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ABSTRAK 
Kajian Integrasi Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan 

SMP Negeri di Kabupaten Balangan 

 

Sarbaini1 

Fatimah2 

Jarlit Kabupaten Balangan 

 
Tujuan penelitian mengeksplorasi kemampuan guru Pendidikan Agama dan PKn 

di SMP Negeri Kabupaten Balangan dalam memahami, mengidentifikasi nilai- 

nilai karakter, mengintegrasikannya ke dalam silabi dan RPP, dan menjabarkan, 

serta menerapkannya dalam proses pembelajaran. 

Pendekatan penelitian kuantitatif, jenis deskriptif, metode survai. Populasi 

sekolah, SMP Negeri di Kabupaten Balangan dan populasi guru, semua guru 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, dijadikan sampel dan 

ditetapkan sebagai responden, sebanyak 44 orang. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dan lembar observasi, yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Data dianalisis dengan persentase dan penafsiran hasil pengukuran 

menggunakan distribusi normal. 

Hasil penelitian menunjukkan kemampuan memahami, mengidentifikasi nilai- 

nilai karakter pada mata pelajaran, dan menerapkan nilai-nilai karakter dalam 

proses pembelajaran dikategorikan tinggi, hanya kemampuan perencanaan 

integrasi nilai-nilai karakter mata pelajaran dikategorikan rendah. 

Rekomendasi perlunya peningkatan kualitas kemampuan perencanaan melalui 

workshop yang dilaksanakan oleh MGMP berbasis produk yang mengacu pada 

standar yang ditetapkan Dinas Pendidikan, serta dimonitor oleh pengawas 

bekerjasama dengan LPMP dan dilaksanakannya lomba mengajar dan lomba 

naskah RPP per mata pelajaran yang dilaksanakan setiap peringatan Hari 

Pendidikan Nasional yang dilakukan per jenjang dari sekolah, kecamatan, 

kabupaten dan provinsi berbasis keunggulan kreativitas dan inovatif oleh Dinas 

Pendidikan, LPMP dan LPTK. 
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ABSTRACT 
Character Education Integration Study 

in Subjects Religious Education and Citizenship Education  

Junior High School in Kabupaten Balangan 

 

Sarbaini dan Fatimah 

Jarlit Kabupaten Balangan 

 
The aim of research to explore the capabilities of Religious Education and Civics 

teacher at SMP Negeri Balangan in understanding, identifying the values of 

character, integrating it into the syllabus and lesson plans, and describe and apply 

them in the learning process. 

Quantitative research approaches, types of descriptive, the survey method. The 

population of the school, Junior High School in Balangan and the population of 

teachers, all teachers of Religious Education and Civic Education, sampled and 

defined as respondents, as many as 44 people. Collecting data using 

questionnaires and observation sheets, which have been tested for validity and 

reliability. Data were analyzed by percentage and interpretation of measurement 

results using a normal distribution. 

The results showed the ability to understand, identify character values on the 

subjects, and apply the values of characters in the learning process categorized as 

high, integration planning capability only character values of subjects categorized 

as low. 

Recommendations need to improve planning capabilities through a workshop 

conducted by MGMPs based products which comply with the standards set out 

the Department of Education, as well as monitored by supervisors in cooperation 

with LPMP and implementation of competition teaching and competitions 

manuscript RPP per subject were held every National Education Day is done per 

level of the school, district, provincial and district-based creativity and innovative 

excellence by the Department of Education, LPMP and LPTK. 
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KATA PENGANTAR 

 
 

Alhamdulillah, Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, atas rahmat dan 

karuniaNya dapat kami menyelesaikan laporan penelitian kerjasama penelitian 

antara Puslitjakdikbud dan Jarlit Kabupaten Balangan untuk tahun 2016. 

Laporan penelitian tentang Kajian Integrasi Pendidikan Karakter dalam Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri di 

Kabupaten Balangan memuat hasil yang menunjukkan bahwa kemampuan 

pemahaman guru tentang konseptual integrasi pendidikan (nilai-nilai) karakter 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan 

dikategorikan tinggi, demikian pula kemampuan mengidentifikasi nilai-nilai 

karakter dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Kewarganegaraan, dan kemampuan menerapkannya dalam kegiatan  

pembelajaran. Hanya kemampuan perencanaan yang dikategorikan rendah, 

khususnya dalam menganalisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, 

pembuatan silabi dan RPP yang bersifat modifikasi, kreatifitas dan inovatif. 

Mudah-mudahan hasil penelitian sesuai dengan kebijakan Puslitjakdikbud, guna 

menunjang pembangunan pendidikan, khususnya bagi peningkatan mutu 

pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran Pendidikan Agama dan PKn 

di SMP Negeri Kabupaten Balangan. 

                                                                             Paringin, Agustus 2016 

                                                                             Ketua Peneliti, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sebenarnya berkaitan secara erat dengan pembangunan 

Sumber Daya Manusia yang menjadi fondasi pembangunan bangsa. Selain 

itu di abad ke 21, diperlukan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan 

jaman dan peserta didik, yakni keterampilan abad ke 21, kualitas karakter, 

literasi dasar dan kompetensi cerdas spiritual, cerdas sosial, cerdas 

pengetahuan dan cerdas keterampilan, guna mewujudan keunggulan 

Generasi Emas 2016. (Hendarman, 2016). 

Selain itu fenomena perilaku di masyarakat menunjukkan 

kencendrungan kondisi degradasi moralitas, etika, dan budi pekerti. Banyak 

faktor yang membuat munculnya kondisi demikian. 

Era globalisasi dan neoliberalisme telah melahirkan sistem nilai 

yang berorientasi pasar telah menghancurkan sistem nilai luhur berbasis 

kebajikan dan kebaikan. Sebagaimana Richard Sennett (1998) kemukakan, 

pasar modern menghasilkan pekerjaan lepas yang mengarah kepada 

‘kerusakan’ karakter. Hal ini juga telah menyebarluas dan membuat 

hilangnya nilai (kebajikan, karakter, etika) dari sistem pendidikan dan 

universitas melalui pemerintahan-pemerintahan neoliberal yang mengurangi 

dana dan upaya untuk menghancurkan otonomi universitas-universitas yang 

memberikan pendidikan, tidak sekedar melatih untuk pekerjaan 

Bahasa kebajikan telah hilang untuk kita di dalam dunia yang telah 

didominasi oleh perhitungan rasionalisme dan keyakinan neo-liberal bahwa 

ketamakan-ketamakan pribadi kita adalah kebajikan-kebajikan 

(kesejahteraan) publik. Jaman dari globalisasi sekarang mengabaikan 

contoh-contoh historis sebelumnya dari globalisme dan kosmopolitanisme 

seperti peradaban Yunani dan Romawi, berbagai kepercayaan dunia 
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termasuk Islam, aspek-aspek umum Kristiani, Pencerahan, dan Sosialisme. 

Keahlian sebagai negarawan sekarang adalah peduli dengan kreasi 

kesejahteraan, bukan kreasi nilai, moral, etika dan karakter ( Engin F. Isin 

dan Bryan S. Turner, 2002). 

Tradisi-tradisi Yunani klasikal, dengan Rosseau, dan warisan 

kultural Bildungsroman Jerman mengatakan bahwa pendidikan untuk 

warganegara dengan kebajikan adalah esensial, jika individu adalah untuk 

mencapai otonomi pribadi. Inilah perbedaan fundamental antara dua 

konsepsi dari otonomi. Sementara neo-liberalis mengemukakan bahwa 

warganegara butuh latihan-latihan dalam upaya untuk memperoleh 

pekerjaan dalam pasar kerja, etika-etika kebajikan menyatakan bahwa orang 

menghendaki pendidikan dalam upaya menjadi seorang individu ( Engin F. 

Isin dan Bryan S. Turner, 2002). Kini di dalam dunia pendidikan terjadi 

dikotomi antara pendidikan berorientasi “pasar” yang menekankan latihan- 

latihan untuk memperoleh kerja, dan pendidikan yang berorientasi 

kebajikan, yang menitikberatkan karakter etika. 

Baru-baru ini, menurunnya harapan-harapan dan standar-standar 

dalam masyarakat, khususnya karakter kepatuhan yang dikontribusi oleh 

menurunnya moral dan akademis (http://wikiethica.wikidot/com/ ordeliness, 

2009). Lebih jauh terlihat salah satu persoalan yang dihadapi bangsa 

Indonesia adalah perilaku masyarakat Indonesia yang dengan ringannya 

melanggar kaidah-kaidah etis-normatif, tradisi, bahkan hukum formal 

(Kompas, 2009:12). Azra (2006:173, dalam Sarbaini, 2012) berpendapat 

bahwa persoalan yang timbul mencerminkan ketiadaan karakter dari anak 

bangsa, banyak di antara anak-anak yang alim dan baik di rumah, tetapi 

nakal di sekolah, terlibat tawuran, penggunaan obat-obat terlarang, dan 

bentuk-bentuk tindakan kriminal lainnya. 

Dari kondisi demikian mumcullah perilaku-perilaku yang 

bertentangan dengan kaidah-kaidah etis normatif, tradisi, hukum formal 

bahkan agama, seperti beberapa data yang menunjukkan terjadinya perilaku 

http://wikiethica.wikidot/com/%20ordeliness
http://wikiethica.wikidot/com/%20ordeliness
http://wikiethica.wikidot/com/%20ordeliness


3  

kekerasan (Hendarman, 2016), yakni sebanyak 220 kasus sepanjang tahun 

2105 (KPAI), radikalisme/terorisme, 16 kasus bom dari tahun 2000-2016 

(BNPT 2016), separatisme, narkoba, 12.044 pengguna meninggal per tahun 

dan 27.32% adalah pelajar (BNN, 2014), pornografi dan cybercrime, 1.111 

kasus tahun 2011-2015 (KPAI), penyimpangan sosial, 119 komunitas  

LGBT di Indonesia (UNDP, 2014), krisis kepribadian bangsa, intoleransi, 

701 kasus sepanjang tahun 2011-2015 (KPAI) 

Gambaran kondisi karakter masyarakat dan pendidikan yang 

dipengaruhi oleh neoliberalisme, telah menghasilkan karakter yang jauh dari 

apa yang dinginkan dan dicita-citakan oleh Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 2, mengemukakan bahwa Pendidikan 

Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, 

berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan zaman. Selanjutnya Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatf, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab. 

Undang-undang tersebut memberikan landasan bagi pelaksanaan 

pendidikan di Indonesia, baik dalam hal akar, fungsi dan tujuan pendidikan, 

dan mengisyaratkan bahwa praktek pendidikan di Indonesia diarahkan 

kepada upaya mengembangkan karakter yang berbasis pada nilai-nilai 

agama, budaya dan tujuan pendidikan nasional. Kondisi masyarakat dan 

aplikasi pendidikan yang menghasilkan karakter yang tidak sesuai dengan 

Pancasila dan UUD 1945, menimbulkan keinginan untuk melaksaanakan 

pendidikan karakter yang efektif bagi warga sekolah, dengan 18 nilai-nilai 

yang bersumber dari Agama, budaya dan tujuan Pendidikan nasional di 
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sekolah (Samani dan Hariyanto, 2012, 6; Pusat Kurikulum Balitbang 

Kemdinas, 2011). Agar pendidikan karakter berjalan efektif (Lickona, 

Schaps dan Lewis, 2010; Schwartz, 2008; Samani dan Haryanto, 2012) 

dikembangkan 11 prinsip yang dijadikan acuan dalam pembelajaran. Dalam 

kaitannya dengan pendidikan karakter dengan pembelajaran, maka 

pembelajaran hendaknya mempromosikan nilai-nilai etik inti, dilaksanakan 

secara komprehensif (kognitif, afektif dan psikomotor), pendekatan 

sungguh-sungguh dan prokaktif mempromosikan nilai-nilai, komunitas 

peduli di kelas, terdapat peluang melakukan tindakan bermoral, satuan 

pelajaran yang bermakna dan menantang, mengembangkan motivasi pribadi 

siswa, dan evaluasi pendidikan karakter yang dilakukan. 

Sebagaimana ditetapkan oleh rencana nasional dan disepakati 

dalam implementasi pendidikan karakter (Samani dan Hariyanto, 2012; 

Ditjen Dikdas, 2011:37), mata pelajaran yang berdampak pembelajaran dan 

dampak pengiring, seperti Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn), maka nilai-nilai karakter tertentu yang relevan dan 

wajib diukur, serta dinilai baik dalam penilaian formatif dan sumatif. 

Sementara mata pelajaran lain, yang hanya berdampak pengiring, nilai-nilai 

karakter tertentu yang relevan diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran 

dan diobservasi melalui lembar pengamatan kegiatan afektif. Pertanyaannya 

bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran 

(perencanaan, pelaksanaan, penilaian). 

Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Berdasarkan 

Pengalaman di Satuan Pendidikan Rintisan), hanya memberikan pedoman 

umum tentang strategi pelaksanaan pendidikan karakter di tingkat satuan 

pendidikan dalam kegiatan pembelajaran berupa konsepsi dan strategi 

pembelajaran (Kemdiknas, 2011: 8), dan pelaksanaan pendidikan karakter 

(Best Practice) di SMP, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, integrasi 

melalui mata pelajaran, juga bersifat umum (Kemdiknas, 2011: 34), belum 

terlihat bagaimana integrasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. 
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Baru dalam buku Panduan Pendidikan Karakter di SMP (Ditjen Dikdas, 

2011:37-66) terdapat panduan yang jelas integrasi nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran, menyangkut pengertian dan pelaksanaan. 

Sejauh ini pengetahuan tentang pendidikan karakter sudah pernah 

dilakukan, baik oleh institusi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan perguruan tinggi, namun 

penelitian tersebut masih belum menghubungkan dengan Kurikulum 2013 

dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan ( Policy Brief Puslitjak, 

2015). Kajian Pulitjak Balitbang Kemendikbud (2015) terhadap 

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Jenjang Pendidikan Dasar dalam 

hal mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran dan dalam 

mentransfer nilai-nilai tersebut kepada peserta didik, ditemukan kompetensi 

guru beragam, sebagian guru menyatakan agak mudah dan mudah sekali 

mengintegrasikan ke dalam pembelajaran dan mentransfernya kepada 

peserta didik. 

Namun demikian dari studi awal di Kabupaten Barito Kuala dalam 

pembelajaran PKn pengintegrasian pendidikan karakter belum dilaksanakan 

ke dalam tahapan-tahapan pembelajaran, hanya ke dalam silabus dan RPP 

saja, dan penyajian materi terbatas pada metode ceramah (Wiyono, 2013: 5), 

program penanaman pendidikan karakter pada pembelajaran PKn di SMP 

Kabupaten HSU telah berjalan dengan baik, namun belum optimal, karena 

guru tidak banyak menanamkan nilai karakter di sela-sela penjelasan materi 

yang disampaikan kepada siswa. Guru lebih banyak menjelaskan materi 

pelajaran kemudian menyuruh peserta didik berdiskusi (Kiftiah, 2015). 

Pengintegrasian nilai-nilai sosial menurut agama Islam ke dalam  

kompetensi dasar hubungan sosial pada mata pelajaran IPS di Kabupaten 

Batola belum dikembangkan dan dilaksanakan. Dikarenakan belum adanya 

desain pembelajaran terintegrasi dan belum adanya kemampuan guru untuk 

berinovasi dalam pembelajaran (Sarkani, 2012). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan, maka masalah yang 

akan diteliti dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pemahaman guru Pendidikan Agama dan PKn SMP 

Negeri di Kabupaten Balangan terhadap pembelajaran yang 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran? 

2. Bagaimana kemampuan guru Pendidikan Agama dan PKn SMP Negeri 

di Kabupaten Balangan mengidentifikasi nilai-nilai karakter pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama dan PKn SMP dalam Kurikulum 2013 ? 

3. Bagaimanakah kemampuan guru Pendidikan Agama dan PKn SMP 

Negeri di Kabupaten Balangan membuat perencanaan integrasi nilai-nilai 

karakter dalam silabi dan RPP mata pelajaran Pendidikan Agama dan 

PKn ? 

4. Bagaimanakah guru Pendidikan Agama dan PKn SMP Negeri di 

Kabupaten Balangan menerapkan nilai-nilai karakter dalam proses 

pembelajaran? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengeksplorasi 

pemahaman dan kemampuan guru Pendidikan Agama dan PKn di SMP 

Negeri Kabupaten Balangan dalam melaksanakan pendidikan karakter 

dalam mata pelajaran, khususnya kemampuan mengidentifikasi nilai-nilai 

karakter, mengintegrasikannya ke dalam nilai-nilai karakter dalam silabi dan 

RPP, dan menjabarkan nilai-nilai karakter dalam topik bahasan, serta 

menerapkan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran. 
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D. Hasil yang diharapkan 

Hasil yang diharapkan dalam penelitian inilah : 
 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bagi kebijakan 

pengembangan pemahaman guru terhadap kurikulum dan 

mengidentifikasikan nilai-nilai karakter dengan mengintegrasikan 

pendidikan karakter dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan PKn. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kebijakan 

pengembangan kemampuan guru mengintegrasikan pendidikan karakter 

berupa nilai-nilai karakter dalam menyusun silabi, RPP dan menjabarkan 

dalam topik-topik bahan ajar Pendidikan Agama dan PKn. 

3. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi kebijakan 

pengembangan “good practices” dan “inovasi” pembelajaran integasi 

nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan PK
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BAB II 

 
 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

 
 

A. Karakter 

Istilah karakter (character) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan 

dengan watak, adalah sifat-sifat hakiki seseorang atau suatu kelompok atau  

bangsa yang sangat menonjol sehingga dapat dikenali dalam berbagai situasi atau 

merupakan trade mark atau ciri khas orang tersebut (Tilaar, 2008). Karakter 

adalah perangkat individual dari karakteristik psikologis yang mempengaruhi 

kemampuan dan kecenderungan seseorang untuk berfungsi secara moral. Karakter 

adalah terdiri dari karakteristik-karakteristik yang mengarahkan seseorang untuk 

melakukan sesuatu yang benar atau tidak melakukan sesuatu yang benar 

(Berkowitz, 2002). Selanjutnya Berkowitz, 2002, menekankan bahwa karakter 

memerlukan kapasitas untuk berpikir mengenai benar dan salah, pengalaman 

emosi-emosi moral (bersalah, empati, keharuan/kasihan), terlibat dalam perilaku- 

perilaku moral (berbagi bersama, menyumbang untuk amal, menceritakan 

kebenaran), yakin terhadap kebaikan-kebaikan moral (memperlihatkan 

kecenderungan menetap untuk bertindak dengan jujur, altruisme (mementingkan 

orang lain), tanggung jawab, dan karakteristik-karakteristik yang mendukung 

fungsi moral. 

Lickona (Martadi, 2010) merujuk pada konsep good character yang 

dikemukakan oleh Aristoteles “... the life of right conduct-right conduct in relation 

to other persons and in relation to one self (karakter dapat dimaknai sebagai 

kehidupan berperilaku baik/penuh kebajikan, yakni berperilaku baik terhadap 

pihak lain (Tuhan YME, manusia, dan alam semesta) dan terhadap diri sendiri). 

Karakter (Berkowitz, 2002) memerlukan kapasitas untuk berpikir mengenai benar 

dan salah, pengalaman emosi-emosi moral (bersalah, empati, keharuan/kasihan), 

terlibat dalam perilaku-perilaku moral (berbagi bersama, menyumbang untuk 
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amal, menceritakan kebenaran), yakin terhadap kebaikan-kebaikan moral 

(memperlihatkan kecenderungan menetap untuk bertindak dengan jujur, altruisme 

(mementingkan orang lain), tanggung jawab, dan karakteristik-karakteristik yang 

mendukung fungsi moral. Hanya Howard Gardner (Berkowitz, 2002) yang 

mendefinisikan kembali kecerdasan sebagai karakteristik-karakteristik psikologis 

yang kompleks dalam teorinya tentang kecerdasan majemuk. 

Karakter adalah kapasitas moral berdimensi kognitif, pengalaman, 

kertelibatan, keyakinan dan tanggung jawab yang mampu mengarahkan kepada 

perilaku yang benar dan baik terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan dan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

 

B. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter mengandung dua makna. Dalam pengertian yang luas, 

pendidikan karakter mengacu pada hampir semua hal yang mungkin sekolah coba 

lakukan untuk memberikan hal-hal di luar kegiatan akademik, khususnya ketika 

tujuannya untuk membantu anak-anak tumbuh-kembangan menjadi orang yang 

baik. Dalam pengertian yang sempit merupakan gaya tertentu dari pelatihan moral 

yang mencerminkan nilai-nilai tertentu seperti asumsi-asumsi khusus tentang sifat 

dan bagaimana anak-anak belajar. 

Pengertian pendidikan karakter dapat diamati dari beberapa definisi 

berikut: 

 Proses pemberian tuntunan peserta/anak didik agar menjadi manusia seutuhnya 

yang berkarakter dalam dimensi hati, rasa, pikir, karsa, raga dan karya. Peserta 

didik diharapkan memiliki karakter yang baik meliputi kejujuran, tanggung 

jawab, cerdas, bersih dan sehat, peduli, dan kreatif. Karakter tersebut 

diharapkan menjadi kepribadian utuh yang mencerminkan keselarasan dan 

keharmonisan dari olah HATI, PIKIR, RAGA, serta RASA dan KARSA. 

 Sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, 

pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik 
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untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan 

mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. 

 Berhubungan dengan pembentukan dan pengembangan karakter secara 

disengaja dan komprehensif berdasarkan standar dan prinsip tertentu mencakup 

agenda nilai-nilai yang jelas, implementasi yang cerdas di sekolah, memajukan 

hubungan-hubungan positif dan motivasi instrinsik, menetapkan karakter 

secara komprehensif, bekerja sama dengan para orang tua dan masyarakat. 

Istilah pendidikan karakter kebanyakan digunakan di Amerika Serikat, 

tetapi untuk waktu yang lebih lama digunakan istilah pendidikan moral (Althof 

dan Berkowitz, 2006). Pendidikan karakter merupakan perhatian besar dalam 

mendidik untuk perkembangan karakter dimulai akhir abad ke-19, dan berlanjut 

hingga dekade keempat dari abad ke-20, secara esensial disela oleh PD II 

(McClellan, 1999). 

Pendidikan karakter tradisional fokus pada penanaman kebiasaan- 

kebiasaan yang diinginkan (Althof dan Berkowitz, 2006), bahkan Dewey (1922) 

menetapkan karakter sebagai “interpenetrasi dari kebiasaan-kebiasaan” dan efek 

konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan terhadap kebiasaan-kebiasaan 

itu. Orientasi perilaku merupakan warisan penting untuk pengembangan 

pendidikan karakter. 

Setelah PD II, terjadi kekosongan dalam pendidikan Amerika Serikat 

tentang mendidik perkembangan positif generasi muda. Namun karena terjadi 

pergolakan sosial dan politik pada tahun 1960, muncul tantangan terhadap 

pendekatan baru untuk pendidikan karakter. Untuk merespon terhadap pertanyaan 

masyarakat tentang nilai-nilai dan kebajikan-kebajikan moral, muncullah 

pendekatan pendidikan moral, yaitu sosialisasi moral. Pendidikan moral adalah 

upaya mempromosikan perkembangan struktur-struktur kognitif moral anak-anak 

dan para remaja (tahapan penalaran moral) dalam tatanan sekolah (Kohlberg, 

1971, 1976), yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi tema sebaya tentang dilema 

moral (Berkowitz, 1985), diskusi dilema moral yang lebih kompleks, seperti Just 
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Community School (Power, Higgings dan Kohlberg, 1989), eksprimen radikal 

dalam demokrasi langsung di SMA, atau SD-SD yang kecil (Althof, 2003). 

Pendekatan lainnya dalam pendidikan karakter adalah klarifikasi nilai, 

fokus pada mempromosikan penemuan diri (self-discovery), tetapi berbasis 

filosofi relativisme moral (Althof dan Berkowitz, 2006). Klarifikasi nilai 

merupakan teori pendidikan moral yang lahir pada saat kenyataan dalam 

kehidupan sehari-hari, nilai moral yang menjadi acuan telah menjadi 

“complicated” dan “rumit”, bahkan terkadang mewujud dalam bentuk 

“controversial, dilema dan konflik” antar nilai. Teori klarifikasi nilai mencoba 

menawarkan beberapa prinsip dalam pendidikan moral, khususnya dalam 

menghadapi “keruwetan nilai moral” dalam kehiduan nyata sehari-hari, terutama 

yang dihadapi generasi muda yang sedang mencari dan menemukan jati dirinya. 

Sebenarnya banyak teori dan pendekatan yang berkaitan dan dapat 

digunakan dalam pendidikan karakter, namun Vessel dan Huitt (2005) yang 

mengemukakan dari banyak teori-teori psikologi, sosiologi, psiko-fisikologi 

moralitas, perkembangan moral dan karakter moral, menggolongkan menjadi 

empat teori : 

1. Teori berbasis eksternal/sosial 

Dianut kalangan behavioris dan sosiolog, secara umum memandang 

karakter sebagai produk dari pengaruh eksternal dalam bentuk konsekuensi- 

konsekuensi dan/atau transmisi peraturan-peraturan sosial dan norma-norma 

secara berturut-turut. Kalangan behavioristik, terutama penganut operant 

conditioning, memandang semua perilaku, termasuk karakter moral adalah 

hasil aplikasi dari konsekuensi-konsekuensi lingkungan, dan fokus hanya pada 

karakter perilaku. Proses-proses karakter perilaku seperti menalar, 

mempengaruhi, kemauan, dan internal lainnya adalah pikiran yang ditentukan 

oleh pengaruh-pengaruh lingkungan. 

Sementara para sosiolog menganggap bahwa individu sebagai kertas 

kosong, dan melihat karakter sebagai sesuatu yang sudah tertanam dalam 



12  

 

 

masyarakat dan budaya, fokus pada religi-religi, nilai-nilai, adat-istiadat, 

norma-norma dan contoh-contoh spesifik karakter moral dalam lingkungan, 

yang dihasilkan transmisinya melalui sosialisasi, model dan penjelasan, 

sehingga menekankan pentingnya pengaruh kuat dari lingkungan sosial dan 

sekolah terhadap pemikiran dan karakter moral. 

2. Teori berbasis internal/psikologis 

Dianut oleh kalangan nativis dan sosiobiologis, secara umum fokus 

terhadap pengaruh-pengaruh genetik dan kematangan. Filosof nativisme 

percaya bahw sifat dasar manusia secara esensial baik. Pengaruh-pengaruh 

sosial yang tidak sehat, sebaiknya tidak dibolehkan menghalangi 

perkembangan alami bagi kecendrungan-kecendrungan anak untuk berpikir, 

merasa dan bertindak berdasarkan karakter moral. 

Sementara kalangan sosiobiologis memandang bahwa pengertian terhadap 

benar dan salah adalah hasil dari evolusi biologis yang berinteraksi dengan 

kultural dan kebiasaan sosial. Anak mengembangkan perasaan benar dan salah 

serta nilai-nilai moral melalui suatu analisis dari persaingan pilihan-pilihan, 

sebagai hasil pengolahan kognitif manusia yang dibawa sejak lahir. Kalangan 

ini mengusulkan untuk mengajar karakter anak dengan berpikir kritis tentang 

persaingan nilai-nilai dan pilihan-pilihan melalui pendekatan klarifikasi nilai 

dan analisis nilai, serta mendukung anak agar diajar materi spesifik tentang 

karakter moral (kognitif moral, sosialisasi moral), sebelum diajak  berpikir 

kritis (klarifikasi dan analisis nilai) dan melakukan penalaran moral (dilema 

moral). Beberapa peneliti dari teorisi ini fokus pada emosi-emosi manusia yang 

dibawa sejak lahir sebagai fondasi pembinaan karakter, dan telah 

mengidentifikasi beberapa emosi dasar yang memainkan peran mendasar 

dalam karakter moral, termasuk keharuan, perasaan bersalah, malu, simpati, 

dan empati. 
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3. Teori berbasis interaksional 

Penganut teori ini berbasis pada unsur instinctual (psikoanalisis, 

psikososial, dan analisis sosial yang memandang sifat dasar manusia sebagai 

instinktual, belum berkembang, butuh kontrol dan sosialisasi), dan unsur 

maturational (teori-teori perkembangan kognitif, afektif, dan belajar sosial 

yang memandang sifat dasar manusia adalah baik). 

Perspektif psikoanalisis memandang bahwa sifat dasar manusia secara 

naluriah antisosial dan belum berkembang dan harus dibenahi dan 

disosialisasikan. Untuk memecahkan konflik antara norma-norma biologi dan 

sosial, individu harus belajar prinsip-prinsip moral, dan mengarahkan 

kehidupannya sesuai dengan prinsip-prinsip berbasis alasan, sehingga karakter 

kepribadian dianggap sebagai produk perkembangan sosial dan emosional 

dengan tuntutan-tuntutan sosial sebagai rangkaian problema-problem yang 

mesti dipecahkan. 

Aliran perkembangan kognitif berbasis karya Piaget dan Kohlberg, 

memandang semua anak cendrung ikut serta dalam berpikir, merasakan, 

memilih dan bertindak moral dan etis. Interaksi anak dalam lingkungan adalah 

berpengaruh kuat, namun berpikir adalah proses utama yang memungkinkan 

anak bergerak ke dunia moral 

Kalangan teorisi kognitif-sosial fokus pada agen personal dan kebebasan 

untuk memilih, dan mengusulkan bahwa dengan kebebasan itu akan 

menghasilkan tanggung jawab untuk membuat keputusan-keputusan yang baik 

dan benar dan bertindak secara moral. 

4. Teori berbasis kepribadian/identitas 

Penganut teori ini percaya bahwa kebajikan berakar pada kepribadian dan 

identitas pribadi. Menurut kalangan ini kebajikan adalah panduan dari 

kecendrungan-kecendrungan alami, dan interaksi-interaksi dengan lingkungan 

yang mengikutsertakan refleksi dan komitmen terhadap nilai-nilai dan perilaku. 

Seperti bangunan-bangunan kepribadian,kebajikan-kebajikan adalah cara-cara 

yang biasa dilakukan dalam berpikir, merasakan, melakukan dan tindakan yang 
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mencerminkan karakter moral. Kalangan teori berbasis kepribadian 

menyarankan (a) kebajikan-kebajikan adalah aspek dominan dari identitas 

moral; (b) mengembangkan daftar kebajikan; dan (c) setiap bagian dari 

pendidikan mengembangkan daftar nilai-nilai, kebajikan-kebajikan, dan ciri- 

ciri karakter yang dilembagakan kepada sekolah-sekolah. 

 
C. Pendidikan Karakter di Indonesia 

Pendidikan karakter di Indonesia konsepnya merupakan hasil dari 

Sarasehan Nasional Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa di Jakarta pada 

tanggal 14 Januari 2010. Sarasehan itu melahirkan Kesepakatan Nasional 

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang dinyatakan 

sebagai berikut ( Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012) : 

1. Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan bagian integral yang tak 

terpisahkan dari pendidikan nasional secara utuh 

2. Pendidikan budaya dan karakter bangsa harus dikembangkan secara 

komprehensif sebagai proses pembudayaan. Karena itu, pendidikan dan 

kebudayaan secara kelembagaan perlu diwadahi secara utuh 

3. Pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan tanggung jawab 

bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah, dan orang tua. 

Pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa melibatkan semua 

unsur tersebut. 

4. Dalam upaya merevitalisasi pendidikan budaya dan karakter bangsa 

diperlukan gerakan nasional guna menggugah semangat kebersamaan dalam 

pelaksanaan di lapangan. 

Dalam pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa menghendaki 

adanya pilar bagi pelaksanaannya. Untuk itu Kementerian Pendidikan Nasional 

meluncurkan pilar pendidikan karakter yang terdiri dari sembilan pilar 

(Suyanto, 2010, dalam Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012), yaitu : 

1. cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, 
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2. kemandirian dan tanggung jawab, 

3. kejujuran/amanah dan diplomatis, 

4. hormat dan santun, 

5. dermawan, suka tolong-menolong dan goton-royong/kerjasama, 

6. percaya diri dan kerja keras, 

7. kepemimpinan dan keadilan, 

8. baik dan rendah hati, serta 

9. toleransi, kedamaian, dan kesatuan 

Selain itu nilai-nilai karakter yang tercantum dalam Kebijakan Nasional 

Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2015 (Kemendikbud, 2013) 

karakter bangsa yang terdapat dalam setiap sila Pancasila ditempatkan dalam 

kerangka referensi olah hati, olah pikir, olah raga, olah rasa dan karsa. Muatan 

karakter yan berasal dari olah hati, olah pikir, oleh raga, olah rasa dan karsa 

yang diturunkan dari setiap sila Pancasila, kemudian dipilih satu jenis karakter 

dari keempat olah tersebut. Berbagai macam jenis karakter dan karakter yang 

dipilih adalah sebagai berikut (Kemendikbud, 2013) : 

 
1. Karakter yang bersumber dari olah hati: 

Beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, 

bertangunggjawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang 

menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. 

2. Karakter yang bersumber dari olah pikir: 

Cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi ipteks, 

dan reflektif 

3. Karakter yang bersumber dari olah raga: 

Bersih dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, 

kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. 

4. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa; 
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Kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, 

hormat, toleran, nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), 

mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air (patriotis), bangga 

menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan 

beretos kerja. 

