali Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Pembelajaran tematik

terpadu seperti dimuat dalam buku-buku tersebut merujuk dan untuk itu

berbasis kompetensi dari mata-mata pelajaran yang ditematikkan.

Dengan demikian pembelajaran tematik terpadu sebagai unsur

Kurikulum 2013 di SD juga mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi

Kompetensi. Pembelajarannya pun dirancang untuk dicapai melalui proses

pembelajaran berbasis penemuan (discovery learning) melalui kegiatan-

kegiatan berbentuk tugas (project based learning) yang mencakup proses-

proses:

Mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan.
Buku siswa pembelajaran tematik terpadu memuat materi yang
terdapat dalam mata-mata pelajaran di SD dan pembelajarannya
berbasis aktivitas. Oleh Mendikbud dikatakan bahwa siswa
mempelajari semua mata pelajaran secara terpadu melalui tema-tema
kehidupan yang dijumpai peserta didik sehari-hari. Proses
pembelajarannya pun bersifat transdisipliner dimana kompetensi yang
diajarkan dikaitkan dengan konteks peserta didik dan lingkungannya.
Materi mata-mata pelajaran dikaitkan satu sama lain sebagai satu
kesatuan membentuk pembelajaran multi-disipliner dan interdisipliner
untuk menghindari tumpang tindih dan ketidak selarasan antar materi
mata pelajaran. Jika hadirin sempat membaca buku guru untuk SD
kelas 1 dan 4 yang kini sudah digunakan di sekolah sasaran, tampak
bahwa pembelajaran tematik terpadu menggunakan pola atau model
berjaring laba-laba. Model ini berangkat dari pendekatan tematis
sebagai acuan dasar bahan dan kegiatan pembelajaran. Tema yang
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dibuat dapat mengikat kegiatan pembelajaran, baik dalam mata
pelajaran tertentu maupun antar mata pelajaran.103

3. Langkah-langkah Pembelajaran Tematik Terpadu

Pada dasaranya langkah-langkah (sintaks) pembelajaran tematik

mengikuti langkah-langkah pembelajaran terpadu. Secara umum sintaks

tersebut mengikuti tahap-tahap yang dilalui dalam setiap model pembelajaran

meliputi tiga tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.104

Adapun secara umum langkah-langkah pembelajaran tematik sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

1) Menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang

dipadukan. Karakteristik mata pelajaran menjadi pijakan untuk kegiatan

awal ini. Seperti contoh yang diberikan Fogarty (1991: 28), untuk jenis

mata pelajaran sosial dan bahasa dapat dipadukan keterampilan berfikir

dengan keterampilan sosial.

2) Memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar dan

indikator. Langkah ini akan mengarahkan guru untuk menentukan sub-

keterampilan dari masing-masing keterampilan yang dapat

diintegrasikan dalam suatu unit pembelajaran.

3) Menentukan sub-keterampilan yang dipadukan. Secara umum

keterampilan yang harus dikuasai meliputi keterampilan berfikir,

keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasi yang masing-

masing terdiri atas sub-sub keterampilan.

103Ibid., hlm. 2-3.
104Prabowo, Pembelajaran Terpadu di Sekolah Dasar, (Bandung : Eresco, 2000), hlm. 6.
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4) Merumuskan indikator hasil belajar. Berdasarkan kompetensi dasar dan

sub keterampilan yang dipillih dirumuskan indikator. Setiap indikator

dirumuskan berdasarkan kaidah penulisan yang meliputi: audience,

behaviour, condition dan degree.

5) Menentukan langkah-langkah pembelajaran. Langkah ini diperlukan

sebagai strategi guru untuk mengintegrasikan setiap sub-keterampilan

yang telah dipilih pada setiap langkah pembelajaran.

b. Tahap Pelaksanaan, prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan

pembelajaran terpadu, meliputi:

1) Guru hendaknya tidak menjadi single actor yang mendominasi dalam

kegiatan pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator dalam

pembelajaran memungkinkan siswa menjadi pembelajaran mandiri.

2) Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam

setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama dalam kelompok.

3) Guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali

tidak terpikirkan dalam proses perencanaan.105

c. Tahap Evaluasi, tahap evaluasi dapat berupa evaluasi proses pembelajaran

dan evaluasi hasil pembelajaran. Tahap evaluasi menurut Depdiknas,

hendaknya memerhatikan prinsip evaluasi pembelajaran terpadu, yaitu:

1) Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di

samping bentuk evaluasi lainnya.

105Diknas RI, op. cit., hlm. 6.
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2) Guru perlu mengajak para siswa untuk mengevalusi perolehan belajar

yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan

yang akan dicapai.106

4. Ruang Lingkup Buku Pembelajaran Tematik Terpadu SD/ MI

Secara pedagogis pembelajaran tematik terpadu berdasarkan pada

eksplorasi terhadap pengetahuan dan nilai-nilai yang dibelajarkan melalui

tema sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang utuh. Peserta didik

diposisikan sebagai pengeksplorasi sehingga mampu menemukan hubungan-

hubungan dan pola-pola yang ada di dunia nyata dalam konteks yang relevan.

Pembelajaran tematik dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai

kemampuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh melalui proses

pembelajaran tematik terpadu ke dalam konteks dunia nyata yang dibawa ke

dalam proses pembelajaran secara kreatif. Secara rinci dapat dijelaskan

sebagai berikut :

a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdiri

atas: (1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa

diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan

dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan

pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka

106Ibid.
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Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia

ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan

warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila. Di SD mata pelajaran

PPKn tidak diajarkan tersendiri tetapi diintegrasikan dengan mata pelajaran

yang lain melalui pembelajaran tematik terpadu.

b. Bahasa Indonesia

Pembelajaran Bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia

dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, sekaligus

mengembangkan kemampuan beripikir kritis dan kreatif. Peserta didik

dimungkinkan untuk memperoleh kemampuan berbahasanya dari bertanya,

menjawab, menyanggah, dan beradu argumen dengan orang lain. Sebagai alat

ekspresi diri, bahasa Indonesia merupakan sarana untuk mengungkapkan

segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan,

pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Begitu juga digunakan

untuk menyatakan dan memperkenalkan keberadaan diri seseorang kepada

orang lain dalam berbagai tempat dan situasi.

Kegiatan berbahasa Indonesia mencakup kegiatan produktif dan

reseptif di dalam empat aspek berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara,

membaca, dan menulis. Kemampuan berbahasa yang bersifat reseptif pada

hakikatnya merupakan kemampuan untuk memahami bahasa yang dituturkan

oleh pihak lain. Pemahaman terhadap bahasa yang dituturkan oleh pihak lain
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tersebut dapat melalui sarana bunyi atau sarana tulisan. Pemahaman terhadap

bahasa melalui sarana bunyi merupakan kegiatan menyimak dan pemahaman

terhadap bahasa penggunaan sarana tulisan merupakan kegiatan membaca.

Kegiatan reseptif membaca dan menyimak memiliki persamaan yaitu

sama-sama kegiatan dalam memahami informasi. Perbedaan dua kemampuan

tersebut yaitu terletak pada sarana yang digunakan yaitu sarana bunyi dan

sarana tulisan. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan

yang bersifat reseptif. Berbicara adalah keterampilan bahasa lisan yang

bersifat produktif, baik yang interaktif, semi interaktif, dan noninteraktif.

Adapun menulis adalah keterampilan produktif dengan menggunakan tulisan.

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-

jenis keterampilan berbahasa lainnya, karena menulis bukanlah sekadar

menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan

dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur.

Kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, dan bahkan

inventif peserta didik perlu secara sengaja dibina dan dikembangkan. Untuk

melakukan hal itu, mata pelajaran bahasa Indonesia menjadi wadah strategis.

