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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi nilai-nilai utama mata pelajaran 
dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri Kota Banjarmasin. Karena beberapa temuan 
penelitian implementasi nilai-nilai karakter, termasuk nilai-nilai karakter utama belum 
sepenuhnya diintegrasikan dalam pembelajaran PPKn. Penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian kebijakan pendidikan. Metode penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi, dan analisis data mengacu pada 
analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan. Guru memahami betapa pentingnya 
pendidikan karakter; kemampuan mengidentifikasi bervariasi, semua, sebagian besar, sedikit, 
bahkan tidak tahu sama sekali. Tahapan perencanaan, sebagian kecil memuat seluruh dan 
sebagian besar memuat beberapa nilai-nilai utama. Dominan “transfer of knowledge”, bukan 
“transformation of values” dalam pembelajaran PPKn. Penilaian pembelajaran cukup 
bervariatif, masing-masing sekolah memiliki cara dalam penilaian, bentuk tes tertulis dan 
lisan, presentasi atau project maupun penilaian terhadap perilaku dalam pembelajaran 
maupun perilaku sehari-hari ketika berada di sekolah berupa tes pengetahuan,keterampilan, 
dan sikap, penilaian yang paling banyak dilakukan adalah penilaian sikap.Tidak ada 
perbedaan yang terlalu jauh kemampuan guru di SMPN yang menjadi piloting kurikulum 
2013 dengan SMPN yang masih menggunakan kurikulum KTSP.
Kata-kata kunci: implementasi, nilai-nilai karakter utama, guru, PPKn

iii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji kepada Allah SWT atas Berkah, Rahmat dan KaruniaNya 

jualah, penulisan laporan penelitian tentang Implementasi Nilai-nilai Karakter Utama Mata 

Pelajaran dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri Kota 

Banjarmasin dapat diselesaikan.

Laporan ini pada intinya berisi tentang temuan-temuan dari penelitian tentang 

Implementasi Nilai-nilai Karakter Utama Mata Pelajaran dalam Pembelajaran Pendidikan 



Kewarganegaraan di SMP Negeri Kota Banjarmasin, yakni guru memahami betapa 

pentingnya pendidikan karakter. Kemampuan mengidentifikasi bervariasi, semua, sebagian 

besar, sedikit, bahkan tidak tahu sama sekali. Tahapan perencanaan, sebagian kecil memuat 

seluruh dan sebagian besar memuat beberapa nilai-nilai utama. Dominan “transfer of 

knowledge”, bukan “transformation of values” dalam pembelajaran PPKn. Penilaian 

pembelajaran cukup bervariatif, masing-masing sekolah memiliki cara dalam penilaian, 

bentuk tes tertulis dan lisan, presentasi atau project maupun penilaian terhadap perilaku 

dalam pembelajaran maupun perilaku sehari-hari ketika berada di sekolah berupa tes 

pengetahuan,keterampilan, dan sikap, penilaian yang paling banyak dilakukan adalah 

penilaian sikap.Tidak ada perbedaan yang terlalu jauh kemampuan guru di SMPN yang 

menjadi piloting kurikulum 2013 dengan SMPN yang masih menggunakan kurikulum KTSP.

Demikian kami sampaikan, semoga hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan guru dalam mengimplemetasikan pembelajaran PKn menjadi 

pembelajaran yang men”transformation of value” tidak lagi sekedar “transfer of knowledge” 

dengan sedikit “trainings of skills”.

                                                                                         Banjarmasin, Desember 2016

                                                                                         Dr. Sarbaini, M.Pd
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan  karakter yang dilaksanakan di Indonesia merupakan 

keniscayaan yang  tidak bisa dibendung lagi, karena begitu pentingnya bagi 

masa depan bangsa Indonesia, baik karena hal yang mendasarinya maupun 

kondisi kritisnya karakter bangsa Indonesia. Meskipun sebenarnya pendidikan  

karakter bukan ide yang baru, karena pendidikan  karakter telah berkembang 

berulangkali dengan baik sepanjang abad (McClellan, 1999), dan  di Amerika 

Serikat dikenal juga dengan pendidikan  moral dan pendidikan  nilai (Althof dan 

Berkowitz, 2006), dan di Indonesia pada masa lalu lebih populer dengan 

sebutan pendidikan  budi pekerti.

Lima hal yang mendasari pendidikan  karakter di Indonesia demi 

pembangunan karakter bangsa, yaitu aspek filosofis, ideologis, normatif, 

historis, dan sosiokultural (Kemendiknas, 2013: 1). Aspek filosofis, 

pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan hak asasi dalam 

proses berbangsa, karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri 

yang kuat,  yang akan eksis. Aspek ideologis, pembangunan karakter bangsa 

merupakan suatu upaya mengimplementasikan ideologi Pancasila dalam  

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aspek normatif, 

pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah untuk mencapai 

tujuan negara seperti terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Aspek historis, 
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pembangunan karakter bangsa adalah sebuah dinamika inti dari proses 

kebangsaan yang terjadi tanpa henti daam kurun sejarah, dan aspek 

sosialkultural, pembanguna n karakter bangsa adalah suatu keharusan dari suatu 

bangsa yang multikultural.