Dari jenis-jenis karakter tersbut diambil masing-masing satu karakter 

sebagai nilai-nilai dasar karakter, yaitu jujur, cerdas, peduli dan tangguh, 

dengan masing-masing arti: 

1. Jujur adalah lurus hati; tidak berbohong; tidak curang; tulus; ikhlas 

2. Tangguh adalah sukar dikalahkan; kuat; andal; kuat sekalo pendiriannya; 

tabah dan tahan menderita; 

3. Cerdas adalah sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir; tajam 

pikirannya. 

4. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. 

Pendidikan karakter di Indonesia dilaksanakan secara makro dan mikro. 

Ranah makro berskala nasional, sementara ranah mikro terkait dengan 

pengembangan karakter pada suatu satuan pendidikan atau sekolah secara fisik. 

Pada intinya pendidikan karakter dengan orientasi pengembangan karakter 

dibagi menjadi tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil 

(Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012) 

Pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali, 

dikristalisasi, dan dirumuskan dengan menggunakan berbaga sumber ideologi 

bangsa, perundangan yang terkait, pertimbangan teoritis; teori-teori pendidikan 

karakter, dan pertimbangan empiris dan praktik terbaik. Pada tahap 

pelaksanaan dikembangkan pengalaman belajar melalui intervensi dan 

habituasi dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter 

dalam diri peserta didik. Dalam tahap evaluasi hasil dilakukan asesmen untuk 

perbaikan berkelanjutan yang sengaja dirancang dan dilaksanakan untuk 

mendeteksi aktualisasi karakter dalam diri peserta didik. 
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D. Integrasi Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran di Kelas 

Pengembangan karakter di sekolah dibagi ke dalam empat pilar (Muchlas 

Samani dan Hariyanto, 2012), yaitu kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan 

keseharian dalam bentuk budaya sekolah (school culture), kegiatan kokurikuler 

dan atau ekstrakurikuler. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, 

pengembangan karakter dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

terintegrasi dalam semua mata pelajaran (embedded approach) 

Dalam implementasi pendidikan karakter umumnya dintegrasikan dalam 

pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pelajaran yang berkaitan 

dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu diidentifikasi, 

dieksplisitkan, dijabarkan, diterapkan dan dikaitkan dengan konteks kehidupan 

sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter, tidak hanya 

pada tataran kognitif, tetapi juga menyentuh pada internalisasi, dan  

pengalaman nyata dalam kehidupan peserta didi sehari-hari di masyarakat. 

Rencana nasional dalam implementasi pendidikan karakter telah ditetapkan 

ada mata pelajaran yang berdampak pembelajaran (instructional effects) 

sekaligus dampak pengiring (nurturant effects), juga ada mata pelajaran yang 

hanya memiliki dampak pengiring (nurturant effects). Mata pelajaran yang 

disepakati memiliki dampak keduanya adalah mata pelajaran Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. 

Dengan demikian khusus mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Kewarganegaraan, pendidikan karakter harus menjadi fokus utama dan 

karakter dikembangkan sebagai dampak pembelajaran (instructional effects) 

dan juga dampak pengiring (nurturant effects). Sementara itu untuk mata 

pelajaran lain, pendidikan karakter dikembangkan sebagai kegiatan yang hanya 

memiliki dampak pengiring terhadap berkembangnya karakter dalam diri 

peserta didik (Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012). 
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Lebih jauh lagi, maka pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Kewarganegaraan, nilai-nilai karakter tertentu yang relevan wajib 

diukur dan dinilai baik dalam penilaian formatif maupun penilaian sumatif, 

sementara itu pada mata pelajaran yang lain, nilai-nilai karakter tertentu yang 

relevan diintegasikan dalam kegiatan pembelajaran dan diobservasi melalui 

lembar pengamatan kegiatan afektif. 

Dengan demikian sudah sepantasnya pada pembelajaran Pendidikan Agama 

dan Pendidikan Kewarganegaraan, nilai-nilai karakter dimasukkan dalam 

setiap silabus dan RPP. Dalam pengertian memiliki dampak pengiring tentu 

saja tidak semua bahan ajar pada mata pelajaran tersebut yang dapat diberi 

sisipan nilai-nilai karakter dalam silabus dan RPPnya. Dalam hal ini, guru 

dapat saja menyinggung karakter apa yang perlu dikembangkan peserta didik 

dalam kegiatan apersepsi atau saat melakukan refleksi, serta berupaya 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik, serta berupaya 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik dengan cara selalu 

berdoa pada awal atau akhir pembelajaran. 

Dalam hal kegiatan mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam mata 

pelajaran, sejauh ini tidak ada standarnya, dan seharusnya memang tidak perlu 

standar, apalagi berkaitan dengan penerapan Kurikulum 2013, karena gurulah 

yang memiliki otoritas untuk mengembangkan silabus dan RPP. Hal pokok 

yang harus ditaati oleh setiap guru adalah bahwa dalam silabus dan RPP 

tesebut telah memuat ketentuan minimal silabus dan RPP seperti ditetapkan 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Oleh karena itu, guru diberi keleluasaan mengintroduksi nilai-nilai karakter 

tertentu pada posisi mana dalam silabus dan RPP. Pada dasarnya, sifat dan ciri 

bahan ajar sudah dapat mengilhami guru tentang nilai-nilai karakter apa yang 

akan dikembangkan. Lebih kongkritnya terlihat pada tujuan pembelajaran dan 

indikator pembelajaran, karena kedua elemen inilah akan menjadi dasar 

pembuatan dan akan dimunculkan dalam asesmen. Setelah tujuan dan indikator 
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pembelajaran dirumuskan dalam silabus ( berbentuk kolom-kolom), di sebelah 

indikator dapat disediakan kolom bagi nilai-nilai karakter yang dapat 

dikembangkan. Sementara itu dalam RPP, jenis metode pembelajaran yang 

dipilih, juga menentukan nilai-nilai karakter apa yang dapat dikembangkan. 

Posisi nilai-nilai karakter dalam RPP sebaiknya dalam kolom di samping 

rencana kegiatan pembelajaran. 

 
E. Penelitian Terdahulu tentang Integrasi Nilai-Nilai Karakter dalam 

Pembelajaran 

1. Sarkani (2012). Desain Integrasi Nilai-Nilai Sosial Menurut Agama Islam 

ke dalam Pokok Bahasan Hubungan Sosial pada Mata Pelajaran IPS Kelas 

VIII SMP Negeri 2 Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, karena belum 

adanya desain pembelajaran terintegrasi dan belum adanya kemampuan 

guru untuk berinovasi dalam pembelajaran. Hasil penelitiannya berupa 

inovasi desain integrasi pembelajaran dan diujicoba dengan model 

pembelajaran Jigswa serta dievaluasi. 

2. Heri Nugroho (2012). Implementasi Pendidikan Karakter dalam PAI di 

SMAN 3 Semarang. Hasil penelitian dilaksanakan secara intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler, tidak jauh berbeda dengan PAI sebelum adanya pendidikan 

karakter, yang berbeda dalam perencanaan ditambah dengan kolom 

pendidikan karakter. 

3. Joko Wiyono (2013) tentang Desain Integrasi Pendidikan Karakter ke dalam 

Pembelajaran PKn Pokok Bahasan Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai 

Aspek Kehidupan di kelas VII MTs Negeri Barambai Kabupaten Barito 

Kuala, karena pengintegrasian pendidikan karakter belum dilaksanakan ke 

dalam tahapan-tahapan pembelajaran, hanya ke dalam silabus dan RPP saja, 

dan penyajian materi terbatas pada metode ceramah, maka penelitian 

menghasilkan produk desain integrasi dan diujicoba dalam pembelajaran 

dengan menggunakan model jigsaw dan dievaluasi. 
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4. Pipit Sofani.(2104). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP Islam Al-Falaah, Sawah Baru, 

Tangerang Selatan. Hasil penelitian guru PAI mengimplementasikan 

Pendidikan Karakter dalam pembelajaran PAI, yakni karakter religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah 

air, menghargai prestasi, bersahabat, gemar membaca, peduli lingkungan 

dan peduli sesama. 

5. Mariatul Kiftiah (2015) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis 

Budaya Lokal dalam pembelajaran PKn pada SMP Negeri di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara. Karena program penanaman pendidikan karakter pada 

pembelajaran PKn di SMP Kabupaten HSU telah berjalan dengan baik 

namun belum optimal, karena guru tidak banyak menanamkan nilai karakter 

di sela-sela penjelasan materi yang disampaikan kepada siswa. Guru lebih 

banyak menjelaskan materi pelajaran kemudian menyuruh peserta didik 

berdiskusi. Hasil penelitian penerapan Pendidikan karakter berbasis budaya 

lokal dalam pembelajaran Pkn, pada nilai-nilai karakter terutama religi, jujur 

dan disiplin dalam bentuk tata tertib sekolah dan pemberian sanksi. 

6. Puslitjak Balitbang Kemendikbud (2015) tentang Kajian Penyelenggaraan 

Pendidikan Karakter di Jenjang Pendidikan Dasar, menemukan bahwa 

kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam mata 

pelajaran dan menanamkan nilai pada saat pembelajaran beragam, namun 

demikian sebagian besar menyatakan agaak mudah dan mudah sekali 

mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam pembelajaran dan 

mentransfernya kepada peserta didik. 

Penelitian ini ingin mengelaborasi kemampuan guru Pendidikan Agama 

dan PKn di SMP Negeri Kabupaten Balangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai 

karakter kee dalam kegiatan pembelajaran. Karena selama ini belum dilakukan 

penelitian di SMP Negeri Kabupaten Balangan tentang implementasi kebijakan 
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pendidikan karakter, terutama integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, 

terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan PKn. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah deskriptif kuantatif berbasis penelitian 

kebijakan pengembangan pendidikan karakter dalam mata pelajaran. 

 
B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian adalah semua guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri Kabupaten 

Balangan. Sementara populasi sekolah adalah SMP Negeri yang ada di 

Kabupaten Balangan adalah terdiri dari : 

Tabel 3.1. Jumlah SMP Negeri di Kabupaten Balangan 
 

Kecamatan Jumlah SMP Negeri 

1. Lampihong, 2 SMP Negeri 1. SMP Negeri 1 Lampihong 

2. SMP Negeri 2 Lampihong 

2. Batumandi, 4 SMP Negeri 3. SMP Negeri 1 Batumandi 

4. SMP Negeri 2 Batumandi 

5. SMP Negeri 3 Batumandi 

6. SMP Negeri 4 Batumandi 

3. Paringin, 3 SMP Negeri 7. SMP Negeri 2 Paringin 

8. SMP Negeri 3 Paringin 

9. SMP Negeri 5 Paringin 

4. Paringin Selatan, 2 SMP Negeri 10. SMP Negeri 1 Paringin Selatan 

11. SMP Negeri 4 Paringin Selatan 

5. Juai, 2 SMP Negeri 12. SMP Negeri 1 Juai 
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 13. SMP Negeri 2 Juai 

6. Halong, 6 SMP Negeri 14. SMP Negeri 1 Halong 

15. SMP Negeri 2 Halong 

16. SMP Negeri 3 Halong 

17. SMP Negeri 4 Halong 

18. SMP Negeri 5 Halong 

19. SMP Negeri 6 Halong 

7. Awayan, 2 SMP Negeri 20. SMP Negeri 1 Awayan 

21. SMP Negeri 4 Awayan 

8. Tabing Tinggi, 2 SMP Negeri 22. SMP Negeri 2 Awayan 

23. SMP Negeri 3 Awayan 

 

Sementara responden penelitian ditentukan secara total sampling, 

yakni semua guru Pendidikan Agama dan PKn yang ada di sekolah sampel, 

dijadikan responden, diperoleh sebanyak 44 responden, 21 guru Pendidikan 

Kewarganegaraan dan 23 guru Pendidikan Agama. Sementara guru yang 

diobservasi adalah 3 guru Pendidikan Kewarganegaraan dan 3 guru 

Pendidikan Agama di SMPN 1 Paringin, SMN 4 Paringin dan di SMPN 1 

Batumandi. Penentuan 3 guru yang diobservasi berdasarkan kesediaan 

kepala sekolah dan guru yang bersangkutan untuk diobservasi. 

 
C. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah kemampuan guru dalam  

mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama dan PKn, dengan subvariabel terdiri; 1) kemampuan memahami; 2) 

kemampuan mengidentifikasi; 3) kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai 

karakter dalam silabi dan RPP; 4) kemampuan menerapkan nilai-nilai 

karakter dalam proses pembelajaran. 

 
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner, dan observasi. Kuesioner berisi sejumlah pernyataan yang 

dijawab oleh responden untuk mengetahui kemampuan pemahaman, 



24  

 

 

mengidentifikasi, perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Observasi 

dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan untuk kegiatan guru 

mengajar dan catatan lapangan yang dilakukan saat guru mengajar, disertai 

rekaman foto saat guru mengajar. Untuk observasi guru mengajar,  

dilakukan secara purposive berdasarkan kesediaan kepala sekolah dan guru 

untuk diobservasi di 3 (tiga) sekolah sampel. 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari kuesioner dan lembar observasi tentang 

kemampuan guru mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama dan PKn dianalisis dengan teknik dengan persentase 

untuk memperoleh skor empirik, dengan rumus: 

F 

P =  x 100% 

N 

Keterangan : 

P = angka persentase 

F = frekuensi yang dicari 

N = jumlah responden (Sugiyono, 2008, 76). 

 
 

Untuk menentukan skor kemampuan memahami, mengidentifikasi, 

merencanakan dan menerapkan integrasi nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran dilakukan analisis berdasarkan distribus normal, kemudian 

hasilnya dikategorikan berdasarkan jenjang kategori di bawah ini (Djemari 

Mardapi: 2012 : 162) 
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Tabel 3.2. Skor dan Kategori Kemampuan Guru 
 

No Skor Kemampuan Guru Kategori Kemampuan 

 

1 

 
 

X ≥ X + 1.SBx 

 

Sangat Tinggi 

 

2 

 
  

X + 1.SBx > X ≥ X 

 

Tinggi 

  
  

 

3 X > X ≥ X - 1.SBx Rendah 

 

4 

 
 

X < X - 1.SBx 

 

Sangat rendah 

 

 

 

Keterangan : 
 
 

X : rerata skor seluruh guru 
 

SBx : simbangan baku skor keseluruhan guru 

X : skor yang dicapai guru 

 

F. Jadwal Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan antara bulan Juni hingga Agustus 2016. 

 

G. Biaya Penelitian 

 

Penelitian dibiayai dengan dana sebesar Rp. 40.000,00  (Empat 

Puluh Juta Rupiah) bersumber dari Puslitjakdikbud Balitbang Kemendikbud 

dan Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah ) dari DPA SKPP Bappeda 

Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016. 
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BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 

1. Kemampuan guru Pendidikan Agama dan PKn SMP Negeri di Kabupaten 

Balangan memahami pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai 

karakter dalam mata pelajaran. 

Tabel 4.1. Kemampuan Memahami (KMMi) 
 

 

No 

 

Konseptual Integrasi Nilai- 

Nilai 

dalam Pembelajaran 

TS KS S SS 

F % F % F % F % 

1 Integrasi Pendidikan Karakter dalam 

pembelajaran adalah kegiatan 

pengenalan nilai-nilai, sehingga 

peserta didik memperoleh kesadaran 

pentingnya nilai-nilai, melalui 

internalisasi nilai-nilai ke dalam 
perilaku peserta didik sehari-hari 

melalui proses pembelajaran  di 

dalam dan di luar kelas 

0 0 2 4,54 21 47,73 21 47,73 

2 Susunan karakter yang menjadi 

landasan pembelajaran berbasis 

karakter adalah bersumber pada olah 

hati, olah pikir, olah raga dan 

olahrasa 

0 0 2 4,54 26 59.09 16 36,37 

3 Potensi karakter dapat 

diinternalisasikan ke dalam perilaku 

peserta didik, karena tidak bertentang 

dengan naluri potensi peserta didik 

sebagai manusia 

0 0 3 6,81 17 38,64 24 54,55 

4 Nilai-nilai karakter terdapat dalam 

setiap mata pelajaran yang 

terintegrasi dalam tujuan dan 

0 0 2 4,54 19 43,19 23 52,27 
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 indikator pembelajaran         

5 Integrasi nilai-nilai karakter dalam 
mata pelajaran dihubungkan dengan 

kehidupan nyata sehari-hari 

0 0 0 0 20 45,45 24 54,55 

6 Pembelajaran berbasis karakter 

penting diterapkan d sekolah guna 

mewujudkan karakter warga negara 

dan manusia Indonesia yang dicita- 

citakan 

0 0 0 0 21 47,73 23 52,27 

N = 44 

 

 
Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan kemampuan guru 

dalam memahami konseptual integrasi nilai-nilai karakter cendrung dapat 

dinilai lebih banyak memahami, dilihat berdasarkan banyak dan tinggi 

persentase setuju dan sangat setuju dibanding tidak setuju, terlihat pada 2 

indikator (KMMi1, KMMi2), dan sangat setuju, pada 4 indikator (KMMi3, 

KMMi4, KMMi5 dan KMMi6), seimbang antara setuju dan sangat setuju, 

pada 1 indikator (KMMi1). Sikap tidak setuju hanya sebagian kecil saja, di 

4 indikator (KMMi1, KMMi2, KMMi3, KMMi4). 