Melalui membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara peserta didik dapat

mengembangkan kemampuan berpikir tersebut secara terus-menerus yang

akan diteruskan juga melalui mata pelajaran yang lain. Hal itu harus benar-

benar disadari semua guru BI agar dalam menjalankan tugasnya dapat

mewujudkan mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai wadah pembinaan/

pengembangan kemampuan berpikir.
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c. Matematika

Matematika dapat didefinisikan sebagai studi dengan logika yang

ketat dari topik seperti kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Matematika

merupakan tubuh pengetahuan yang dibenarkan (justified) dengan

argumentasi deduktif, dimulai dari aksioma-aksioma dan definisi-definisi".

Kecakapan atau kemahiran matematika merupakan bagian dari kecakapan

hidup yang harus dimiliki siswa terutama dalam pengembangan penalaran,

komunikasi, dan pemecahan masalah- masalah yang dihadapi dalam

kehidupan siswa sehari-hari. Matematika selalu digunakan dalam segala segi

kehidupan, semua bidang studi memerlukan ketrampilan matematika yang

sesuai, merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat dan jelas, dapat

digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara, meningkatkan

kemampuan berpikir logis, ketelitian dan kesadaran keruangan, memberikan

kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang,

mengembangkan kreaktivitas dan sebagai sarana untuk meningkatkan

kesadaran terhadap perkembangan budaya.

Pada struktur kurikulum SD/MI, mata pelajaran matematika

dialokaskan setara 5 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 35 menit) di kelas I dan

6 jam pelajaran kelas II – VI per minggu, yang sifatnya relatif karena di SD

menerapkan pendekatan pembelajaran tematik-terpadu. Guru dapat

menyesuaikannya sesuai kebutuhan peserta didik dalam pencapaian

kompetensi yang diharapkan. Satuan pendidikan dapat menambah jam

pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut.
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Cakupan materi matematika di SD meliputi bilangan asli, bulat, dan

pecahan, geometri dan pengukuran sederhana, dan statistika sederhana serta

kompetensi matematika dalam mendukung pencapaian kompetensi lulusan

SD ditekankan pada: (1) Menunjukkan sikap positif bermatematika: logis,

kritis, cermat dan teliti, jujur, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah

dalam menyelesaikan masalah, sebagai wujud implementasi kebiasaan dalam

inkuiri dan eksplorasi matematika, (2) Memiliki rasa ingin tahu, percaya diri,

dan ketertarikan pada matematika, yang terbentuk melalui pengalaman

belajar, (3) Menghargai perbedaan dan dapat mengidentifikasi kemiripan dan

perbedaan berbagai sudut pandang, (4) Mengklasifikasi berbagai benda

berdasar bentuk, warna, serta alasan pengelompokannya, (5) Mengidentifikasi

dan menjelaskan informasi dari komponen, unsur dari benda, gambar atau

foto dalam kehidupan sehari-hari, (6)Menjelaskan pola bangun dalam

kehidupan sehari-hari dan memberikan dugaan kelanjutannya berdasarkan

pola berulang, (7) Memahami efek penambahan dan pengambilan benda dari

kumpulan objek, serta memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan

asli, bulat dan pecahan, (8) Menggunakan diagram, gambar, ilustrasi, model

konkret atau simbolik dari suatu masalah dalam penyelesaian masalah, dan

(9) Memberikan interpretasi dari sebuah sajian informasi/data.

d. Ilmu Pengethuan Alam (IPA)