Sementara itu pendidikan karakter juga menjadi keharusan, karena 

kondisi karakter bangsa Indonesia yang sedang dalam kondisi kritis, bilamana 

tidak ditangani akan menuju pada degradasi, kemerosotan bahkan kehancuran 

karakter yang berdampak pada kehancuran suatau bangsa. Beberapa indikasi 

degradasi moral seperti dikemukakan Thomas Lickona (1991) nampak terlihat 

dalam perilaku masyarakat Indonesia sehari-hari, seperti :

1. meningkatnya kekerasan pada kalangan remaja,
2. penggunaan kata-kata yang memburuk,
3. pengaruh teman sebaya yang kuat dalam tindak kekerasan,
4. meningkatnya penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas,
5. kaburnya batasan moral baik-buruk,
6. menurunnya etos kerja,
7. rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru,
8. rendahnya rasa tanggungjawab individu dan warganegara,
9. membudayanya ketidakjujuran, serta
10. adaya saling curiga dan kebencian di antara sesama manusia

Mengacu kepada indikasi yang dikemukakan Thomas Lickona, 

khususnya indikasi butir ke 8, yakni rendahnya rasa tanggungjawab individu 

dan warganegara, maka hal demikian secara khusus berkaitan dengan 

Pendidikan  Kewarganegaraan (PKn), terutama dilihat dari perspektif 

Pendidikan  karakter. Karena Silay (2014:1) mengemukakan bahwa PKn adalah 

tipe lain dari Pendidikan  karakter dan terdapat kualitas-kualitas yang sama 
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antara PKn dan Pendidikan  karakter, seperti persepsi terhadap adanya krisis 

dalam masyarakat (Davies, Gorard, dan McGuinn, 2005: 341-358), mendorong 

anak-anak mengapresiasi, dan simpati dengan pendekatan yang berhubungan 

dengan nilai-nilai (Revell, 2002: 421-431), sebagian taksonomi dari program-

program Pendidikan  karakter berpusat pada kewarganegaraan (Howard, 

Berkowitz, and Schaeffer, 2004: 188-215). 

Selain itu, Pendidikan  karakter bukan hanya memiliki kualitas-kualitas 

yang sama, tetapi juga Pendidikan  karakter mencakup PKn, karena PKn secara 

aktual butuh fondasi Pendidikan  karakter (Hoge, 2002: 103-108), dan dalam 

konteks PKn dan IPS, Pendidikan  karakter ikut menentukan peningkatan 

kewajiban kewargaan (civic virtue),  yakni prilaku kebajikan yang memberikan 

kondisi-kondisi hak-hak untuk kewarganegaraan (Milson dan Chu, 2002:117-

119).

Sehingga amat wajar jika PKn menjadi unsur terpenting dalam 

pelaksanaan Pendidikan  karakter dalam dunia pendidikan , yakni membawa 

misi secara khusus agar prinsip-prinsip nilai-moral dan karakter menjadi hal 

yang imperatif baik di sekolah maupun di dalam pembelajaran di kelas, bersama 

dengan Pendidikan  Agama. Implementasi Pendidikan  karakter telah ditetapkan 

untuk mata pelajaran, salah satunya PKn sebagai mata pelajaran yang 

berdampak pembelajaran (instructional effect) sekaligus berdampak pengiring 

(nurturant effect). Dengan demikian pada mata pelajaran PKn, nilai-nilai 

karakter tertentu, khususnya nilai-nilai utama selain wajib diintegrasikan dalam 



4

pembelajaran, juga wajib diukur dan dinilai, baik dalam penilaian formatif 

maupun penilaian sumatif.

Nilai-nilai utama yang disarikan dari butir-butir Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) dan distribusinya pada semua mata pelajaran yang diajarkan di 

SMP, selain itu terdapat juga nilai-nilai utama untuk mata pelajaran tertentu. 

Nilai-nilai utama untuk mata pelajaran PKn adalah nasionalis, patuh pada aturan 

sosial, demokratis, jujur, menghargai keberagaman, sadar akan hak dan 

kewajiban diri dan orang lain (Kemendiknas, 2011). Nilai-nilai utama mata 

pelajaran PKn demikian sudah semestinya diimplementasi secara integral dalam 

kegiatan pembelajaran PKn. 