Sementara untuk mengetahui kategori kemampuan guru 

memahami terhadap konseptual integrasi nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran, dilakukan analisis terhadap skor kemampuan memahami 

yang diperoleh guru berdasarkan jenjang kategori di bawah ini (Djemari 

Mardapi: 2012 : 162) 

Tabel 4.2. Skor dan Jenjang Kategori Kemampuan 
 

No Skor Kemampuan Guru Kategori Kemampuan 

 

1 

 

X 
 

≥ 

 
 

X + 1.SBx 

   

Sangat Tinggi 

 

2 

 
 

X 

 

+ 
 

1.SBx > X 
 

≥ 

 
 

X 
 

Tinggi 
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3 

 
  

X > X ≥ X - 1.SBx 
 

Rendah 

 

4 

 
 

X < X - 1.SBx 
 

Sangat rendah 

 

Keterangan : 
 
 

X = 20,77 
 

SBx = 1, 803 

_ 

X + 1.SBx = 20,77 + 1. 1, 803 = 22, 573 

 

X - 1.SBx = 20,77 + 1. 1, 803 = 18, 967 

 

Tabel 4.3. Sebaran Skor, Frekuensi dan Kategori Kemampuan Memahami 
 

No Skor KMMi Guru ∑ Kategori 

1 17 3 Sangat rendah 

2 18 3 Sangat rendah 

3 19 3 Rendah 

4 20 8 Rendah 

5 21 11 Tinggi 

6 22 9 Tinggi 

7 23 5 Sangat tinggi 

8 24 2 Sangat tinggi 
 JUMLAH 44  

 

Tabel 4.4. Jenjang Kategori Kemampuan Memahami 

No Kategori Kemampuan Memahami ∑ % 

1 Sangat Rendah 6 13,64 

2 Rendah 11 25,00 

3 Tinggi 20 45,46 

4 Sangat Tinggi 7 15,90 
 JUMLAH 44 100,00 

 

Data pada tabel 4.3 berdasarkan skor yang diperoleh dan setelah dilakukan 

analisis perhitungan diperoleh hasil, bahwa kemampuan memahami guru 

cendrung tinggi. 
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2. Kemampuan guru Pendidikan Agama dan PKn SMP Negeri di Kabupaten 

Balangan mengidentifikasi nilai-nilai karakter pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama dan PKn SMP 

Tabel 4.5. Kemampuan Mengidentifikasi Nilai Karakter Mata Pelajaran (KMiNKMP) 
 

 

No 

 

Nilai Karakter Mata Pelajaran 

TS KS S SS 

F % F % F % F % 

1 religius 0 0 4 9,09 22 50,00 18 40,91 

2 Jujur 0 0 2 4,55 27 61,36 15 34,09 

3 bertanggung jawab 0 0 3 6,82 20 45,45 21 47,73 

4 bergaya hidup sehat 0 0 7 15,91 21 47,73 16 36,36 

5 disiplin 0 0 3 6,82 27 61,36 14 31,82 

6 kerja keras 0 0 1 2,27 23 52,28 20 45,45 

7 percaya diri 0 0 3 6,82 14 31,82 27 61,36 

8 berjiwa wirausaha 0 0 10 22,73 14 31,82 20 45,45 

9 berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif 0 0 2 4,55 23 52,27 19 43,18 

10 mandiri 0 0 2 4,55 26 59,09 16 36,36 

11 ingin tahu 0 0 1 2,27 18 40,91 25 56,82 

12 cinta ilmu 0 0 2 4,55 18 40,91 24 54,54 

13 sadar terhadap hak dan kewajiban 

diri dan orang lain 

0 0 2 4,55 22 50,00 20 45,45 

14 patuh pada aturan-aturan sosial 0 0 2 4,55 23 52,27 19 43,18 

15 menghargai karya dan prestasi orang 

lain 

0 0 2 4,55 22 50,00 20 45,45 

16 Santun 0 0 2 4,55 18 40,91 24 54,54 

17 demokratis 0 0 3 6,82 18 40,91 23 52,27 

18 peduli sosial 0 0 3 6,82 17 38,64 24 54,54 

19 Peduli lingkungan 0 0 3 6,82 13 29,55 28 63,63 

20 nasionalis 0 0 2 4,55 15 34,09 27 61,36 

21 Menghargai keberagaman 0 0 2 4,55 16 36,36 26 59,09 

N = 44 

 
Data di atas menunjukkan kemampuan guru mengidentifikasi 21 

nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran cendrung dikatakan mampu 

mengidentifikasi, dilihat berdasarkan banyak dan tinggi persentase setuju 
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dan sangat setuju dibanding tidak setuju. Persentase setuju terbanyak dan 

tertinggi untuk sikap setuju dtujukan pada 10 indiaktor nilai-nilai karakter 

seperti KMiNKMP1, KMiNKMP2, KMiNKMP4, KMiNKMP5, 

KMiNKMP6,         KMiNKMP9,         KMiNKMP10,         KMiNKMP13, 

KMiNKMP14, dan KMiNKMP15. Persentase sangat setuju terbanyak dan 

tertinggi ditujukan pada 11 indikator nilai-nilai karakter, seperti 

KMiNKMP3, KMiNKMP7, KMiNKMP8, KMiNKMP11, KMiNKMP12, 

KMiNKMP16,        KMiNKMP17,        KMiNKMP18,       KMiNKMP19, 

KMiNKMP20 dan KMiNKMP21. Meskipun demikian masih terdapat 

guru yang belum mengidentifikasi nilai, karena menyatakan kurang setuju 

terhadap nilai-nilai karakter yang dimuat dalam mata pelajaran SMP, 

persentase terbanyak dan tertinggi ditujukan pada 2 indikator nilai, seperti 

KMiNKMP4 dan KMiNKMP8.   

 

Tabel 4.6. Kemampuan Guru Pendidikan Agama Mengidentifikasi Nilai 

Karakter Utama Mata Pelajaran Pendidikan Agama (KMiNKUMPA) 

 

 

No 

 

Nilai Karakter Utama 

Mapel Pendidikan Agama 

TS KS S SS 

F % F % F % F % 

1 Religius 0 0 0 0 6 26,09 17 73,91 

2 Jujur 0 0 0 0 4 17,39 19 82,61 

3 Santun 0 0 0 0 3 13,04 20 86,96 

4 Disiplin 0 0 0 0 4 17,39 19 82,61 

5 Bertanggungjawab 0 0 0 0 2 8,70 21 91,30 

6 cinta ilmu 0 0 0 0 4 17,39 19 82,61 

7 ingin tahu 0 0 2 8,70 19 82,60 2 8,70 

8 percaya diri 0 0 3 13,04 18 78,26 2 8,70 

9 menghargai keberagaman 0 0 2 8,70 18 78,26 3 13,04 

10 patuh pada aturan sosial 0 0 3 13,04 18 78,26 2 8,70 

11 bergaya hidup sehat 0 0 0 0 17 73,91 6 26,09 
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12 sadar terhadap hak dan kewajiban 0 0 3 13,04 18 78,26 2 8,70 

13 kerja keras 0 0 2 8,70 16 69,57 5 21,73 

14 Peduli 0 0 1 4,35 18 78,26 4 17,39 

N = 23 

 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kemampuan guru 

Pendidikan Agama dalam mengidentifikasi nilai karakter utama mata 

pelajaran Pendidikan Agama dapat dikatakan mampu mengidentifikasi, 

dilihat dari banyak dan tingginya persentase yang setuju dan sangat setuju 

terhadap nilai-nilai karakter utama mata pelajaran Pendidikan Agama yang 

diminta untuk persetujuannya. Persentase setuju terbanyak dan tertinggi 

oleh guru Pendidikan Agama ditujukan pada 8 indikator nilai-nilai, seperti 

KMiNKUMPA7, KMiNKUMPA8, KMiNKUMPA9, KMiNKUMPA10, 

KMiNKUMPA11,        KMiNKUMPA12,        KMiNKUMPA13,        dan 

KMiNKUMPA14. Sedangkan persentase sangat setuju terbanyak dan 

tertinggi oleh guru Pendidikan Agama ditujukan pada 6 indikator nilai- 

nilai karakter, seperti KMiNKUMPA1,  KMiNKUMPA2, 

KMiNKUMPA3, KMiNKUMPA4, KMiNKUMPA5 dan KMiNKUMPA6. 

 
Tabel 4.7. Kemampuan Guru PKn Mengidentifikasi Nilai Karakter Utama 

Mata Pelajaran PKn (KMiMNKUPK) 

 

 

No 

 

Nilai Karakter Utama 

Mata Pelajaran PKn 

TS KS S SS 

F % F % F % F % 

1 nasionalis 0 0 0 0 3 14,29 18 85,71 

2 patuh pada aturan sosial 0 0 0 0 4 19,05 17 80,95 

3 demokratis 0 0 0 0 5 23,81 16 76,19 

4 jujur 0 0 1 4,76 17 80,95 3 14,29 

5 menghargai keberagaman 0 0 0 0 7 33,33 14 66,67 

6 sadar terhadap hak dan kewajiban 

diri dan orang lain 

0 0 0 0 3 14,29 18 85,71 

 N = 21         
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Data pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa kemampuan guru 

Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengidentifikasi nilai karakter utama 

dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dikatakan 

mampu mengidentifikasi, karena banyaknya dan tingginya persentase guru 

yang menyatakan setuju dan sangat setuju. Banyaknya dan tingginya 

persentase guru yang setuju ditujukan pada 1 indikator nilai-nilai karakter 

jujur (KMiMNKUPK4). Sedangkan banyaknya dan tingginya persentase 

guru yang sangat setuju dtujukan pada 5 indikator nilai-nilai karakter 

religius (KMiMNKUPK1), patuh pada aturan sosial (KMiMNKUPK2), 

demokratis (KMiMNKUPK3), menghargai keberagaman 

(KMiMNKUPK5), dan sadar terhadap hak dan kewajiban diri dan orang 

lain (KMiMNKUPK6).  

Sementara untuk mengetahui kategori kemampuan guru 

mengidentifikasi nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan SMP, maka dilakukan analisis 

terhadap skor kemampuan mengidentifikasi yang diperoleh guru 

berdasarkan jenjang kategori di bawah ini (Djemari Mardapi: 2012 : 162) 

Tabel 4.8. Jenjang Kategori Kemampuan 
 

No Skor Kemampuan Guru Kategori Kemampuan 

 

1 

 
 

X ≥ X + 1.SBx 
 

Sangat Tinggi 

 

2 

 
  

X + 1.SBx > X ≥ X 
 

Tinggi 

 

3 

 
  

X > X ≥ X - 1.SBx 
 

Rendah 
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4 

 
 

X < X - 1.SBx 
 

Sangat rendah 

 

Keterangan : 
 
 

X = 20,77 
 

SBx = 1, 803 

_ 

X + 1.SBx = 20,77 + 1. 1, 803 = 22, 573 

 

X - 1.SBx = 20,77 + 1. 1, 803 = 18, 967 

 
 

Tabel 4.9. Skor, Frekuensi dan Kategori KMiNKMP Guru 
 

No Skor KMiNKMP Guru ∑ Kategori 

1 17 3 Sangat rendah 

2 18 3 Sangat rendah 

3 19 3 rendah 

4 20 8 rendah 

5 21 11 tinggi 

6 22 9 tinggi 

7 23 5 Sangat tinggi 

8 24 2 Sangat tinggi 
 JUMLAH 44  

 

Tabel 4.10. Kategori Kemampuan Mengidentifikasi Nilai Karakter Mapel 

No Kategori Kemampuan Mengidentifikasi ∑ % 

1 Sangat Rendah 6 13,64 

2 Rendah 11 25,00 

3 Tinggi 20 45,46 

4 Sangat Tinggi 7 15,90 
 JUMLAH 44 100,00 

 
Data pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa kemampuan guru 

mengidentifikasi nilai-nilai karakter mata pelajaran Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Kewarganegaraan cendrung tinggi. 
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3. Kemampuan guru Pendidikan Agama dan PKn SMP Negeri di Kabupaten 

Balangan membuat perencanaan integrasi nilai-nilai karakter dalam silabi 

dan RPP mata pelajaran Pendidikan Agama dan PKn 

Tabel 4.11 Kemampuan Menganalisis KI, KD (KPMsK) 
 

 

No 

 

Kemampuan Menganalisis 

TP JR SR SL 

F % F % F % F % 

1 Mengkaji KI dan KD, pada SI untuk 

menentukan apakah nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan sudah 

tecakup di dalamnya 

0 0 22 50,00 12 27,27 10 22,73 

2 Menganalisis KD yang tepat untuk 

dimuati nilai-nilai pendidikan 
karakter 

0 0 30 68,18 12 27,27 2 4,55 

3 Mendeskripsikan indikator masing- 

masing KI dan KD yang dipilih 

untuk dimuati pendidikan karakter 

0 0 26 59,09 13 29,55 5 11,36 

4 Memilih karakter yang 

memperlihatkan keterkaitan antara 

KI dan KD dengan nilai-nilai dan 

indikator 

0 0 25 56,82 13 29,55 6 13,63 

5 Mencantumkan nilai-nilai karakter 

yang ditentukan ke dalam silabus 

0 0 26 59,09 12 27,27 6 13,64 

6 Mencantumkan nilai-nilai yang 

sudah tertera dalam silabus ke dalam 

RPP 

0 0 8 18,18 22 50,00 14 31,82 

N = 44 

 
Data pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa kemampuan perencanaan guru 

dalam melakukan analisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

cendrung jarang melakukan, dilihat dari banyak dan tingginya persentase 

guru yang jarang melakukan. Hal ini terlihat pada 5 indikator KPMsK1, 

KPMsK2, KPMsK3, KPMsK4 dan KPMsK5. Persentase terbanyak dan 

tertinggi hanya dilakukan hanya pada indikator KPMsK6. 
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Tabel 4.12 Kemampuan Mengembangkan Silabus (KPMbS) 
 

 

No 

 

Kemampuan Mengembangkan 

Silabus 

TP JR SR SL 

F % F % F % F % 

1 Membuat kolom terdiri dari KI, KD, 

materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber 

belajar 

0 0 10 22,72 15 34,09 19 43,19 

2 Memodifikasi kegiatan 

pembelajaran, sehingga ada kegiatan 
pembelajaran yang mengembangkan 

karakter 

0 0 27 61,36 15 34,09 2 4,55 

3 Memodifikasi indikator pencapaian, 

sehingga ada indikator yang terkait 

dengan pencapaian peserta didik 

dalam hal karakter 

0 0 33 75,00 9 20,45 2 4,55 

4 Memodifikasi teknik penilaian, 

sehingga ada teknik penilaian yang 

dapat mengembangkan dan 

mengukur perkebangan karakter 

0 0 34 77,27 8 18,18 2 4,55 

5 Memperhatikan kesesuaian dengan 

KI, KD, atau memperkuatnya 

0 0 11 25,00 22 50,00 11 25,00 

N = 44 

 
 

Dari tabel 4.12 datanya menunjukkan bahwa kemampuan perencanaan guru dalam 

mengembangkan silabus cendrung lebih banyak jarang, terutama pada 3 indikator 

KPMbS2, KPMbS3 dan KPMbS4. Hanya pada indikator KPMbS1 yang guru selalu 

lakukan, demikian juga halnya dengan indikator KPMbS5 yang selalu dilakukan 

guru dalam mengembangkan silabus. 
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Tabel 4.13 Kemampuan Membuat RPP (KPMRPP) 
 

 

No 

 

Kemampuan Membuat RPP 

TP JR SR SL 

F % F % F % F % 

1 Membuat komponen RPP terdiri dari 
KI, KD, tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran, 

langkah-langkah pembelajaran, 

sumber belajar, dan penilaian 

0 0 1 2,27 18 40,91 25 56,82 

2 Memodifikasi kegiatan 

pembelajaran, sehingga ada kegiatan 

pembelajaran yang mengembangkan 

karakter 

0 0 28 63,64 14 31,82 2 4,54 

3 Memodifikasi indikator pencapaian 

sehingga ada indikator yang terkait 

dengan pencapaian peserta didik 

dalam hal karakter 

0 0 25 56,82 15 34,09 4 9,09 

4 Memodifikasi teknik penilaian, 

sehingga ada teknik penilaian yang 

dapat mengembangkan dan/atau 

mengukur perkembangan karakter 

0 0 23 52,27 14 31,82 7 15,91 

N = 44 

 
Datar pada tabel 4.13 dapat dilihat kemampuan perencanaan guru dalam membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengintegrasikan nilai-nilai 

karakter dalam pembelajaran, yakni cendrung jarang membuat RPP berkarakter. 