Materi Ilmu Pengethuan Alam (IPA) di SD kelas I sd III terintegrasi

dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Jasmani Olahraga

dan Kesehatan. Pembelajaran dilakukan secara terpadu dalam tema dengan
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mata pelajaran lain. Untuk SD kelas IV sd VI, IPA menjadi mata pelajaran

tersendiri namun pembelajaran dilakukan secara tematik terpadu. Ruang

lingkup materi mata pelajaran IPA SD mencakup Tubuh dan panca indra,

Tumbuhan dan hewan, Sifat dan wujud benda- benda sekitar, Alam semesta

dan kenampakannya, Bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan, Daur hidup

makhluk hidup, Perkembangbiakan tanaman, Wujud benda, Gaya dan gerak,

Bentuk dan sumber energi dan energi alternatif, Rupa bumi dan

perubahannya, Lingkungan, alam semesta, dan sumber daya alam, Iklim dan

cuaca, Rangka dan organ tubuh manusia dan hewan, Makanan, rantai

makanan, dan keseimbangan ekosistem, Perkembangbiakan makhluk hidup,

Penyesuaian diri makhluk hidup pada lingkungan, Kesehatan dan sistem

pernafasan manusia, Perubahan dan sifat benda, Hantaran panas, listrik dan

magnet, Tata surya, Campuran dan larutan.

e. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang kehidupan

manusia dalam berbagai dimensi ruang dan waktu serta berbagai aktivitas

kehidupannya. Mata pelajaran IPS bertujuan untuk menghasilkan

warganegara yang religius, jujur, demokratis, kreatif, kritis, senang membaca,

memiliki kemampuan belajar, rasa ingin tahu, peduli dengan lingkungan

sosial dan fisik, berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan sosial dan

budaya, serta berkomunikasi secara produktif. Ruang lingkup IPS terdiri atas

pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang dikembangkan dari

masyarakat dan disiplin ilmu sosial. Penguasaan keempat konten ini
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dilakukan dalam proses belajar yang terintegrasi melalui proses kajian

terhadap konten pengetahuan.

Secara rinci, materi IPS dirumuskan sebagai berikut: (1) Pengetahuan:

tentang kehidupan masyarakat di sekitarnya, bangsa, dan umat manusia dalam

berbagai aspek kehidupan dan lingkungannya, (2) Keterampilan: berpikir

logis dan kritis, membaca, belajar (learning skills, inquiry), memecahkan

masalah, berkomunikasi dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat-

berbangsa, (3) Nilai: nilai-nilai kejujuran, kerja keras, sosial, budaya,

kebangsaan, cinta damai, dan kemanusiaan serta kepribadian yang didasarkan

pada nilai-nilai tersebut, (4) Sikap: rasa ingin tahu, mandiri, menghargai

prestasi, kompetitif, kreatif dan inovatif, dan bertanggungjawab. Materi IPS

mencakup kehidupan manusia dalam: (1)Tempat dan Lingkungan, (2) Waktu

Perubahan dan Keberlanjutan, (3)Organisasi dan Sistem Sosial, (4)

Organisasi dan Nilai Budaya, (5)Kehidupan dan Sistem Ekonomi, dan (6)

Komunikasi dan Teknologi. Pengemasan materi IPS disesuaikan dengan

jenjang pendidikan. Pada kelas I – III (SD/MI) IPS sebagai bagian integral

dari mata pelajaran lain yaitu bahasa Indonesia, dan PPKn yang diajarkan

secara tematik terpadu.

f. Seni Budaya dan Ketrampilan

Mata pelajaran Seni Budaya merupakan aktivitas belajar yang

menampilkan karya seni estetis, artistik, dan kreatif yang berakar pada norma,

nilai, perilaku, dan produk seni budaya bangsa. Mata pelajaran ini bertujuan

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami seni dalam
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konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta berperan dalam

perkembangan sejarah peradaban dan kebudayaan, baik dalam tingkat lokal,

nasional, regional, maupun global. Pembelajaran seni di tingkat pendidikan

dasar dan menengah bertujuan mengembangkan kesadaran seni dan

keindahan dalam arti umum, baik dalam domain konsepsi, apresiasi, kreasi,

penyajian, maupun tujuan-tujuan psikologis-edukatif untuk pengembangan

kepribadian peserta didik secara positif. Pendidikan Seni Budaya di sekolah

tidak semata-mata dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi

pelaku seni atau seniman namun lebih menitik beratkan pada sikap dan

perilaku kreatif, etis dan estetis.