Diduga juga kurang optimalnya pembangunan karakter salah satunya 

karena lemahnya pembelajaran PKn. Kelemahan tersebut dalam perspektif 

pendidikan karakter dikemukakan oleh Suwarma (2011) yakni: (1) kegiatan 

berpusat pada pendidik; (2) orientasi pada hasil lebih kuat; (3) kurang 

menekankan pada proses; (4) bahan disajikan dalam bentuk informasi; (5) posisi 

siswa dalam kondisi pasif, siap menerima menerima pelajaran, (6) pengetahuan 

lebih kuat daripada sikap dan keterampilan (berpikir kognitif rendah); dan (7) 

penggunaan metode terbatas, situasi pembelajaran tidak menyenangkan dan satu 

arah (indoktrinasi). Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran 

PKN perspektif pendidikan karakter, khususnya implementasi nilai-nilai dalam 

pembelajaran PKn sedikit banyak memperlihatkan dugaan tersebut. 
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Penelitian Machful Indra Kurniawan (2013:37-45) telah 

mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang sesuai diintegasikan ke dalam mata 

pelajaran PKn SD, dan mengintegrasi nilai-nilai karakter ke dalam 

pembelajaran PKn SD, namun penelitian ini bersifat eksploratif teoritis. 

Penelitian Tri Nafisatur (2012) tentang implementasi nilai-nilai demokrasi pada 

proses pembelajaran PKn menunjukkan telah dilakukan integrasi dalam 

pembelajaran, terdapat kendala dan upaya mengatasinya. Studi awal  Wiyono 

(2013: 5) di MTs Kabupaten Barito Kuala, menujukkan  dalam pembelajaran 

PKn pengintegrasian nilai-nilai karakter belum dilaksanakan ke dalam tahapan-

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

materi terbatas pada metode ceramah. Sementara  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).

B. Permasalahan

Implementasi nilai-nilai utama mata pelajaran PKn dalam pembelajaran, 

akan terlihat pada implementasi pada kegiatan perencanaan, kegiatan langkah-

langkah pembelajaran dan kegiatan penilaian. Dalam perspektif pendidikan 
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karakter dalam PKn, maka yang menjadi fokus adalah bagaimana nilai-nilai 

utama khusus mata pelajaran PKn dapat diimplementasikan dalam pembelajaran 

PKn di kelas. Permasalahannya apakah nilai-nilai utama mata pelajaran telah 

diimplementasikan oleh guru dalam pembelajaran PKn di SMP Negeri yang 

telah menjadi pilotting pendidikan karakter selama ini?

Berdasarkan pemikiran demikian, maka penelitian yang akan 

dilaksanakan adalah dirumuskan permasalahannya, yakni :

1. Bagaimanakah kemampuan guru mengidentifikasi nilai-nilai karakter 

dan nilai-nilai karakter utama yang akan diimplementasikan dalam 

pembelajaran PKn di SMP Kota Banjarmasin?

2. Bagaimanakah implementasi nilai-nilai utama dalam perencanaan 

pembelajaran PKn di SMP Kota Banjarmasin?

3. Bagaimanakah implementasi nilai-nilai utama dalam aktivitas 

pembelajaran PKn di SMP Kota Banjarmasin ?

4. Bagaimanakah implementasi nilai-nilai utama dalam penilaian 

pembelajaran PKn di SMP Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan untuk mencapai suatu tujuan 

penelitian. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
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1. Mengeksplorasi kemampuan guru mengidentifikasi nilai-nilai 

karakter dan nilai-nilai karakter utama yang akan diimplementasikan 

dalam pembelajaran PKn di SMP Kota Banjarmasin.

2. Menganalisis implementasi nilai-nilai utama dalam perencanaan 

pembelajaran PKn di SMP Kota Banjarmasin.

3. Menganalisis implementasi nilai-nilai utama dalam aktivitas 

pembelajaran PKn di SMP Kota Banjarmasin.

4. Menganalisis implementasi nilai-nilai utama dalam penilaian 

pembelajaran PKn di SMP Kota Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi tentang kondisi sebenarnya mengenai 

kemampuan guru, kendala dan upaya yang dibutuhkan dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai utama mata pelajaran PKn dalam 

pembelajaran PKn kepada pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini 

pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan praktisi di sekolah, serta 

Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK).

2. Memperkaya informasi bagi kebijakan pembinaan dan 

pengembangan profesional guru untuk peningkatan kemampuan, dan 

merumuskan kebijakan aksi guna memenuhi upaya-upaya yang 
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dibutuhkan guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai utama mata 

pelajaran PKn dalam pembelajaran PKn.

3. Masukan bagi kebijakan pengembangan “good practices” dan 

“inovasi” dalam mengimplementasikan nilai-nilai utama mata 

pelajaran PKn dalam pembelajaran sesuai dengan kondisi khas 

sekolah masing-masing. 
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan Karakter

Perlunya pendidikan karakter tertuang secara formal Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, menyatakan 

bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan unuk berkembangnya potensi 

peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Karakter dapat diartikan tabiat atau kepribadian seseorang. Coon dalam 

Zubaedi, 2011 :55) mendefinisikan karakter sebagai suatu penilaian subyektif 

terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang 

dapat atau tidak dapat diterima masyarakat. Sementara menurut Philips dalam 

Soemantri (2011:82) karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju suatu 

sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. 