Hal ini dapat dilihat dari banyak dan tingginya persentase jarang melakukan, 

seperti terlihat pada 3 indikator KPMRPP2, KPMRPP3 dan KPMRPP4. Hanya 

pada 1 indikator KPMRPP1 yang selalu dilakukan. 

 

Tabel 4.14 Kemampuan Penggunaan Bahan/Buku Ajar (KPMBBA) 
 

 

No 

 

Kemampuan Penggunaan 

Bahan/Buku Ajar, untuk 

TP JR SR SL 

F % F % F % F % 

1 Mengikuti urutan penyajian dan 

kegiatan-kegiatan pembelajaran yang 

terdapat dalam bahan/buku ajar Buku 

Sekolah Elektronik/Buku Murah 

1 2,27 16 36,36 23 52,28 4 9,09 

2 Mengikuti urutan penyajian dan 

kegiatan-kegiatan pembelajaran yang 

terdapat dalam bahan/buku ajar dari 

Penerbit Umum 

0 0 17 38,64 24 54,54 3 6,82 

3 Menambah kegiatan pembelajaran 

yang sekaligus dapat 

mengembangkan karakter 

1 2,27 22 50,00 19 43,18 2 4,55 
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4 Mengadaptasi atau mengubah 

kegiatan belajar pada buku ajar yang 
dipakai 

0 0 21 47,73 19 43,18 4 9,09 

5 Menata komponen kegiatan belajar 

terdiri dari tujuan, input, aktivitas, 

pengaturan, peran guru dan peran 

peserta didik 

0 0 13 29,55 25 56,81 6 13,64 

6 Membuat tujuan kegiatan belajar 

tidak hanya berorientasi pada 

pengetahuan, tetapi juga pada 

pencapaian sikap atau nilai tertentu 

0 0 3 6,82 34 77,27 7 15,91 

7 Menjadikan input sebagai 

bahan/rujukan sebagai titik tolak 

dilaksanakannya aktivitas belajar 

oleh peserta didik, berupa teks lisan, 

tertulis, grafik, diagram,gambar, 

model, chart, benda sesungguhnya, 
film dll, yang mampu mengenalkan 

nilai-nilai 

0 0 22 50,00 19 43,18 3 6,82 

8 Menata aktivitas apa yang dilakukan 

oleh peserta didik bersama dan/atau 

tanpa guru dengan input belajar 

berbasis dan berpusat pada siswa, 

untuk mencapai tujuan belajar, dan 

mampu menginternalisasikan nilai- 

nilai, seperti diskusi, eksperimen, 

observasi, debat, presentasi, 

mengerjakan proyek 

0 0 25 56,82 19 43,18 0 0 

9 Mengatur, kapan dan di mana 

kegiatan dilaksanakan, berapa lama, 

secara individu, berpasangan, 
berkelompok 

0 0 21 47,73 23 52,27 0 0 

10 Menentukan peran guru dan peserta 

didik diuraikan secara eksplisit sesuai 

dengan kegiatan belajar yang 

dirancang 

0 0 14 31,82 24 54,55 6 13,63 

 N = 44         
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Data pada tabel 4.14 memperlihatkan bahwa  kemampuan guru dalam 

penggunaan buku/bahan ajar untuk kepentingan mengintegrasikan nilai-

nilai karakter dalam pembelajaran nampaknya cendrung lebih banyak 

sering menggunakan, dilihat dari banyak dan tingginya persentase, yakni 

pada 6 indikator kegiatan, seperti KPMBBA1, KPMBBA2, KPMBBA5, 

KPMBBA6, KPMBBA9 dan KPMBBA10. Sedangkan kegiatan yang 

jarang dilakukan guru terlihat pada 4 indikator, yakni KPMBBA3, 

KPMBBA4, KPMBBA7 dan KPMBBA8. 

Untuk mengetahui kemampuan guru secara keseluruhan dalam 

melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran, maka dilakukan 

perhitungan terhadapa skor kemampuan perencanaan yang diperoleh guru, 

sehingga diketahui kategori kemampuan guru dalam perencanaan 

berdasarkan jenjang kategori di bawah ini (Djemari Mardapi: 2012 : 162) : 

Tabel 4.15. Jenjang Kategori Kemampuan 
 

No Skor Kemampuan Guru Kategori Kemampuan 

 

1 

 

X 
 

≥ 

 
 

X + 1.SBx 

   

Sangat Tinggi 

 

2 

 
 

X 

 

+ 
 

1.SBx > X 
 

≥ 

 
 

X 
 

Tinggi 
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3 

 
  

X > X ≥ X - 1.SBx 
 

Rendah 

 

4 

 
 

X < X - 1.SBx 
 

Sangat rendah 

 

Keterangan : 
 

X   = 67,52 
 

SBx = 7,952 

_ 

X + 1.SBx = 67,52 + 1. 7,952 = 75, 472 
 

X - 1.SBx = 67,52 - 1. 7, 952 = 59,568 
 

Tabel 4.16. Skor, Frekuensi dan Kategori KMPRPBM 
 

No Skor KMPRPBM Guru ∑ Kategori 

1 55 1 Sangat rendah 

2 56 1 Sangat rendah 

3 59 2 Sangat rendah 

4 60 2 Rendah 

5 61 5 Rendah 

6 62 2 Rendah 

7 63 3 Rendah 

8 64 1 Rendah 

9 65 5 Rendah 

10 66 4 Rendah 

11 67 1 Rendah 

12 68 1 Tinggi 

13 69 2 Tinggi 

14 70 2 Tinggi 

15 71 1 Tinggi 

16 72 1 Tinggi 

17 74 1 Tinggi 

18 75 2 Tinggi 

19 77 2 Sangat Tinggi 

20 78 1 Sangat Tinggi 

21 80 2 Sangat Tinggi 

22 87 1 Sangat Tinggi 

23 92 1 Sangat Tinggi 

 JUMLAH 44  
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Tabel 4.17. Kategori Kemampuan Perencanaan PBM 

No Kategori Kemampuan Perencanaan PBM ∑ % 

1 Sangat Rendah 4 9,09 

2 Rendah 23 52,27 

3 Tinggi 10 22,73 

4 Sangat Tinggi 7 15,91 
 JUMLAH 44 100,00 

 
 

Berdasarkan data pada tabel 4.16 dan tabel 4.17 dapat dikatakan bahwa 

kemampuan guru dalam membuat perencanaan kegiatan pembelajaran 

yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran cendrung 

rendah. 

 

4. Kemampuan guru Pendidikan Agama dan PKn SMP Negeri di Kabupaten 

Balangan menerapkan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran 

a. Kuesioner 

Tabel 4.18 Menerapkan Nilai Karakter dalam Kegiatan Pendahuluan (KMpNKP) 
 

 

No 

 

Kemampuan Menerapkan 

Nilai Karakter 

TP JR SR SL 

F % F % F % F % 

1 Datang tepat waktu (disiplin) 0 0 2 4,55 24 54,55 18 40,90 

2 Berpakaian rapi dan sopan (disiplin, 

tertib) 

0 0 0 0 10 22,72 34 77,28 

3 Mengucapkan salam dengan ramah 

kepada siswa, ketika  memasuki 
ruang kelas (santun, peduli) 

0 0 0 0 9 20,45 35 79,55 

4 Berdoa sebelum membuka pelajaran 

(religius) 

0 0 1 2,27 16 36,36 27 61,37 

5 Mengecek kebersihan kelas (cinta 

lingkungan, disiplin, peduli sesama) 

0 0 3 6,82 21 47,73 20 45,45 

6 Mengecek kehadiran siswa (disiplin) 0 0 0 0 10 22,72 34 77,28 

7 Memastikan bahwa setiap siswa 

datang tepat waktu (disiplin) 

0 0 3 6,82 23 52,28 18 40,90 

8 Mengecek kelengkapan pakaian 
seragam siswa (peduli, disiplin) 

0 0 16 36,36 14 31,82 14 31,82 
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9 Mendoakan siswa yang tidak hadir 

karena sakit atau halangan lainnya 

(religius, peduli) 

0 0 14 31,82 19 43,18 11 25,00 

10 Menegur siswa yang terlambat 
dengan sopan (santun, peduli, 

disiplin) 

0 0 2 4,55 24 54,55 18 40,90 

11 Menyiapkan siswa secara untuk siap 

jasmani dan rohani mengikuti proses 

pembelajaran (peduli) 

0 0 5 11,36 22 50,00 17 38,64 

12 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari (cinta ilmu, rasa ingin tahu) 

0 0 9 20,45 17 38,65 18 40,90 

13 Mengaitkan kompetensi/materi yang 

akan dipelajari dengan karakter 

0 0 20 45,45 19 43,19 5 11,36 

N = 44 

 

Data pada tabel 4.18 menunjukkan kemampuan guru dalam menerapkan nilai 

karakter dalam kegiatan pendahuluan, yakni cendrung sering dan selalu 

menerapkan. Hal ini terlihat pada banyaknya dan tingginya persentase dari 

seringnya guru menerapkan nilai karakter dalam kegiatan pendahuluan, seperti 

pada 6 indikator KMpNKP1, KMpNKP5, KMpNKP7, KMpNKP9, KMpNKP10, 

dan KMpNKP11. Sedangkan guru yang selalu menerapkan terlihat pada banyak 

dan tingginya persentase pada 5 indikator KMpNKP2, KMpNKP3, KMpNKP4, 

KMpNKP6 dan KMpNKP12. Guru yang jarang menerapkan hanya pada 2 

indikator, yakni; KMpNKP8 dan KMpNKP13.  

Tabel 4.19 Menerapkan Nilai Karakter dalam Kegiatan Inti (KMpNKI) 

 

No 

 

Kemampuan Menerapkan 

Nilai Karakter 

TP JR SR SL 

F % F % F % F % 
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1 Meminta siswa mencari informasi 

yang luas dan dalam tentang materi 

yang dipelajari (mandiri, berpikir 
logis, kreatif, kerjasama) 

0 0 20 45,45 19 43,19 5 11,36 

2 Membiasakan siswa membaca dan 

menulis melalui tugas-tugas tertentu 

(cinta ilmu, kreatif, logis) 

0 0 8 18,18 29 65,91 7 15,91 

3 Menggunakan bermacam metode dan 

media pembelajaran, dan sumber 

belajar (kreatif, kerja keras) 

0 0 25 56,81 19 43,19 0 0 

4 Membimbing siswa dalam 

mengerjakan tugas, melakukan 

diskusi, dan lain-lain untuk 

memunculkan gagasan baru baik 

secara lisan maupun tulisan (kreatif, 

percaya-diri, kritis, saling memberi, 

santun) 

0 0 18 40,90 19 43,19 7 15,91 

5 Memberi kesempatan kepada siswa 

untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan 

bertindak tanpa rasa takut (kreatif, 

percaya diri, kritis) 

0 0 9 20,45 28 63,64 7 15,91 

6 Mengusahakan terjadinya kegiatan 

belajar dengan sesama siswa serta 

antara siswa dengan guru, 
lingkungan, dan sumber belajar 

lainnya (kerjasama, saling 

menghargai, peduli lingkungan) 

0 0 7 15,91 31 70,45 6 13,64 

7 Melibatkan siswa secara aktif dalam 

kegiatan pembelajaran (rasa percaya 

diri, mandiri) 

0 0 2 4,55 27 61,36 15 34,09 

8 Melibatkan siswa secara aktif 

pembelajaran yang saling 

bekerjasama dan saling 

menguntungkan satu sama lain antara 

sesama siswa (kerjasama, saling 

menghargai, tanggung jawab) 

0 0 17 38,64 20 45,45 7 15,91 

9 Melibatkan siswa secara aktif 

melakukan kegiatan proyek, seperti 

adanya kelompok siswa yang 
membuat bank sampah, membantu 

memberikan makanan tambahan 

bergizi untuk orang tua lanjut yang 

tidak mampu, membersihkan sampah 

di sungai, melakukan donor darah 

secara sukarela, dll (mandiri, 

kerjasama, kerja keras) 

1 2,27 23 52,28 20 45,45 0 0 

10 Membimbing siswa membuat 

laporan hasil mencari informasi 

tentang sesuatu yang terjadi di 

masyarakat,       misalnya      kejadian 
banjir,    kekerasan    terhadap   anak, 

3 6,82 22 50,00 18 40,91 1 2,27 
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 pelanggaran lalu lintas, kebakaran 

hutan, lingkungan kumuh, dll yang 

dilakukan secara individual maupun 
kelompok (jujur; bertanggungjawab, 

percaya diri, saling menghargai, 

mandiri, kerjasama) 

        

11 Membimbing siswa untuk 

menyajikan hasil kerja perorangan 

maupun kelompok di hadapan teman- 

teman siswa di kelas (percaya diri, 

saling menghargai, mandiri, 

kerjasama) 

0 0 18 40,91 21 47,73 5 11,36 

12 Membimbing siswa melakukan 

pameran hasil kerja siswa yang 

dihasilkan baik secara perorangan 

maupun kelompok, misalnya 

ditempel di dinding kelas, di papan 

pengumuman sekolah, saat ulang 

tahun sekolah, perayaan hari-hari 

tertentu, dll (percaya diri, saling 

menghargai, mandiri, kerja sama) 

5 11,36 23 52,28 10 22,72 6 13,64 

13 Membimbing siswa melakukan 

kegiatan yang menumbuhkan 
kebanggaan dan rasa percaya diri 

siswa (percaya diri, saling 

menghargai, mandiri, kerjasama) 

0 0 14 31,82 20 45,45 10 22,73 

14 Membimbing siswa bersaing secara 

sehat untuk meningkatkan prestasi 

(jujur, disiplin, kerja keras, 

menghargai) 

0 0 14 31,82 22 50,00 8 18,18 

15 Memberikan saran secara positif dan 

penghargaan dalam bentuk lisan, 

tulisan, isyarat, maupun hadiah 

terhadap keberhasilan siswa (saling 

menghargai, percaya diri, santun, 

kritis, logis) 

0 0 10 22,72 25 56,82 9 20,46 

16 Memberikan memberikan catatan- 

catatan penting  untuk 
penyempurnaan terhadap hasil yang 

dilakukan,  dikerjakan, 

dipresentasikan, dan dilaporkan 

siswa melalui berbagai sumber 

(percaya diri, logis, kritis) 

1 2,27 17 38,64 20 45,45 6 13,64 

17 Membimbing siswa untuk 

merenungkan kembali terhadap 

segala kegiatan yang siswa lakukan 

agar memperoleh pengalaman belajar 

yang positif untuk perbaikan diri 

(memahami kelebihan dan 

kekurangan diri sendiri) 

0 0 18 40,91 16 36,36 10 22,73 

18 Menjadi   sumber   informasi   dalam 
menjawab   pertanyaan   siswa   yang 

0 0 10 22,72 18 40,91 16 36,37 
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 menghadapi kesulitan, dengan bahasa 

yang baku dan benar (peduli, santun) 
        

19 Membantu dalam penyelesaian 

masalah yang dihadapi (peduli, 
berpikir kritis, kreatif) 

0 0 8 18,18 19 43,19 17 38,63 

20 Memberikan panduan agar siswa 

dapat melakukan pengecekan 

terhadap hasil-hasil dari kegiatan 

telah dilakukan, dikerjakan, akan 

dipresentasi, dan dilaporkan (peduli, 

berpikir kritis, kreatif) 

0 0 17 38,64 15 34,09 12 27,27 

21 Memberikan informasi untuk 

menggali lebih dalam, lebih luas 

terhadap tugas-tugas yang diberikan 

(ingin tahu, cinta ilmu) 

0 0 9 20,45 25 56,82 10 22,73 

22 Memberikan semangat  dan 

dukungan kepada siswa yang kurang 

atau belum berpartisipasi aktif 

(peduli, percaya diri) 

0 0 6 13,64 25 56,82 13 29,54 

N = 44 

 
Data pada tabel 4.19 memperlihatkan dari 22 indikator kemampuan 

menerapkan nilai karakter dalam kegiatan inti pembelajaran, nampak guru 

cendrung lebih banyak sering melakukan, hal terlihat pada15 indikator 

penerapan, yakni KMpNKI2, KMpNKI4, KMpNKI5, KMpNKI6, 

KMpNKI7, KMpNKI8, KMpNKI11, KMpNKI13, KMpNKI14, 

KMpNKI15, KMpNKI16, KMpNKI18, KMpNKI19, KMpNKI21, dan 

KMpNKI. Sementara guru yang jarang menerapkan nilai karakter dalam 

pembelajaran hanya terjadi pada 7 indikator penerapan, seperti KMpNKI1, 

KMpNKI3, KMpNKI9, KMpNKI10, KMpNKI12, KMpNKI17,   dan   

KMpNKI20.   Namun   demikian   meskipun   dengan persentase kecil, 

terdapat juga guru yang tidak pernah menerapkan, terlihat pada 4 indikator 

KMpNKI9, KMpNKI10, KMpNKI12 dan KMpNKI16. 
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Tabel 4.20 Menerapkan Nilai Karakter dalam Kegiatan Penutup (KMpNKT) 
 

 

No 

 

Kemampuan Menerapkan 

Nilai Karakter 

TP JR SR SL 

F % F % F % F % 

1 Bersama-sama siswa membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran, 

selain bermuatan pengetahuan juga 

nilai, moral dan karakter (mandiri, 

kerjasama, kritis, logis) 

0 0 12 27,27 17 38,64 15 34,09 

2 Meminta siswa untuk membuat 
rangkuman/simpulan, selain 

bermuatan pengetahuan juga nilai, 

moral dan karakter (mandiri, 

kerjasama, kritis, logis) 

0 0 23 52,27 21 47,73 0 0 

3 Melakukan penilaian dan/atau 

refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan, termasuk nilai, moral 

dan karakter yang diperoleh 

(mengetahui kelebihan dan 

kekurangan ) 

0 0 20 45,45 19 43,19 5 11,36 

4 Memberikan saran secara positif 

terhadap proses dan hasil 

pembelajaran, baik menyangkut 

kompetensi maupun karakter (saling 

menghargai, percaya diri,santun, 

kritis, logis) 

0 0 18 40,91 17 38,64 9 20,45 

5 Menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya (tanggung jawab) 

0 0 20 45,46 15 34,09 9 20,45 

6 Meminta salah satu dari siswa untuk 

berdoa untuk menutup kegiatan 
belajar (religius, percaya diri) 

0 0 6 13,64 18 40,91 20 45,45 

N = 44 
 

 

Data pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam menerapkan 

nilai karakter pada kegiatan penutup cendrung lebih banyak jarang melakukan. 