Mata pelajaran Seni Budaya di tingkat pendidikan dasar sangat

kontekstual dan diajarkan secara konkret, utuh, serta menyeluruh mencakup

semua aspek (seni rupa, seni musik, seni tari dan prakarya), melalui

pendekatan tematik. Untuk itu para pendidik seni harus memiliki wawasan

yang baik tentang eksistensi seni budaya yang hidup dalam konteks

lingkungan sehari-hari di mana ia tinggal, maupun pengenalan budaya lokal,

agar peserta didik mengenal, menyenangi dan akhirnya mempelajari.

Dengan demikian pembelajaran seni budaya dan prakarya di SD harus

dapat; “Memanfaatkan lingkungan sebagai kegiatan apresiasi dan kreasi

seni.” Ruang lingkup materi untuk seni budaya dan prakaraya di SD/MI

mencakup: gambar ekspresif, mozaik, karya relief, lagu dan elemen musik,

musik ritmis, gerak anggota tubuh, meniru gerak, kerajinan dari bahan alam,

produk rekayasa, pengolahan makanan, cerita warisan budaya, gambar
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dekoratif, montase, kolase, karya tiga dimensi, lagu wajib, lagu permainan,

lagu daerah, alat musik ritmis dan melodis, gerak tari bertema, penyajian tari

daerah, kerajinan dari bahan alam dan buatan (anyaman, teknik meronce,

fungsi pakai, teknik ikat celup, dan asesoris), tanaman sayuran, karya

rekayasa sederhana bergerak dengan angin dan tali, cerita rakyat, bahasa

daerah, gambar ilustrasi, topeng, patung, lagu anak-anak, lagu daerah, lagu

wajib, musik ansambel, gerak tari bertema, penyajian tari bertema, kerajinan

dari bahan tali temali, bahan keras, batik, dan teknik jahit, apotik hidup dan

merawat hewan peliharaan, olahan pangan bahan makanan umbi-umbian dan

olahan non pangan sampah organik atau anorganik, cerita secara lisan dan

tulisan unsur-unsur budaya daerah, bahasa daerah, pameran dan pertunjukan

karya seni.

g. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan pada hakikatnya adalah

proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan

perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta

emosional. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan memperlakukan

anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, daripada hanya

menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan

mentalnya.

Pendidikan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan membantu

peserta didik mengembangkan pemahaman tentang apa yang mereka perlukan

untuk membuat komitmen seumur hidup tentang arti penting hidup sehat,
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aktif dan mengembangkan kapasitas untuk menjalani kehidupan yang

memuaskan dan produktif. Sehingga berdampak pada meningkatkan

produktivitas dan kesiapan untuk belajar, meningkatkan semangat,

mengurangi ketidakhadiran, mengurangi biaya perawatan kesehatan,

penurunan kelakuan anti-sosial seperti bullying dan kekerasan,

mempromosikan hubungan yang aman dan sehat, dan meningkatkan

kepuasan pribadi.

Karakteristik Perkembangan Gerak Anak Usia SD, pada usia antara 7-

8 tahun, anak sedang memasuki perkembangan gerak dasar dan memasuki

tahap awal perkembangan gerak spesifik. Karakteristik awal perkembangan

gerak spesifik dapat diidentifikasi dengan makin sempurnanya kemampuan

melakukan berbagai kemampuan gerak dasar yang menuntut kemampuan

koordinasi dan keseimbangan agak kompleks. Oleh karenanya, keterampilan

gerak yang dimiliki anak telah dapat diorientasikan pada berbagai bentuk,

jenis dan tingkat permainan yang lebih kompleks. Pada anak berusia antara 9

s.d 10 tahun, anak telah dapat mengunjukkerjakan rangkaian gerak yang

mutipleks-kompleks dengan tingkat koordinasi yang makin baik. Kualitas

kemampuan pada tahap ini dipengaruhi oleh ketepatan rekayasa dan stimulasi

lingkungan yang diberikan kepada anak pada usia sebelumnya. Pada tahap

ini, anak laki-laki dan perempuan telah memasuki masa awal masa adolense.