Karakter adalah manifestasi dari sistem tata nilai yang melandasi pemikiran, 

sikap dan perilaku, dan membudaya (civilized) dan mempribadi (personalized).

Pendidikan karakter menurut T.Ramli dalam Asmani Jamal Ma’mur 

(2011:32) menyatakan bahwa pendidikan karakter memiliki esensi dan makna 
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yang sama dengan pendidikan moral dan akhlak. Tujuan pendidikan karakter 

adalah untuk membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, yaitu 

warga masyarakat dan warga negara yang baik, dengan menganut nilai-nilai 

sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan 

bangsanya. Nilai-nilai karakter bangsa Indonesia bersumber dan dipengaruhi 

oleh nilai-nilai agama, budaya dan sosial masyarakat dan bangsa Indonesia. 

Pendidikan karakter semula kebanyakan menggunakan pendekatan 

tradisional yakni fokus pada penanaman kebiasaan-kebiasaan yang dinginkan 

(Althof dan Berkowitz, 2006), bahkan Dewey (1922: 38) menetapkan 

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

konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan terhadap kebiasaan-kebiasaan 

itu. Orientasi perilaku merupakan warisan penting untuk perkembangan 

pendidikan karakter. Awal tahun 199, pendidikan karakter bergerak tidak lagi 

hanya bersifat penanaman atau interpenetrasi, tetapi melangkah kepada promosi 

perkembangan positif sejumlah karakter (character counts) generasi muda di 

sekolah-sekolah (Berkowitz dan Bier, 2005). Selain itu dalam perkembangannya 

pendidikan karakter secara substansial tumpang tindih dengan pendidikan moral, 

karena dalam pendidikan karakter terjadi penggabungan antara perkembangan 

moral dalam model-model pendidikan karakter (Althof dan Berkowitz, 2006), 

seperti Lickona (1991) menekankan promosi penalaran moral melalui teman 

sebaya, Berkowitz dan Bier (2005) melaporkan program-program pendidikan 

karakter yang efektif dengan sasarannya perkembangan moral dan implementasi 
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diskusi moral di kelas-kelas, Lickona dan Davidson (2005) memasukkan 

berpikir kritis sebagai satu target dari ‘8 penguatan karakter’, dan lebih khusus 

dokumen utama “Eleven principles sourcebook’ dari Character Education 

Patnership (Beland, 2003) yang memaparkan tawaran-tawaran diskusi panjang 

tentang pendidikan dan perkembangan moral sebagai bagi darinya yang fokus 

pada sisi kognitif dari karakter.

B. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Kewarganegaraan (citizenship) lazim dikenal dalam kategori legal dalam 

mengidentifikasi status legal seseorang. Kewarganegaraan adalah status hak-hak 

dan tanggungjawab-tanggungjawab seseoran sebagai anggota dari masyarakat. 

Definisi kewarganegaraa sebagai status legal demikian disebut oleh Althof dan 

Berkowitz (2006) sebagai definisi terbatas. Karena terdapat definisi menengah 

dan definisi yang lebih luas lagi tentang kewarganegaraan. Definisi menengah 

dari kewarganegaraan adalah pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk 

berpartisipasi dalam wilayah politik. Sementara definisi yang lebih luas dari 

kewarganegaraan adalah kombinasi dari pengetahuan tentang masyarakat, 

keterampilan-keterampilan untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan watak-

watak (dispositions) untuk berperanserta secara konstruktif dalam upaya publik 

guna mempromosikan kebaikan umum (good public). Definisi yang lebih luas 

dari kewarganegaraan mempunyai titik singgung yang erat dengan Pendidikan 

Kewarganegaraan dan Pendidikan karakter.
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Sekaitan dengan definisi yang luas dari kewarganegaraan, maka PKn 

tidak hanya mengajarkan tentang status legal warga negara saja, tetapi warga 

negara yang mampu berpartisipasi berbasis pada watak-watak kewarganegaraan 

(civics dispositions) atau karakter kewarganegaraan (civics character) yang 

bersumber pada nilai-nilai utama yang terdapat dalam mata pelajaran PKn. Oleh 

karena itu, PKn menurut Depdiknas, dalam Supandi (2010: 4) merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami 

dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga 

negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanahkan oleh 

Pancasila dan UUD NKRI 1945, atau menurut Depdiknas (2006:34) bahwa PKn 

adalah mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan 

potensi individu warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap dan 

keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan berpartisipasi 

secara cerdas dan bertanggungjawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.