Karena dilihat dari banyak dan tingginya persentase, dari 5 indikator, maka guru 

jarang melakukan terhada 4 indikator, yaitu KMpNKT2, KMpNKT3, KMpNKT4, 

dan KMpNKT5. Sedangkan 2 indikator lainnya, guru sering melakukannya, yakni 

KMpNKT1 dan KMpNKT. 
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Tabel 4.21 Menerapkan Penilaian Karakter (KMpPK) 

 

No 

 

Kemampuan Menerapkan 

Penilaian Karakter 

TP JR SR SL 

F % F % F % F % 

1 Memberikan ulangan/ujian dengan 

tes tertulis nilai karakter dalam 
bentuk pilihan ganda, benar-salah, 

menjodohkan, pilihan singkat, esai 

0 0 10 22,73 26 59,09 8 18,18 

2 Memberikan ulangan/ujian dengan 

tes lisan nilai karakter dengan 

mengajukan daftar pertanyaan 

4 9,09 20 45,45 13 29,55 7 15,91 

3 Memberikan ulangan/ujian dengan 

tes kinerja nilai karakter berupa tes 

tulis keterampilan, tes identifikasi, 

tes simulasi, tes uji petik kerja 

2 4,55 18 40,91 16 36,36 8 18,18 

4 Memberikan tugas individual atau 

kelompok berupa pekerjaan rumah 

atau proyek yang berkaitan dengan 

nilai karakter 

0 0 17 38,64 13 29,55 14 31,82 

5 Mengamati peri laku siswa, 

kemudian memberi saran-saran agar 

siswa memperbaiki perilaku yang 

kurang baik, dan memuji perilaku 

siswa yang baik. 

0 0 20 45,45 19 43,18 5 11,36 

6 Memberikan penilaian nilai karakter 

diri kepada siswa berupa lembar 

penilaian diri berupa kuesioner yang 

berisi skala sikap 

4 9,09 10 22,72 18 40,91 12 27,28 

7 Meminta siswa untuk melakukan 
penilaian nilai karakter antarteman 

melalui lembar penilaian antarteman 

2 4,55 18 40,91 14 31,82 10 22,72 

N = 44 
 

Data pada tabel 4.21 menunjukkan penerapan penilaian karakter yang 

dilakukan guru dari 7 indikator, nampaknya menunjukkan kemampuan 

yang cendrung lebih banyak jarang menerapkan penilaian karakter. Hal ini 

bisa dilihat pada banyak dan tingginya persentase yang dilakukan guru 

pada 5 indikator, yakni KMpPK2, KMpPK3, KMpPK4, KMpPK5, dan 

KMpPK7. Hanya terhadap 2 indikator, guru kelihatannya sering 

melakukannya. yakni KMpPK1 dan KMpPK6. Namun demikian meskipun 

dengan persentase kecil, terdapat juga guru yang tidak pernah menerapkan, 
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terlihat pada KMpPK2, KMpPK3, KMpPK6 dan KMpPK7. 

Tabel 4.22 Menerapkan Nilai Karakter dlm Tindak Lanjut Pembelajaran (KMpNKTLP) 
 

 

No 

 

Kemampuan Menerapkan 

Penilaian Karakter 

TP JR SR SL 

F % F % F % F % 

1 Melaksanakan pengayaan diberikan 

berupa penguatan kompetensi yang 

sudah dipelajari dan internalisasi 

nilai lebih lanjut, berupa tugas PR 

yang dikerjakan secara individu 

dan/atau kelompok, jangka waktu 

singkat atau panjang berupa proyek 

(peduli, percaya diri, mandiri, 
kerjasama) 

0 0 16 36,36 17 38,64 11 25,00 

2 Melaksanakan remedial, berupa 

bentuk pembelajaran remedi dan 

layanan konseling, berupa pemberian 

tugas individual, maupun kelompok, 

dalam rangka pengembangan 

kemampuan intelektual, juga 

kepribadian (peduli, mandiri, 

kerjasama percaya diri) 

0 0 16 36,36 15 34,09 13 29,55 

N = 44 
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Data pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa penerapan nilai karakter dalam tindak lanjut 

pembelajaran nampaknya menunjukkan kecendrungan berimbang antara sering 

menerapkan dan jarang menerapkan. Guru sering menerapkan pada kegiatan pada 

indikator 1, yakni KMpNKTLP1. Sementara untuk indikator, yakni KMpNKTLP2, 

guru jarang melakukannya. 

Untuk mengetahui kemampuan guru dalam penerapan nilai karakter dalam 

kegiatan pembelajaran, maka dilakukan perhitungan terhadap skor kemampuan 

penerapan yang diperoleh guru, sehingga diketahui kategori kemampuan guru 

berdasarkan jenjang kategori di bawah ini (Djemari Mardapi: 2012 : 162) 

Tabel 4.23 Jenjang Kategori Kemampuan 
 

No Skor Kemampuan Guru Kategori Kemampuan 

 

1 

 
 

X ≥ X + 1.SBx 
 

Sangat Tinggi 

 

2 

 
  

X + 1.SBx > X ≥ X 
 

Tinggi 

 

3 

 
  

X > X ≥ X - 1.SBx 
 

Rendah 

 

4 

 
 

X < X - 1.SBx 
 

Sangat rendah 

Keterangan : 
 
 

X   = 147,23 
 

SBx = 12,726 

_ 

X + 1.SBx = 147,23 + 1. 12,726 = 159, 956 
 

X - 1.SBx = 147,23 - 1. 12,726 = 134,504 
 

Tabel 4.24. Skor, Frekuensi, dan Kategori KMNRPBM 
 

No Skor KMPRPBM Guru ∑ Kategori 

1 125 1 Sangat rendah 

2 128 1 Sangat rendah 
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3 130 1 Sangat rendah 

4 131 1 Sangat rendah 

5 132 1 Sangat rendah 

6 134 3 Sangat rendah 

7 136 5 Rendah 

8 138 1 Rendah 

9 140 1 Rendah 

10 141 1 Rendah 

11 142 2 Rendah 

12 143 1 Rendah 

13 144 1 Rendah 

14 145 1 Rendah 

15 148 4 Tinggi 

16 150 2 Tinggi 

17 151 3 Tinggi 

18 154 3 Tinggi 

19 156 1 Tinggi 

20 159 2 Tinggi 

21 160 1 Sangat tinggi 

22 161 1 Sangat tinggi 

23 162 1 Sangat tinggi 

24 165 1 Sangat tinggi 

25 166 1 Sangat tinggi 

26 169 1 Sangat tinggi 

27 172 1 Sangat tinggi 

28 179 1 Sangat tinggi 
 JUMLAH 44  

 

Tabel 4.25. Kategori Kemampuan Menerapkan PBM Berintegrasi 

No Kategori Kemampuan Perencanaan PBM ∑ % 

1 Sangat Rendah 8 18,18 

2 Rendah 13 29,55 

3 Tinggi 15 34,09 

4 Sangat Tinggi 8 18,18 
 JUMLAH 44 100,00 

 

 

Data pada tabel 4.24 dan 4.25 memperlihatkan baik frekuensi maupun persentase dari 

hasil perhitungan skor kemampuan guru menerapkan PBM berintegrasi nilai-nilai 

karakter dalam pembelajaran dapat dikategorikan cendrung tinggi 
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b. Lembar Pengamatan Saat Guru Mengajar 

 

Tabel 4.26 Kemampuan Menerapkan Nilai Karakter Kegiatan Pendahuluan (KMrNKKP) 
 

 

No 

 

Kemampuan Menerapkan Nilai Karakter 

Ya Tidak 
∑ % ∑ % 

1 Datang tepat waktu (disiplin) 6 100 0 0 

2 Berpakaian rapi dan sopan (disiplin, tertib) 6 100 0 0 

3 Mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa, 

ketika memasuki ruang kelas (santun, peduli) 

6 100 0 0 

4 Berdoa sebelum membuka pelajaran (religius) 6 100 0 0 

5 Mengecek kebersihan kelas (cinta lingkungan, 

disiplin, peduli sesama) 

4 66,67 2 33,33 

6 Mengecek kehadiran siswa (disiplin) 6 100 0 0 

7 Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat 

waktu (disiplin) 

6 100 0 0 

8 Mengecek kelengkapan pakaian seragam siswa 

(peduli, disiplin) 

3 50 3 50 

9 Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit 

atau halangan lainnya (religius, peduli) 

2 33,33 4 66,67 

10 Menegur siswa yang terlambat dengan sopan 

(santun, peduli, disiplin) 

2 33,33 4 66,67 

11 Menyiapkan siswa secara untuk siap jasmani dan 

rohani mengikuti proses pembelajaran (peduli) 

6 100 0 0 

12 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan 

materi yang akan dipelajari (cinta ilmu, rasa ingin 

tahu) 

6 100 0 0 

N = 6 

 

Data pada tabel 4.26 menunjukkan bahwa penerapan nilai karakter dalam 

pembelajaran pada kegiatan pendahuluan, nampaknya guru cendrung lebih 

banyak menerapkannya. Karena dilihat dari banyak dan tingginya persentase, 

maka dari 12 indikator, nampak 10 indikator telah dilaksanakan oleh seluruh guru, 

yakni KMrNKKP1, KMrNKKP2, KMrNKKP3, KMrNKKP4, 
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KMrNKKP5, KMrNKKP6, KMrNKKP7, KMrNKKP11 dan KMrNKKP12. 

 

Sementara guru yang tidak menerapkan hanya terjadi pada 2 indikator yakni 

KMrNKKP9 dan KMrNKKP10, dengan persentase yang lebih kecil pada 1 

indikator, yakni KMrNKKP5. Sedangkan pada 1 indikator lainnya nampak 

seimbang antara yang menerapkan dan yang tidak, yakni KMrNKKP8. 

Tabel 4.27 Menerapkan Nilai Karakter Dalam Kegiatan Inti (KMpNKI) 
 

 

No 

 

Menerapkan Nilai Karakter 

Ya Tdk 
∑ % ∑ % 

1 Meminta siswa mencari informasi yang luas dan 

dalam tentang materi yang dipelajari (mandiri, 

berpikir logis, kreatif, kerjasama) 

4 66,67 2 33,33 

2 Membiasakan siswa membaca dan menulis 

melalui tugas-tugas tertentu (cinta ilmu, kreatif, 

logis) 

4 66,67 2 33,33 

3 Menggunakan bermacam metode dan media 

pembelajaran, dan sumber belajar (kreatif, kerja 

keras) 

6 100 0 0 

4 Membimbing siswa dalam mengerjakan tugas, 
melakukan diskusi, dan lain-lain untuk 

memunculkan gagasan baru baik secara lisan 

maupun tulisan (kreatif, percaya-diri, kritis, saling 

memberi, santun) 

5 83,33 1 16,67 

5 Memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir, 

menganalisis, menyelesaikan masalah, dan 
bertindak tanpa rasa takut (kreatif, percaya diri, 

kritis) 

5 83,33 1 16,67 

6 Mengusahakan terjadinya kegiatan belajar dengan 

sesama siswa serta antara siswa dengan guru, 

lingkungan, dan sumber belajar lainnya 

(kerjasama, saling menghargai, peduli lingkungan) 

5 83,33 1 16,67 

7 Melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran (rasa percaya diri, mandiri) 

6 100 0 0 

8 Melibatkan siswa secara aktif pembelajaran yang 

saling bekerjasama dan saling menguntungkan 

satu sama lain antara sesama siswa (kerjasama, 

saling menghargai, tanggung jawab) 

6 100 0 0 

9 Melibatkan siswa secara aktif melakukan kegiatan 

proyek, seperti adanya kelompok siswa yang 

membuat bank sampah, membantu memberikan 

makanan tambahan bergizi untuk orang tua lanjut 
yang tidak mampu, membersihkan sampah di 

sungai, melakukan donor darah secara sukarela, 

1 16,67 5 83,33 
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 dll (mandiri, kerjasama, kerja keras)     

10 Membimbing siswa membuat laporan hasil 
mencari informasi tentang sesuatu yang terjadi di 

masyarakat, misalnya kejadian banjir, kekerasan 

terhadap anak, pelanggaran lalu lintas, kebakaran 

hutan, lingkungan kumuh, dll yang dilakukan 

secara individual maupun kelompok (jujur; 

bertanggungjawab, percaya diri, saling 

menghargai, mandiri, kerjasama) 

0 0 6 100 

11 Membimbing siswa untuk menyajikan hasil kerja 

perorangan maupun kelompok di hadapan teman- 

teman siswa di kelas (percaya diri, saling 

menghargai, mandiri, kerjasama) 

5 83,33 1 16,67 

12 Membimbing siswa melakukan pameran hasil 

kerja siswa yang dihasilkan baik secara 

perorangan maupun kelompok, misalnya ditempel 

di dinding kelas, di papan pengumuman sekolah, 

saat ulang tahun sekolah, perayaan hari-hari 

tertentu, dll (percaya diri, saling menghargai, 

mandiri, kerja sama) 

2 33,33 4 66,67 

13 Membimbing siswa melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri 
siswa (percaya diri, saling menghargai, mandiri, 

kerjasama) 

4 66,67 2 33,33 

14 Membimbing siswa bersaing secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi (jujur, disiplin, kerja keras, 

menghargai) 

5 83,33 1 16,67 

15 Memberikan saran secara positif dan penghargaan 

dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun 

hadiah terhadap keberhasilan siswa (saling 

menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis) 

5 83,33 1 16,67 

16 Memberikan memberikan catatan-catatan penting 

untuk penyempurnaan terhadap hasil yang 

dilakukan, dikerjakan, dipresentasikan, dan 

dilaporkan siswa melalui berbagai sumber 

(percaya diri, logis, kritis) 

4 66,67 2 33,33 

17 Membimbing siswa untuk merenungkan kembali 

terhadap segala kegiatan yang siswa lakukan agar 
memperoleh pengalaman belajar yang positif 

untuk perbaikan diri (memahami kelebihan dan 

kekurangan diri sendiri) 

4 66,67 2 33,33 

18 Menjadi sumber informasi dalam menjawab 

pertanyaan siswa yang menghadapi kesulitan, 

dengan bahasa yang baku dan benar (peduli, 

santun) 

5 83,33 1 16,67 

19 Membantu dalam penyelesaian masalah yang 

dihadapi (peduli, berpikir kritis, kreatif) 

5 83,33 1 16,67 

20 Memberikan panduan agar siswa dapat melakukan 

pengecekan terhadap hasil-hasil dari  kegiatan 

telah dilakukan, dikerjakan, akan dipresentasi, dan 

dilaporkan (peduli, berpikir kritis, kreatif) 

3 50 3 50 

21 Memberikan informasi untuk menggali lebih 6 100 0 0 
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 dalam, lebih luas terhadap tugas-tugas yang 

diberikan (ingin tahu, cinta ilmu) 

    

22 Memberikan semangat dan dukungan kepada 

siswa yang kurang atau belum berpartisipasi aktif 
(peduli, percaya diri) 

6 100 0 0 

N = 6 

 
Data pada tabel 4.27 menunjukkan bahwa kemampuan guru menerapkan nilai 

karakter dalam kegiatan inti pembelajaran, dari 22 indikator, nampaknya guru 

cendrung lebih banyak menerapkan. Hal ini dilihat dari banyak dan tingginya 

persentase pada 17 indikator, yakni KMpNKI1, KMpNKI2, KMpNKI3, 

KMpNKI4, KMpNKI5, KMpNKI6, KMpNKI7, KMpNKI8, KMpNKI11, 

KMpNKI13, KMpNKI14, KMpNKI15, KMpNKI16, KMpNKI17, 

KMpNKI18, KMpNKI19, KMpNKI21 dan KMpNKI22. Sementar persentase 

tertinggi guru yang tidak melaksanakan sebagian kecilnya saja, yaitu pada 3 

indikator, yakni KMpNKI9, KMpNKI10, dan KMpNKI12. 