Dengan pengaruh perkembangan hormonal pada usia ini, mereka akan

mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan fungsi motorik yang sangat
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cepat. Ruang lingkup materi mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan

kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Pola Gerak Dasar, meliputi : (a). pola gerak dasar lokomotor atau gerakan

berpindah tempat, misalnya; berjalan, berlari, melompat, berguling,

mencongklak, (b) pola gerak non-lokomotor atau bergerak di tempat,

misalnya; membungkuk, meregang, berputar, mengayun, mengelak,

berhenti, (c). Pola gerak manipulatif atau mengendalikan/ mengontrol

objek, misalnya; melempar bola, menangkap bola, memukul bola

menggunakan tongkat, menendang bola.

2) Aktivitas Permainan dan Olahraga termasuk tradisional, misalnya;

rounders, kasti, softball, atletik sepak bola, bola voli, bola basket, bola

tangan, sepak takraw, tenis meja, bulutangkis, silat, karate. Kegiatan ini

bertujuan untuk memupuk kecenderungan alami anak untuk bermain

melalui kegiatan bermain informal dan meningkatkan pengembangan

keterampilan dasar, kesempatan untuk interaksi sosial. Menerapkannya

dalam kegiatan informal dalam kompetisi dengan orang. Juga untuk

mengembangkan keterampilan dan memahami dari konsep-konsep kerja

sama tim, serangan, pertahanan dan penggunaan ruang dalam bentuk

eksperimen/ eksplorasi untukmengembangkan keterampilan dan

pemahaman.

3) Aktivitas Kebugaran, meliputi pengembangan komponen keburan

berkaitan dengan kesehatan, terdiri dari; daya tahan (aerobik dan

anaerobik), kekuatan, kelenturan, komposisi tubuh, dan pengembangan
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komponen kebugaran berkaitan dengan keterampilan, terdiri dari;

kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi.

4) Aktivitas Senam dan Gerak Ritmik, meliputi senam lantai, senam alat,

apresiasi terhadap kualitas estetika dan artistik dari gerakan, tarian kreatif

dan rakyat. Konsep gerak berkaitan eksplorasi gerak dengan tubuh dalam

ruang, dinamika perubahan gerakan dan implikasi dari bergerak di

kaitannya dengan apakah orang lain dan lingkungannya sendiri.

5) Aktivitas Air, memuat kompetensi dan kepercayaan diri saat peserta didik

berada di dekat, di bawah dan di atas air. Memberikan kesempatan unik

untuk pengajaran gaya-gaya renang (punggung, bebas, dada, dan kupu-

kupu) dan juga penyediaan peluang untuk kesenangan bermain di air dan

aspek lain dari olahraga air termasuk pertolongan dalam olahraga air,

6) Kesehatan, meliputi; kebersihan diri sendiri dan lingkungan, makanan dan

minuman sehat, penanggulangan cidera ringan, kebersihan alat reproduksi,

penyakit menular, menghidari diri dari bahaya narkoba, psikotropika, seks

bebas, P3K, dan bahaya HIV/AIDS.

C. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Studi ini berjudul : Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam

Pembelajaran Tematik Terpadu Pada Buku Siswa SD/MI, dengan rumusan

masalah : (1) Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran

tematik terpadu pada Buku Siswa Kelas I Sekolah Dasar/ Madrasah

Ibtidaiyah mata pelajaran IPA ? (2) Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter

dalam pembelajaran tematik terpadu pada Buku Siswa Kelas II Sekolah
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Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah mata pelajaran IPA ? dan (3) Bagaimana nilai-

nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik terpadu pada Buku

Siswa Kelas III Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah mata pelajaran IPA ?