C. Nilai-Nilai Karakter Utama Pendidikan Kewarganegaraan

Nilai merupakan standar untuk mempertimbangkan  dan memilih 

perilaku, apa yang pantas atau tidak pantas, apa yang baik atau tidak baik untuk 

dilakukan. Sebagai standar, nilai membantu seseorang menentukan apakah ia 

suka terhadap sesuatu atau tidak, apakah sesuatu hal – baik berupa objek, orang, 

ide, gaya perilaku atau lainnya – itu baik atau buruk (Fraenkel, 1997 : 2).



13

Dalam konteks Kurikulum 2013 dan kebijakan Pendidikan karakter, 

maka semua mata pelajaran, harus terintegrasi dengan pendidikan karakter, 

sehingga diharapkan peserta didik mengenal, menyadari dan 

menginternalisasikan nilai-nilai karakter dalam sikap dan perilaku sehari-hari. 

Penekanan internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat dijadikan 

sekolah sebagai nilai-nilai utama, yang disarikan dari butir-butir Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) dan mata pelajaran-mata pelajaran SMP, dan 

distribusinya pada semua mata pelajaran (Kemendiknas, 2011:39-40).

Nilai-nilai utama yang disarikan butir-butir Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) dan  distribusinya pada semua mata pelajaran SMP, yang dipaparkan 

untuk diinternalisasi oleh peserta didik seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Nilai-nilai Utama Pendidikan Karakter SMP untuk semua Mata Pelajaran

No. Nilai Utama Indikator Nilai Utama

1 Nilai Karakter dalam 
hubungan nya dengan 
Tuhan 

Religius

2 Nilai karakter dalam 
hubungan nya dengan 
Diri sendiri

Jujur

Bertanggung jawab
Bergaya hidup sehat
Disiplin
Kerja keras
Percaya diri
Berjiwa wirausaha
Berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif
Mandiri
Ingin tahu
Cinta ilmu
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3. Nilai Karakter dalam 
hubungannya dengan 
sesame

Sadar akan hak dan kewajiban diri dan 
orang lain

Patuh pada aturan-aturan sosial
Menghargai karya dan prestasi orang 
lain
Santun
Demokratis

4. Nilai Karakter dalam 
hubungannya dengan 
lingkungan

Peduli sosial dan lingkungan 

5. Nilai Kebangsaan Nasionalis
Menghargai keberagaman

 Sumber : Kemediknas, 2011

Selanjutnya nilai-nilai utama tersebut didistribusikan ke dalam mata 

pelajaran seperti ditampilkan dalam tabel 2.2 di bawah ini

Tabel 2.2 Distribusi Nilai Utama ke dalam Mata Pelajaran SMP

No. Mata 
Pelajaran

Nilai Utama

1. Pendidikan 
Agama

Religius, jujur, santun, disiplin, bertanggungjawab,cinta 
ilmu,ingin tahu, percaya diri, menghargaikeberagaman, 
patuh pada aturan sosial, bergaya hidup sehat, sadar akan 
hak dan kewajiban, kerja keras, peduli

2. PKn Nasionalis, patuh pada aturan sosial, demokratis, jujur, 
menghargai keberagaman, sadar akan hak dan kewajiban 
diri dan orang lain.

3. Bahasa 
Indonesia

Berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, percaya diri, 
bertanggung jawab, ingin tahu, santun, nasionalis

4. Matematika Berpikir logis, kritis, jujur, kerja keras, ingin tahu, mandiri, 
percaya diri

5. IPS Nasionalis, menghargai keberagaman, berpikir logis, kritis, 
kreatif, berjiwa wirausaha, jujur, kerja keras

6. IPA ingin tahu, berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, jujur, 
bergaya hidup sehat, percaya diri, menghargai 
keberagaman, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, peduli 
lingkungan, cinta ilmu

7. Bahasa Menghargai keberagaman, santun, percaya diri, mandiri, 
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Inggeris bekerjasama, patuh pada aturan social
8. Seni Budaya Menghargai keberagaman, nasionalis, menghargai karya 

orang lain, ingin tahu, jujur, disiplin, demokratis
9. Penjaskes Bergaya hidup sehat, kerja keras, disiplin, jujur, percaya 

diri, mandiri, menghargai karya dan prestasi orang lain
10. TIK/Keteram

pilan
Berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, mandiri, 
bertanggung jawab, menghargai karya orang lain

11. Muatan 
Lokal

Menghargai keberagaman,menghargai karya
 orang lain, nasionalis, peduli

Sumber Data: Kemendiknas, 2011

D. Implementasi Nilai-Nilai Utama dalam Pembelajaran PKn SMP

Dalam implementasi nilai-nilai 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 salah satunya adalah mata PKn. Dengan 

demikian khusus mata pelajaran PKn, implementasi nilai-nilai karakter utama 

harus menjadi fokus utama dan karakter dikembangkan sebagai dampak 

pembelajaran (instructional effects) dan juga dampak pengiring (nurturant 
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effects) (Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012). Lebih jauh lagi, pada mata 

pelajaran PKn, nilai-nilai karakter utama dan yang relevan tertentu dan utama, 

wajib diukur dan dinilai baik dalam penilaian formatif maupun penilaian 

sumatif.