Tabel 4.28 Menerapkan Nilai Karakter Dalam Kegiatan Penutup 
 

 

No 

 

Kemampuan Menerapkan Nilai Karakter 

Ya Tdk 
∑ % ∑ % 

1 Bersama-sama siswa membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran, selain bermuatan 

pengetahuan juga nilai, moral dan karakter 

(mandiri, kerjasama, kritis, logis) 

5 83,33 1 16,67 

2 Meminta siswa untuk membuat 

rangkuman/simpulan,  selain bermuatan 

pengetahuan juga nilai, moral dan karakter 
(mandiri, kerjasama, kritis, logis) 

3 50 3 50 

3 Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan, termasuk nilai, 

moral dan karakter yang diperoleh (mengetahui 

kelebihan dan kekurangan ) 

3 50 3 50 

4 Memberikan saran secara positif terhadap proses 

dan hasil pembelajaran, baik menyangkut 
kompetensi maupun karakter (saling menghargai, 

percaya diri,santun, kritis, logis) 

3 50 3 50 

5 Meminta salah satu dari siswa untuk berdoa untuk 3 50 3 50 
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 menutup kegiatan belajar (religius, percaya diri)     

N = 6 

 
Data pada tabel 4.28 memperlihatkan bahwa dari 5 indikator kemampuan 

guru menerapkan nilai karakter dalam kegiatan penutup pembelajaran 

yang diamati, 5 indikator dilaksanakan oleh guru, meskipun dengan 

kuantitas yang berbeda, 1 indikator diterapkan oleh sebagian besar 

guru,seperti KMpNKTO1 (83,33%), 4 indikator lainnya diterapkan oleh 

setengah guru dan setengahnya lagi tidak yakni KMpNKTO2 (50%), 

KMpNKTO3 (50%), KMpNKTO4 (50%), dan 

KMpNKTO5 (50%) 

 

 

B. Pembahasan 

 

Hasil penelitian telah menunjukkan beberapa temuan yang berkaitan 

dengan beberapa masalah yang diteliti : 

1. Pemahaman guru Pendidikan Agama Islam dan PKn SMP Negeri di 

Kabupaten Balangan terhadap pembelajaran yang mengintegrasikan nilai- 

nilai karakter dalam mata pelajaran. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

memahami konseptual integrasi nilai-nilai karakter cendrung dapat dinilai 

lebih banyak memahami. Sementara kategori kemampuan guru memahami 

terhadap konseptual integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran 

dikategorikan tinggi. 
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Temuan ini menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam dan 

PKn SMP Negeri di Kabupaten Balangan telah memahami konseptual 

integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Hal ini dapat menjadi 

bekal bagi keberhasilan implementasi pendidikan karakter di sekolah, 

khususnya integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. 

Menurut Mulyasa (2012:15), keberhasilan implementasi pendidikan 

karakter di sekolah dapat dilihat dari jangka pendek, jangka menengah dan 

jangka panjang. Untuk jangka pendek, sekurang-kurangnya 85% isi dan 

prinsip-prinsip pendidikan karakter dapat dipahami, diterima dan diterapkan 

oleh guru dan peserta didik. Kemampuan guru memahami konseptual 

integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran akan mempengaruhi pada 

kemampuan mereka dalam mengidentifikasi nilai-nilai karakter umumnya 

dan nilai-nilai karakter utama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

PKn, dalam merencanakan dan menerapkannya dalam pembelajaran. 

 
2. Kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dan PKn SMP Negeri di 

Kabupaten Balangan mengidentifikasi nilai-nilai karakter pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan PKn SMP. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru 

mengidentifikasi 21 nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran cendrung 

dikatakan mampu mengidentifikasi, dilihat berdasarkan banyak dan tinggi 

persentase setuju dan sangat setuju dibanding tidak setuju. Hanya sedikit 

guru belum mampu mengidentifikasi nilai karakter mata pelajaran secara 

keseluruhan. Sementara untuk kategori kemampuan guru mengidentifikasi 

nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Kewarganegaraan SMP dapat dikategorikan tinggi. 

Temuan ini menjadi bukti dan indikator dari pemahaman guru 

Pendidikan Agama Islam dan PKn tidak hanya terhadap konseptual integrasi 

nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, tetapi juga mampu mengidentifikasi 
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nilai-nilai karakter mata pelajaran di SMP. Karena nilai-nilai karakter yang 

dapat dijadikan sekolah sebagai nilai-nilai utama dapat diambil/disarikan 

dari butir-butir SKL dan matapelajaran-mata pelajaran SMP yang 

ditargetkan untuk diinternalisasi terhadap peserta didik (Kemendiknas, 

2011: 38). 

Nilai-nilai utama dalam mata pelajaran SMP yang bersumber 

pada SKL (Kemendiknas, 2011: 39) adalah nilai karakter dalal 

hubungannya dengan Tuhan (religius); nilai karakter dalam hubungannya 

dengan diri sendiri (jujur; bertanggungjawab; bergaya hidup sehat; disiplin; 

kerja keras; percaya diri; berjiwa wirausaha; berpikir logis,kritis,kreatif, dan 

inovatif; mandiri; ingin tahu; dan cinta ilmu), nilai karakter dalam 

hubungannya dengan sesama (sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang 

lain; patuh pada aturan-aturan sosial; menghargai karya prestasi orang lain; 

santun; demokratis), nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan 

(peduli sosial dan lingkungan), dan nilai kebangsaan (nasionalis; 

menghargai keberagaman). Dari semua nilai tersebut, nilai bergaya hidup 

sehat dan berjiwa wirausaha, masih belum sepenuhnya dapat diidenfikasi 

guru, karena masih terdapat 5%-15% guru yang belum mampu 

mengidentifikasi nilai tersebut, kemungkinan karena nilai bergaya hidup 

sehat dianggap lebih dekat dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan, serta nilai berjiwa wirausaha tentu kental dengan mata pelajaran 

IPS atau Ekonomi. 

Secara khusus temuan penelitian juga menunjukkan bahwa guru 

Pendidikan Agama Islam cendrung mampu mengidentifikasi 14 nilai-nilai 

karakter utama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, temuan 

lainnya juga memperlihatkan bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan 

cendrung mampu mengidentifikasi 6 nilai-nilai karakter utama dalam mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 
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Dalam integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran, maka 

terdapat banyak nilai yang perlu ditanamkan kepada peserta didik, namun 

dalam kaitan dengan penanaman nilai karakter dalam mata pelajaran 

tertentu, maka perlu dipilih sejumlah nilai utama sebagai pangkal tolak bagi 

penanaman nilai-nilai. Hal demikian dilakukan selain untuk membantu 

fokus pada penanaman nilai-nilai tersebut, juga demi kecocokan dan 

kesesuaian dengan mata pelajaran dalam rangka pengintegrasian nilai-nilai 

dengan karakteristik mata pelajaran. lainnya (Kemendiknas, 2011: 40). 

Gunansyah (2010:2-5) juga menambahkan bahwa setiap mata pelajaran 

pada prinsipnya memiliki bahan ajar yang berdimensi pengetahuan, 

keterampilan dan sikap/nilai. Oleh karena itu dapat dikatakan setiap mata 

pelajaran memiliki juga karakteristik nilai khas yang menjadi nilai 

utamanya. Nilai-nilai utama untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

antara lain, religius; jujur; santun; disiplin; bertanggungjawab; cinta ilmu; 

ingin tahu; percaya diri; menghargai keberagaman; patuh pada aturan-aturan 

sosial; bergaya hidup sehat; sadar akan hak dan kewajiban, keras keras. 

Sementara nilai-nilai utama mata pelajaran PKn adalah nasionalis; patuh 

pada aturan sosial; demokratis; jujur; menghargai keberagaman; sadar akan 

hak dan kewajiban diri dan orang lain (Kemendiknas, 2011: 40). 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan PKn selain secara 

substantif dalam struktur kurikulum SMP terkait dengan langsung dengan 

pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia, juga sebagai mata pelajaran 

yang secara langsung mengenalkan nilai-nilai, dan sampai taraf tertentu 

menjadikan peserta didik peduli dan menginternalisasi nilai-nilai 

(Kemendiknas, 2011: 26). Sehingga jika, Fraillon, Schulz dan  Ainley 

(2012: 26) mengemukakan bahwa: 

“. . .Since decentralization of its institutions, Indonesia has 

viewed civic education (pendidikan kewarganegaraan, formerly 

known as pendidikan moral pancasila) as playing a key role in 

emphasizing the unity of Indonesia throughout children’s and 

young people’s education. Civic and citizenship education in 
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Indonesia ia also increasingly being influenced by the process ig 

globalization. In order to support this development, the Ministry 

of National Education of the Republic of Indonesia recently 

implemented “value-based education”, which has civic education 

(pendidikan kewarganegaraan) as its core element” 

 
3. Kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dan PKn SMP Negeri di 

Kabupaten Balangan membuat perencanaan integrasi nilai-nilai karakter 

dalam silabi dan RPP mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan PKn. 

 
a. Kemampuan Menganalisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Temuan penelitian terhadap kemampuan perencanaan guru dalam 

melakukan analisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar memperlihatkan 

kecendrungan jarang dalam melakukan analisis. Kegiatan yang sering dan 

selalu dilakukan adalah mencantumkan nilai-nilai yang tertera dalam silabus 

ke dalam RPP. Sementara kegiatan yang jarang dilakukan adalah : 

1) Mengkaji KI dan KD, pada SI untuk menentukan apakah nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan sudah tecakup di dalamnya 

2) Menganalisis KD yang tepat untuk dimuati nilai-nilai pendidikan 

karakter 

3) Mendeskripsikan indikator masing-masing KI dan KD yang dipilih 

untuk dimuati pendidikan karakter 

4) Memilih karakter yang memperlihatkan keterkaitan antara KI dan KD 

dengan nilai-nilai dan indikator 

Keempat indikator indikator kegiatan menganalisis Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar adalah kegiatan-kegiatan penting, terutama dalam 

kaitannya dengan penentuan, muatan, indiktor dari nilai-nilai yang 

dikembangkan, sehingga terlihat keterkaitan antara Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar dengan nilai-nilai dan indikator. 

Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas 4 

indikator yang jarang dilakukan dalam menganalisis KI dan KD, yaitu 
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kemampuan menganalisis KD secara tepat, mendeskripsikan indikator 

masing-masing KI dan KD, memilih karakter yang memperlihatkan 

keterkaitan KI dan KD, mengkaji KI dan KD, yang terkait dengan nilai 

karakter yang dimuati dan dikembangkan dalam indikator. Kualitas 4 

kemampuan ini juga perlu ditingkatkan kualitas kemampuan 

pelaksanaannya menjadi sering, bahkan selalu setiap menjelang tahuan 

ajaran dimulai melalui workshop MGMP yang dilaksanakan secara teratur 

dan bertahap, dengan jumlah rerata persentase guru yang melaksanakannya 

juga meningkat. Hasil dari workshop ini kemudian dilombakan secara 

terbuka dan dilakukan uji publik oleh pengawas, Dinas Pendidikan, LPMP 

dan LPTK. 

 
b. Kemampuan Mengembangkan Silabus 

Temuan tentang kemampuan perencanaan guru dalam 

mengembangkan silabus menunjukkan kecendrungan lebih banyak jarang 

dilakukan. Kegiatan yang selalu dan sering dilakukan dalam pengembangan 

silabus adalah Membuat kolom terdiri dari KI, KD, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber belajar; dan memperhatikan kesesuaian dengan KI, KD, atau 

memperkuatnya. Kedua kegiatan merupakan kegiatan kovensional, terutama 

kegiatan yang pertama. Sementara kegiatan pengembangan silabus yang 

jarang dilakukan adalah: 

1) Memodifikasi kegiatan pembelajaran, sehingga ada kegiatan 

pembelajaran yang mengembangkan karakter 

2) Memodifikasi indikator pencapaian, sehingga ada indikator yang 

terkait dengan pencapaian peserta didik dalam hal karakter 

3) Memodifikasi teknik penilaian, sehingga ada teknik penilaian yang 

dapat mengembangkan dan mengukur perkebangan karakter 
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Temuan ini juga menunjukkan bahwa 3 kualitas kemampuan 

guru dalam mengembangkan silabus masih dominan jarang melakukannya. 

Temuan ini mengindikasikan diperlukan peningkatan kualitas kemampuan 

ke 3 indikator dari kemampuan mengembangkan silabus, terutama dalam 

kemampuan memodifikasi kegiatan pelajaran, indikator pencapaian, dan 

teknik penilaian yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Kualitas 3 

kemampuan memodifikasi ini juga perlu ditingkatkan kualitas kemampuan 

pelaksanaannya menjadi sering, bahkan selalu setiap menjelang tahun ajaran 

dimulai melalui workshop MGMP yang dilaksanakan secara teratur dan 

bertahap, dengan jumlah rerata persentase guru yang melaksanakannya juga 

meningkat. Pelatihan kreativitas dan inovasi guru perlu juga dilakukan 

untuk mendorong tumbuhnya kemampuan guru memodifikasi kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian dan teknik penilaian dalam silabus. 

 
c. Kemampuan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berkarakter 

Temuan tentang kemampuan perencanaan guru dalam membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengintegrasikan nilai- 

nilai karakter dalam pembelajaran, nampaknya guru cendrung jarang 

membuat RPP berkarakter. Kemampuan yang selalu dilakukan adalah 

membuat komponen RPP terdiri dari KI, KD, tujuan pembelajaran, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber 

belajar, dan penilaian. Kemampuan ini merupakan wujud kegiatan rutin dari 

membuat RPP secara formal dalam arti format, namun belum sepenuhnya 

mencerminkan muatan materi RPP berkarakter, apakah konvensional atau 

inovatif. Sementara temuan ini juga menunjukkan bahwa 3 kualitas 

kemampuan guru dalam membuat RPP masih dominan jarang 

melakukannya, yakni : 

1) Memodifikasi kegiatan pembelajaran, sehingga ada kegiatan 

pembelajaran yang mengembangkan karakter 
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2) Memodifikasi indikator pencapaian sehingga ada indikator yang terkait 

dengan pencapaian peserta didik dalam hal karakter 

3) Memodifikasi teknik penilaian, sehingga ada teknik penilaian yang 

dapat mengembangkan dan/atau mengukur perkembangan karakter 

Temuan ini mengindikasikan kualitas kreativitas dan inovatif  

guru hendaknya ditingkatkan, karena ke 3 indikator yang kebanyakan jarang 

dilakukan guru ini bersangkutpaut dengan kemampuan memodifikasi 

kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, dan teknik penilaian. Kualitas 

3 kemampuan memodifikasi dalam pembuatan RPP juga perlu ditingkatkan 

kualitas kemampuan pelaksanaannya menjadi sering, bahkan selalu setiap 

menjelang tahun ajaran atau semester dimulai melalui workshop MGMP 

yang dilaksanakan secara teratur dan bertahap, dengan jumlah rerata 

persentase guru yang melaksanakannya juga meningkat. Pelatihan 

kreativitas dan inovasi guru perlu juga dilakukan untuk mendorong 

tumbuhnya kemampuan guru memodifikasi kegiatan pembelajaran, 

indikator pencapaian dan teknik penilaian dalam RPP. 

 
d. Kemampuan Penggunaan Bahan/Buku Ajar (KPMBBA) 

Temuan penelitian tentang kemampuan guru dalam penggunaan 

buku/bahan ajar untuk kepentingan mengintegrasikan nilai-nilai karakter 

dalam pembelajaran nampaknya cendrung lebih banyak sering 

menggunakan terhadap 6 indikator kemampuan. Sementara 4 indikator yang 

jarang dilakukan guru adalah : 

1) Menambah kegiatan pembelajaran yang sekaligus dapat 

mengembangkan karakter 

2) Mengadaptasi atau mengubah kegiatan belajar pada buku ajar yang 

dipakai 

3) Menjadikan input sebagai bahan/rujukan sebagai titik tolak 

dilaksanakannya aktivitas belajar oleh peserta didik, berupa teks lisan, 
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tertulis, grafik, diagram,gambar, model, chart, benda sesungguhnya, 

film dll, yang mampu mengenalkan nilai-nilai 

4) Menata aktivitas apa yang dilakukan oleh peserta didik bersama 

dan/atau tanpa guru dengan input belajar berbasis dan berpusat pada 

siswa, untuk mencapai tujuan belajar, dan mampu menginternalisasikan 

nilai-nilai, seperti diskusi, eksperimen, observasi, debat, presentasi, 

mengerjakan proyekMenata aktivitas apa yang dilakukan oleh peserta 

didik bersama dan/atau tanpa guru dengan input belajar berbasis dan 

berpusat pada siswa, untuk mencapai tujuan belajar, dan mampu 

menginternalisasikan nilai-nilai, seperti diskusi, eksperimen, observasi, 

debat, presentasi, mengerjakan proyek 

Temuan ini mengindikasikan perlu peningkatan dalam hal 

kemampuan guru dalam memodifikasi, kreativitas dan inovasi pembelajaran 

yang berkaitan dengan indikator pencapaian, kegiatan pembelajaran dan 

teknik penilaian, karena ke 4 indikator yang kadang-kadang dilakukan guru 

berhubungan dengan memodifikasi, kreativitas dan inovasi pembelajaran. 

Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan penggunaan bahan/buku ajar 

dalam memodifikasi, kreativitas dan inovasi pembelajaran yang berkaitan 

dengan indikator pencapaian, kegiatan dalam kegiatan pelatihan maupun 

workshop MGMP yang menghasil produk. 

Secara keseluruhan kemampuan guru dalam melakukan 

perencanaan kegiatan pembelajaran, berdasarkan analisis kemampuan 

menganalisis KI dan KD, kemampuan mengembangkan silabus, 

kemampuan membuat RPP, kemampuan guru dalam penggunaan 

buku/bahan ajar dapat dikategorikan rendah. Makna perlu peningkatan 

terhadap keempat kemampuan yang menjadi indikator kemampuan 

perencanaan guru dalam kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter yang bermuatan modifikasi, kreativitas dan inovatif. 
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4. Kemampuan guru Pendidikan Agama dan PKn SMP Negeri di Kabupaten 

Balangan menerapkan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran 

 
a. Menerapkan Nilai Karakter dalam Kegiatan Pendahuluan 

Temuan terhadap kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dan 

PKn SMP Negeri di Kabupaten Balangan dalam hal menerapkan nilai-nilai 

karakter dalam kegiatan pendahuluan di sini terdiri dari hasil kuesioner dan 

lembar observasi. Temuan dari kuesioner menunjukkan kemampuan guru 

dalam menerapkan nilai karakter dalam kegiatan pendahuluan, para guru 

cendrung sering dan selalu menerapkan. Kemampuan yang jarang dilakukan 

guru adalah : 

1) Mengaitkan kompetensi/materi yang akan dipelajari dengan karakter 

2) Mengecek kelengkapan pakaian seragam siswa (peduli, disiplin) 

Temuan ini menunjukkan penerapan nilai-nilai karakter oleh guru 

dalam kegiatan pendahuluan dapat dikatakan baik, karena 84% guru 

menerapakan dengan sering dan selalu. Meskipun masih terdapat 16% guru 

yang menerapkan kadang-kadang saja, yakni mengecek kelengkapan 

pakaian seragam siswa (peduli, disiplin) dan mengaitkan kompetensi/materi 

yang akan dipelajari dengan karakter. Hal ini terjadi karena selama ini, 

waktu pelaksanaan pembelajaran PKn lazimnya di jam 4-5, atau 6,7, dan 8, 

sehingga kadang-kadang saja dilakukan. Praktek mengecek pakaian  

seragam siswa biasanya dilakukan pada jam pertama. Namun tidaklah salah, 

jika siswa setelah istirahat dicek juga kerapian pakaian seragam mereka. 

Temuan ini mengindikasikan penerapan nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran pada kegiatan pendahuluan dapat dikatakan baik, karena 11 

indikator dari 13 indikator telah dilaksanakan dengan sering dan selalu. 

Temuan dari hasil observasi/pengamatan terhadap guru mengajar, 

nampaknya sedikit berbeda dengan hasil kuesioner, dari persentase dan 

indikator yang tidak dilaksanakan. Karena dari 12 indikator yang diamati, 8 
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indikator (66,7%) dilaksanakan oleh seluruh guru yang diamati. Sementara 

2 indikator yang sebagian besar tidak dilaksanakan guru, yaitu mendoakan 

siswa yang tidak hadir karena sakit atau halangan lainnya (religius, peduli) 

dan menegur siswa yang terlambat dengan sopan (santun, peduli, disiplin). 

Tidak dilakukannya ke 2 indikator ini, mungkin karena kasuistis, artinya 

tidak terjadi saat pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung, artinya tidak ada yang siswa yang sakit atau terlambat. 

Temuan hasil observasi menunjukkan juga kemampuan guru menerapkan 

nilai karakter dalam kegiatan pendahuluan dapat dikatakan baik, karena 

seluruh guru telah menerapkannya. 

 
b. Menerapkan Nilai Karakter dalam Kegiatan Inti 

Temuan terhadap kemampuan menerapkan nilai karakter dalam 

kegiatan inti dari hasil kuesioner memperlihatkan dari 22 indikator 

kemampuan menerapkan nilai karakter dalam kegiatan inti pembelajaran, 

nampak guru cendrung lebih banyak sering melakukan pada 15 indikator 

(68,18%) dan 7 (31,82) indikator yang jarang dilakukan guru. Ke dan 7 

indikator yang jarang dilakukan guru adalah : 

1) Meminta siswa mencari informasi yang luas dan dalam tentang materi 

yang dipelajari (mandiri, berpikir logis, kreatif, kerjasama) 

2) Menggunakan bermacam metode dan media pembelajaran, dan sumber 

belajar (kreatif, kerja keras) 

3) Melibatkan siswa secara aktif melakukan kegiatan proyek, seperti 

adanya kelompok siswa yang membuat bank sampah, membantu 

memberikan makanan tambahan bergizi untuk orang tua lanjut yang 

tidak mampu, membersihkan sampah di sungai, melakukan donor darah 

secara sukarela, dll (mandiri, kerjasama, kerja keras) 

4) Membimbing siswa membuat laporan hasil mencari informasi tentang 

sesuatu yang terjadi di masyarakat, misalnya kejadian banjir, kekerasan 
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terhadap anak, pelanggaran lalu lintas, kebakaran hutan, lingkungan 

kumuh, dll yang dilakukan secara individual maupun kelompok (jujur; 

bertanggungjawab, percaya diri, saling menghargai, mandiri, 

kerjasama) 

5) Membimbing siswa melakukan pameran hasil kerja siswa yang 

dihasilkan baik secara perorangan maupun kelompok, misalnya 

ditempel di dinding kelas, di papan pengumuman sekolah, saat ulang 

tahun sekolah, perayaan hari-hari tertentu, dll (percaya diri, saling 

menghargai, mandiri, kerja sama) 

6) Membimbing siswa untuk merenungkan kembali terhadap segala 

kegiatan yang siswa lakukan agar memperoleh pengalaman belajar yang 

positif untuk perbaikan diri (memahami kelebihan dan kekurangan diri 

sendiri) 

7) Memberikan panduan agar siswa dapat melakukan pengecekan terhadap 

hasil-hasil dari kegiatan telah dilakukan, dikerjakan, akan dipresentasi, 

dan dilaporkan (peduli, berpikir kritis, kreatif) 

Temuan kemampuan menerapkan nilai karakter dalam kegiatan 

inti pembelajaran dari hasil observasi menunjukkan dari 22 indikator 

kemampuan menerapkan nilai karakter dalam kegiatan inti pembelajaran, 

oleh kebanyakan guru ternyata 18 indikator (81,82%) telah dilaksanakan, 1 

(4,54%) indikator, seimbang antara yang melaksanakan dan tidak, dan 3 

indikator (13,64%) yang tidak dilaksanakan oleh seluruh guru, yaitu : 

1) Melibatkan siswa secara aktif melakukan kegiatan proyek, seperti adanya 

kelompok siswa yang membuat bank sampah, membantu memberikan 

makanan tambahan bergizi untuk orang tua lanjut yang tidak mampu, 

membersihkan sampah di sungai, melakukan donor darah secara 

sukarela, dll (mandiri, kerjasama, kerja keras) 

2) Membimbing siswa membuat laporan hasil mencari informasi tentang 

sesuatu yang terjadi di masyarakat, misalnya kejadian banjir, kekerasan 
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terhadap anak, pelanggaran lalu lintas, kebakaran hutan, lingkungan 

kumuh, dll yang dilakukan secara individual maupun kelompok (jujur; 

bertanggungjawab, percaya diri, saling menghargai, mandiri, kerjasama) 

3) Membimbing siswa melakukan pameran hasil kerja siswa yang 

dihasilkan baik secara perorangan maupun kelompok, misalnya ditempel 

di dinding kelas, di papan pengumuman sekolah, saat ulang tahun 

sekolah, perayaan hari-hari tertentu, dll (percaya diri, saling menghargai, 

mandiri, kerja sama) 

Temuan-temuan dari kemampuan menerapkan nilai karakter 

dalam kegiatan inti baik dari kuesioner dan observasi mengindikasikan 

bahwa masih terdapat beberapa kegiatan pembelajaran yang bersifat 

modifikasi, kreativitas dan inovasi yang jarang dilaksanakan. Padahal 

kegiatan pembelajaran demikianlah yang semestinya menjadi model 

pembelajaran saat kini. 

 
c. Menerapkan Nilai Karakter dalam Kegiatan Penutup 

Temuan dari hasil kuesioner terhadap kemampuan guru 

menerapkan nilai karakter dalam kegiatan penutup menunjukkan cendrung 

lebih banyak jarang melakukan. Dari 6 indikator, ternyata 4 indikator 

(66,7%) oleh kebanyakan guru jarang melakukan. Ke 4 indikator 

kemampuan tersebut adalah : 

1) Meminta siswa untuk membuat rangkuman/simpulan,  selain  

bermuatan pengetahuan juga nilai, moral dan karakter (mandiri, 

kerjasama, kritis, logis) 

2) Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan, termasuk nilai, moral dan karakter yang diperoleh 

(mengetahui kelebihan dan kekurangan ) 
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3) Memberikan saran secara positif terhadap proses dan hasil 

pembelajaran, baik menyangkut kompetensi maupun karakter (saling 

menghargai, percaya diri,santun, kritis, logis) 

4) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya 

(tanggung jawab) 

Ke 4 indikator tersebut merupakan kegiatan-kegiatan penutup 

yang cukup baru, biasanya yang sering dilakukan adalah bersama-sama 

siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran, selain bermuatan 

pengetahuan juga nilai, moral dan karakter (mandiri, kerjasama, kritis, 

logis). Jadi wajar saja, jika ke 4 indikator tersebut kadang-kadang saja 

diterapkan. Sementara temuan dari hasil observasi, dari 5 indikator 

kemampuan guru menerapkan nilai karakter dalam kegiatan penutup 

pembelajaran yang diamati, 5 indikator dilaksanakan oleh guru, meskipun 

dengan kuantitas yang berbeda, 1 indikator diterapkan oleh sebagian besar 

guru, 4 indikator lainnya diterapkan oleh setengah guru. 

 
d. Menerapkan Penilaian Karakter 

Temuan dari hasil kuesioner terhadap kemampuan guru 

menerapkan penilaian nilai karakter dalam pembelajaran, nampaknya 

menunjukkan kemampuan yang cendrung lebih banyak jarang menerapkan 

penilaian karakter. Karena dari 7 indikator, maka 5 indikator (57,1%) oleh 

kebanyakan guru jarang dilakukan, yaitu : 

1) Memberikan ulangan/ujian dengan tes lisan nilai karakter dengan 

mengajukan daftar pertanyaan 

2) Memberikan ulangan/ujian dengan tes kinerja nilai karakter berupa tes 

tulis keterampilan, tes identifikasi, tes simulasi, tes uji petik kerja 

3) Memberikan tugas individual atau kelompok berupa pekerjaan rumah 

atau proyek yang berkaitan dengan nilai karakter 
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4) Mengamati peri laku siswa, kemudian memberi saran-saran agar siswa 

memperbaiki perilaku yang kurang baik, dan memuji perilaku siswa 

yang baik. 

5) Meminta siswa untuk melakukan penilaian nilai karakter antarteman 

melalui lembar penilaian antarteman 

Dari ke 5 indikator di atas, 4 indikator merupakan barang baru 

bagi guru dalam penilaian, seperti penilaian karakter antarteman melalui 

lembar penilaian antarteman, ulangan dengan tes lisan nilai karakter dengan 

mengajukan daftar pertanyaan, tugas individual atau kelompok berupa 

pekerjaan rumah atau proyek karakter, dan lembar penilaian diri berupa 

kuesioner berisi skala sikap, sehingga nampak wajar bagi guru 

melakukannya kadang-kadang terutama bagi guru yang mampu 

melaksanakannya. Sedangkan temuan dari hasil observasi terhadap 

kemampuan penilaian karakter, tidak ada satupun guru yang menerapkan 

penilaian, karena kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan tidak terdapat 

rencana pembelajaran. 

 
e. Menerapkan Nilai Karakter dalam Tindak Lanjut Pembelajaran 

Temuan terhadap kemampuan guru menerapkan nilai karakter 

dalam tindak lanjut pembelajaran, antara dari 2 indikator kemampuan 

menunjukkan kecendrungan berimbang antara sering menerapkan dan 

jarang menerapkan. Indikator yang jarang dilaksanakan adalah yang jarang 

adalah melaksanakan remedial, berupa bentuk pembelajaran remedi dan 

layanan konseling, berupa pemberian tugas individual, maupun kelompok, 

dalam rangka pengembangan kemampuan intelektual, juga kepribadian 

(peduli, mandiri, kerjasama percaya diri). Indikator ini jarang dilaksanakan 

terjadi karena sesuai dengan kebutuhan, jika ada siswa yang memang 

membutuhkan remedial atau pengayaan. 



69  

 

 

Secara keseluruhan kemampuan guru dalam menerapkan kegiatan 

pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter berdasarkan hasil 

analisis kemampuan menerapkan dalam kegiatan pendahuluan, inti, 

penutup, penilaian dan tindak lanjut pembelajaran dapat dikategorikan 

cendrung tinggi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

1. Kemampuan pemahaman guru Pendidikan Agama dan PKn SMP Negeri 

di Kabupaten Balangan terhadap pembelajaran yang mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran dikategorikan tinggi. 

2. Kemampuan guru Pendidikan Agama dan PKn SMP Negeri di Kabupaten 

Balangan mengidentifikasi nilai-nilai karakter pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama dan PKn SMP dikategorikan tinggi. 

3. Kemampuan guru Pendidikan Agama dan PKn SMP Negeri di Kabupaten 

Balangan membuat perencanaan integrasi nilai-nilai karakter mata 

pelajaran Pendidikan Agama dan PKn dikategorikan rendah. 

4. Kemampuan guru Pendidikan Agama dan PKn SMP Negeri di Kabupaten 

Balangan menerapkan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran 

dikategorikan tinggi 

 
B. Rekomendasi 

 

1. Perlunya peningkatan kualitas kemampuan menganalisis KI dan KD. 

2. Diperlukan peningkatan kualitas kemampuan mengembangkan silabus, 

terutama dalam kemampuan memodifikasi, kreativitas dan inovasi 

kegiatan pelajaran, indikator pencapaian, dan teknik penilaian yang 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter. 

3. Perlunya peningkatan kualitas kemampuan memodifikasi, kreativitas dan 

inovatif RPP dalam hal kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, dan 

teknik penilaian hendaknya ditingkatkan. 

4. Perlu peningkatan kemampuan guru dalam penggunaan bahan/buku ajar 

untuk kepentingan modifikasi, kreativitas dan inovasi pembelajaran. 

5. Perlunya peningkatan kualitas kemampuan memodifikasi, kreativitas dan 

inovatif kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan inti, penutup dan penilaian 
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6. Kegiatan peningkatan kualitas dilaksanakan melalui workshop yang 

dilaksanakan oleh MGMP berbasis produk yang mengacu pada standar 

yang ditetapkan Dinas Pendidikan, serta dimonitor oleh pengawas 

bekerjasama dengan LPMP dan LPTK. 

7. Perlu dilaksanakan lomba mengajar dan lomba naskah RPP per mata 

pelajaran yang dilaksanakan setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional 

yang dilakukan per jenjang dari sekolah, kecamatan, kabupaten dan 

provinsi 
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