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada studi yang secara khusus dan

persis sama dengan judul dan permasalahan ini dalam bentuk tesis pada

Program Pascasarjana UIN Sulthan Syarif Kasim Riau dan program studi

pada perguruan tinggi lainnya. Namun demikian, beberapa kajian yang mirip

dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti akan dikemukakan dalam

uraian berikut.

Studi tentang pendidikan karakter pernah dilakukan oleh Desilawati

dalam tesis-nya pada Program Pascasarjana UIN Suska Riau tahun 2013,

berjudul Implementasi Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Se-

Kecamatan Bengkalis,” dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana

implementasi pendidikan karakter mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di

SMP Negeri se-Kecamatan Bengkalis? dan Apa saja faktor pendukung dan

penghambat dalam mengimplementasikan pendidikan karakter mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri se-Kecamatan Bengkalis ?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research),

menggunakan  metode deskriptif kualitatif. Dilakukan di SMP Negeri se-

Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Populasi : seluruh SMP Negeri

yang ada di Kecamatan Bengkalis yang berjumlah 11 (sebelas) SMP Negeri,

semua Guru dan seluruh Siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik
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sampling purposive sehingga penelitian dilakukan pada 5 (lima) SMP Negeri,

yaitu : SMP Negeri 1, 2, 3, 4 dan 7. Jumlah populasi Guru Pendidikan

Agama Islam sebanyak 12 orang dan Populasi Siswa sebanyak 1233. Sampel

diambil dari siswa sebanyak 494 orang siswa (40%). Teknik pengumpulan

data dilakukan melalui : Observasi, Angket, Wawancara dan Studi

Dokumentasi.107 Hasil penelitian: implementasi pendidikan karakter mata

pelajaran PAI di SMP Negeri se-Kecamatan Bengkalis, dalam hal ini di SMP

Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 7

Kecamatan Bengkalis melalui penerapan nilai-nilai pendidikan karakter

Pendidikan Agama Islam, yang mencakup ; kereligusan, kejujuran,

ketangguhan, kedemokratisan, kepedulian, tanggungjawab, kedisiplinan,

kesantunan, kerja keras, percaya diri, cinta ilmu, keingintahuan, kesadaran

akan hak dan kewajiban, kepatuhan terhadap aturan sosial, dan gaya hidup

sehat, berdasarkan hasil perhitungan angket yang ditujukan kepada guru,

diketahui berada pada level baik, ditunjukkan dengan skor : 83,54%. Dan

berdasarkan hasil perhitungan angket yang ditujukan kepada siswa diketahui

berada pada level cukup baik, ditunjukan dengan skor  : 78,51%. Adapun

faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan

pendidikan karakter di SMP Negeri 1, 2, 3, 4 dan 7 Bengkalis, mencakup :

dana; belum ada dana dana yang khusus dialokasikan untuk pelaksanaan

pendidikan karakter, terutama dalam mata pelajaran PAI, sumber daya

manusia (kepala sekolah dan guru); dari segi kuantitas. jumlah guru PAI di

107Desilawati, Implementasi Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran Pendidikan
Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Se-Kecamatan Bengkalis,”
(Pekanbaru: PPs UIN Suska Riau, 2013).
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sekolah hanya berjumlah 2 orang dan mereka harus menangani beberapa

kelas sehingga guru PAI kurang optimal dalam membimbing siswa-siswinya.

oleh karena itu, dibutuhkan tambahan jumlah guru PAI. Sementara dari segi

kualitas, guru PAI yang ada di SMP Negeri se-Kecamatan Bengkalis

mayoritas sedang menyelesaikan pendidikan pada program Magister. Namun

berdasarkan data yang ada justeru Kepala Sekolah SMP Negeri se-Kecamatan

Bengkalis mayoritas hanya menyelesaikan pendidikan Strata 1, sarana dan

prasarana, kesejahteraan guru, orangtua dan masyarakat.108

Studi tentang pendidikan karakter pernah dilakukan oleh Suluri dalam

tesis-nya pada Program Pascasarjana UIN Suska Riau tahun 2014, berjudul:

Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Karakter Dalam Upaya Pembentukan