Dengan demikian sudah semestinya pada pembelajaran PKn, nilai-nilai 

karakter utama 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 mengimplementasikan 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 

pembelajaran dirumuskan dalam silabus ( berbentuk kolom-kolom), di sebelah 
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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 yang Relevan

Penelitian yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan implementasi 

nilai-nilai karakter yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn dipaparkan 

sebagai berikut :

1. Penelitian Machful Indra Kurniawan (2013:37-45) telah mengidentifikasi 

nilai-nilai karakter yang sesuai diintegasikan ke dalam mata pelajaran PKn 

SD, dan mengintegrasi nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran PKn SD, 

namun penelitian ini bersifat eksploratif teoritis. 

2. Penelitian Nafisatur (2012) tentang implementasi nilai-nilai demokrasi pada 

proses pembelajaran PKn menunjukkan telah dilakukan integrasi dalam 

pembelajaran, namun terdapat kendala dan digali upaya mengatasinya. 

3. Studi awal  Wiyono (2013: 5) di MTs Kabupaten Barito Kuala, 

menujukkan  dalam pembelajaran PKn pengintegrasian nilai-nilai karakter 

belum dilaksanakan ke dalam tahapan-tahapan pembelajaran, hanya ke 

dalam silabus dan RPP saja, dan penyajian materi terbatas pada metode 

ceramah. 
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4. Penelitian (Kiftiah, 2015) tentang  program penanaman nilai-nilai 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 

5. Penelitian Mitha (2014) tentang internalisasi nilai nasionalisme dalam 

pebelajaran PKn pada siswa MAN 2 Model Banjarmasin, menemukan 

program internalisasi nilai nsionalisme telah disusun dengan baik, tetapi 

dalam pelaksanaan pembelajaran tidak optimal, karena tidak terlihat pada 

saat pembelajaran, tidak terlihat internalisasi nilai nasionalisme di sela-sela 

penjelasan materi  yang disampaikan. Guru lebih banyak menjelaskan 

materi pelajaran, kemudian menyuruh peserta didik berdiskusi.

6. Penelitian Miftahul Jannah (2012) tentang internalisasi nilai kejujuran pada 

pembelajaraan PKn di MTs Negeri Banjar Selatan, menunjukkan telah 

berjalan cukup baik naamun belum optimal, karena lebih menitikberatkan 

pada penyampaian materi ajar yang tersisa, sehingga penanaman nilai 

kejujuran tidak banyak dilakukan, atau hanya saat mengerjakan soal latihan 

dan ulangan. 

7. Penelitian Faridah (2013) tentang Kinerja Guru PKn dalam penanaman 

nilai-nilai karakter pada siswa di SMK Bina Banua Banjarmasin, 

menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter sudah tertuang dalam silabi da 
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RPP, pembelajaran melaksanakan metode ceramah dan diskusi dengan 

menggunakan media pembelajaran, namun masih dijumpai kendala internal 

dan eksternal, nilai-nilai karakter yang ditanamkan adalah berpikir kreatif, 

jujur, disiplin dan berani mengungkapkan pendapat dan mencari sumber 

lain.

Penelitian-penelitian memperlihatkan bahwa implementasi nilai-nilai 

karakter yang diintegrasikan dalam pembelajaran PKn telah tertuang dalam 

silabi dan RPP, namun dalam proses pembelajaran belum optimal, karena masih 

terdapat guru PKn menggunakan metode ceramah dalam menjelaskan materi, 

metode nasehat dan metode diskusi. Belum terlihat eksplorasi hasil penelitian 

terhadap penilaian guru PKn yang dilakukan terhadap nilai-nilai karakter yang 

diimplementasikan, apakah ini berkaitan dengan kendala-kendala intern dan 

ekstern, serta upaya-upaya yang dibutuhkan guru untuk menanggulanginya.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kebijakan tentang pelaksanaan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif di samping dapat mengungkap  dan mendeskripsikan 

peristiwa-peristiwa riil di lapangan, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai 

tersembunyi (hidden value) dari penelitian ini.  Di samping itu penelitian ini juga 

peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha 

mempertahankan keutuhan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berada 

pada posisi sebagai instrumen kunci (Lincoln dan Guba, 1985 : 198).

B. Subyek Penelitian

Subyek sekolah penelitian adalah SMPN-SMPN  di Kota Banjarmasin yang 

berstatus piloting Kurikulum 2013 maupun yang masih menggunakan kurikulum 

KTSP yang menerapkan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran. Subyek 

informan penelitian adalah seluruh guru PKn SMPN yang  bertugas mengajar mata 

pelajaran PPKn di SMPN piloting piloting Kurikulum 2013 maupun  Kurikulum 
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C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan adalah menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data dilakukan secara bersamaan untuk 

menggali data yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai utama dalam 

pembelajaran PKn, dalam kemampuan mengidentikasi perencanaan, kegiatan 

pembelajaran dan penilaian, kendala yang dihadapi dan upaya yang dibutuhkan 

untuk mengatasinya  Sumber data adalah guru yang mengajar mata pelajaran PKn di 

SMP SMP piloting piloting Kurikulum 2013  yang menerapkan Pendidikan Karakter 

dalam Pembelajaran.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis model interaktif  (interactive 

model of analysis) dari Miles dan Huberman. Pada model analaisis interaktif ini 

peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display) dan penarikan kesimpulan (verification).

BAB IV
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil-hasil penelitian baik yang diperoleh melalui 

wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi yang terkait dengan 

Implementasi nilai-nilai utama mata pelajaran dalam pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMP Kota 

Banjarmasin. Penyajian diawali dengan dengan deskripsi hasil penelitian 

yang diuraikan dalam susunan pembahasan sebagai berikut : (1) Kemampuan 

guru mengidentifikasi nilai-nilai karakter dan nilai-nilai karakter utama yang 

akan diimplementasikan dalam pembelajaran PKn di SMP Kota 

Banjarmasin. (2) Implementasi nilai-nilai utama dalam perencanaan 

pembelajaran PKn di SMP Kota Banjarmasin. (3) Implementasi nilai-nilai 

utama dalam aktivitas pembelajaran PKn di SMP Kota Banjarmasin. (4) 

Implementasi nilai-nilai utama dalam penilaian pembelajaran PKn di SMP 

Kota Banjarmasin. (5) Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan 

nilai-nilai utama dalam pembelajaran PKn di SMP Kota Banjarmasin dan 

upaya yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala tersebut.

A. Hasil Penelitian

Sekolah yang dijadikan sebagai objek (tempat) penelitian adalah Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Banjarmasin yang menjadi piloting 

project penerapaan Kurikulum 2013, di antaranya SMPN 1 Banjarmasin, SMPN 



23

3 Banjarmasin, SMPN 5 Banjarmasin, SMPN 6 Banjarmasin, dan SMPN 13 

Banjarmasin.

Selain itu, tempat penelitian ini juga dilakukan di sekolah-sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri di Banjarmasin yang masih belum 

menggunakan Kurikulum 2013 atau dengan kata lain masih menggunakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).   

1. Kemampuan Guru Mengidentifikasi Nilai-nilai Karakter dan Nilai-nilai 

Karakter Utama yang akan Diimplementasikan dalam Pembelajaran PKn di 

SMP Kota Banjarmasin

Kemampuan guru dalam mengidentifikasi nilai-nilai karakter dan 

nilai-nilai karakter utama yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran 

PPKn di SMP Kota Banjarmasin, ini merupakan sesuatu hal yang harus 

diketahui dan dimiliki oleh guru PPKn, untuk membentuk karakter peserta 

didik agar menjadi seorang pribadi yang diharapkan dan dibutuhkan oleh 

bangsa dan negara. Pertama-pertama  peneliti menggali data melalui 

wawancara sekaligus observasi di SMPN yang sudah melaksanakan 

Kurikulum 2013 (Pilloting Project) di Banjarmasin. Seperti yang dikatakan 

oleh Bapak Drs. Hamidannur yang merupakan guru senior yang mengajar 

mata pelajaran PPKn, beliau mengatakan bahwa :

“SMPN 1 Banjarmasin merupakan sekolah pertama yang melaksanakan 
kurikulum 2013 dan SMPN 1 Banjarmasin merupakan sekolah yang 
dijadikan oleh Dinas Pendidikan sebagai sekolah  Pilotting Project 
Implementasi kurikulum 2013 yang dijadikan contoh untuk SMP-SMP yang 
lain di Banjarmasin”.
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Sekolah-sekolah SMP yang dijadikan Pilotting Project percontohan 

pelaksanaan kurikulum 2013 di  Banjarmasin menyadari bahwa Kurikulum 

2013 merupakan sebuah kurikulum yang menekankan proses pembelajaran, 

tidak hanya fokus kepada arah pengetahuan saja, melainkan menekankan 

adanya sikap yang ditekankan dengan pendidikan karakter.  Dalam hal ini 

guru juga sadar betapa pentingnya implementasi  nilai-nilai karakter pada 

proses pembelajaran PPKn di sekolah, seperti yang dikatakan oleh Bapak  

Drs. Hamidannur beliau mengatakan bahwa : 

“Pendidikan karakter itu adalah mendidik peserta didik dari dasar dalam 
dirinya, agar ketika sudah besar dapat membawa kebaikan bagi dirinya, 
untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter lebih 
menuju ke arah akhlak yang seperti melakukan kebaikan, lebih 
berketuhanan, lebih ke Pancasila dan lain-lain, dan  semakin canggih 
teknologi juga mempengaruhi terhadap karakternya.”