Akhlak Mulia Siswa SMAN 1 Sungai Apit Kabupaten Siak. Rumusan

Masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dalam

upaya pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke dalam semua mata

pelajaran pada siswa SMA 1 Sungai Apit Kabupaten Siak ? dan (2) Apa saja

faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran berbasis

karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke dalam

semua mata pelajaran pada siswa SMA 1 Sungai Apit Kabupaten Siak ?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research),

menggunakan  metode  kualitatif, dalam  pelaksanaan penelitiannya

dilakukan  secara  alamiah,  apa  adanya,  dalam  situasi  yang  normal sesuai

dengan keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara  alami.

108Ibid.
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Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, dilakukan di

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak.

Populasi : seluruh warga sekolah di SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten

Siak, yang terdiri dari 1 orang Kepala Sekolah, 29 orang Guru Bidang Studi

dan 541 orang siswa. Dalam penarikan sampel dilakukan dengan

menggunakan teknik random sampling yaitu teknik penentuan sampel secara

acak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : Observasi, Angket,

Wawancara, dan Studi Dokumentasi.109

Hasil penelitian: perencanaan pembelajaran berbasis karakter dalam

upaya pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke dalam semua mata

pelajaran pada siswa SMA 1 Sungai Apit Kabupaten Siak diketahui berada

pada level baik, ditunjukkan dengan skor  : 85,3%. Sementara pelaksanaan

pendidikan karakter pada siswa SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak

diketahui berada pada level baik, ditunjukkan dengan skor  : 85,38%.

Sedangkan evaluasi pendidikan karakter pada siswa SMA Negeri 1 Sungai

Apit Kabupaten Siak diketahui berada pada level cukup baik, ditunjukkan

dengan skor  : 79%. Faktor yang mendukung pelaksanaan pembelajaran

berbasis karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi

ke dalam semua mata pelajaran pada siswa SMA 1 Sungai Apit Kabupaten

Siak adalah sebagai berikut, yaitu ; (1) dukungan orangtua siswa dalam

pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dalam upaya pembentukan

akhlak mulia pada siswa SMA 1 Sungai Apit Kabupaten Siak, (2) dukungan

109Suluri, Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Karakter Dalam Upaya Pembentukan
Akhlak Mulia Siswa SMAN 1 Sungai Apit Kabupaten Siak, (Pekanbaru, PPs UIN Suska Riau,
2014).
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Guru yang kuat terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dalam

upaya pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke dalam semua mata

pelajaran pada siswa SMA 1 Sungai Apit Kabupaten Siak, dan (3) antusiasme

warga sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dalam

upaya pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke dalam semua mata

pelajaran pada siswa SMA 1 Sungai Apit Kabupaten Siak. Seadangkan faktor

yang menghambat pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dalam upaya

pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran

pada siswa SMA 1 Sungai Apit Kabupaten Siak adalah : (1) Minimnya dana

dalam penyelenggaran pembelajaran berbasis karakter penyelenggaran

pembelajaran berbasis karakter penyelenggaran pembelajaran berbasis

karakter penyelenggaran pembelajaran berbasis karakter penyelenggaran

pembelajaran berbasis karakter penyelenggaran pembelajaran berbasis

karakter penyelenggaran pembelajaran berbasis karakter penyelenggaran

pembelajaran berbasis karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia

secara terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran pada siswa SMA 1 Sungai

Apit Kabupaten Siak, (2) Kurangnya pemahaman semua guru tentang

Pendidikan Karakter ; pelaksanaan penyelenggaran pembelajaran berbasis

karakter belum terintegrasi secara menyeluruh pada setiap mata pelajaran.110

Dengan meninjau penelitian yang relevan di atas, dapatlah diketahui

bahwa studi tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran

110Ibid.



81

tematik terpadu pada Buku Siswa SD/MI sebagaimana yang sedang penulis

teliti belum pernah dilakukan sebelumnya.