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa : 

“Pendidkan karakter itu harus diintegrasikan dalam semua mata pelajaran 
bahkan mata pelajaran PPKn merupakan sebuah mata pelajaran yang 
sangat menekankan kepada pembentukan karakter generasi muda/peserta 
didik.”

Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh guru PPKn di SMPN 3 

Banjarmasin, yakni ibu Hamdanah S.Pd, beliau mengatakan bahwa : 

“Sekolah kami merupakan sekolah terbaik, karena sekolah kami dijadikan 
sebagai contoh untuk sekolah-sekolah lain seperti SMP Muhamadiyah 4, 
SMPN 8 Banjarmasin, dan SMPN 19 Banjarmasin. Yang merupakan sekolah 
yang berada di bawah binaan SMPN 3 Banjarmasin”.
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Disinggung mengenai implementasi nilai-nilai karakter dan nilai-nilai 

karakter utama pada proses pembelajaran PPKn di SMPN 3 Banjarmasin, 

beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pembelajaran PPKn merupakan sebuah mata pelajaran yang 
berusaha untuk membentuk kepribadian peserta didik, memberikan  contoh 
kepada peserta didik kemudian kita juga berusaha untuk menyadarkan 
betapa pentingnya memiliki kepribadian yang baik yang harus diaplikasikan 
dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, terlebih lagi dalam ruang lingkup 
masyarakat, bangsa dan negara.”

Pendapat lain mengenai pemahaman dan identifikasi nilai-nilai 

karakter pada proses pembelajaran PPKn di sekolah, seperti yang 

diungkapkan oleh guru PPKn di SMPN 6 Banjarmasin,  yakni ibu Hj. 

Rusmiati S.Pd, beliau mengatakan bahwa : 

 “Posisi pendidikan kewarganegaraan dalam pelaksanaan pendidikan 
karakter di sekolah adalah untuk menjadikan siswa menjadi aktif dan bisa 
mengembangkan diri serta diharapkan setiap materi yang telah diberikan 
adalah sangat strategis karena selalu memgenai hal yang bersinggungan 
dan sering siswa hadapi pada kehidupan sehari-hari”. 

Kemudian beliau menambahkan,  bahwa :

“Nilai-nilai karakter dalam PPKn harus menitikberatkan ke aspek perilaku 
(sikap) seperti  sikap menjiwai Pancasila yang  sesuai dengan sila-sila 
Pancasila, misalnya kalau seperti Ketuhanan Yang Maha Esa itu sudah 
sesuai dengan yang  kita inginkan, seperti sebelum belajar kita  biasakan 
berdoa, mengucapkan salam sebelum masuk dan lain-lain, yang kedua kita 
lihat seperti adakah kerja sama mereka sesama teman karena kan saat ini 
banyak sekali yang berkelahi di luar sana.”

Pendapat di atas ditambahkan oleh guru PPKn SMPN 13 

Banjarmasin, yakni Ibu Ratna Nugraheni, S.Pd, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau pendidikan karakter ini kan intinya ke siswa, yang ditekankan sikap 
ke siswa, bagaimana kita mencari bakat siswa tersebut dan bakatnya dapat 
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dikembangkan sesuai dengan kemampuannya, Jadi si anak ditekankan untuk 
ditanamkan nilai-nilai karakter yang baik didalam dirinya.”

Beliau juga menambahkan bahwa :

“Posisi pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting, karena pelajaran 
PPKn merupakan pelajaran moral untuk siswa. Saya aja kalau materi kelas 
7 ya itu kan semua Kompetisi Dasar (KD) berkaitan dengan pelaksanaan 
mengamalkan kepada Tuhan YME untuk PPKn dan agama itu sama, karena 
yang ditekankan pada sikap karakter si anak. Misalnya saja kalau di dalam 
kelas sebelum pelajaran kan ada menyanyikan lagu wajib, kenapa jadi 
menyanyikan lagu wajib? Karena karakternya sekarang anak-anak tentang 
lagu wajib itu banyak yang tidak hafal. Seharusnya dengan lagu-lagu 
nasional seperti itu karakter siswa harus ditanamkan kecintaan terhadap 
bangsa dan Negara dan pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang 
intinya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan YME. Saya tidak 
menuntut siswa hafal materi, tapi lebih kepada praktiknya bagaimana siswa 
mewujudkan menerimaan pembelajaran yang diwujudkan di kehidupan 
sehari-hari”.
           Sementara itu,  pemahaman  guru-guru PPKn di SMPN yang 

dijadikan sebagai piloting Kurikulum 2013,  mengenai nilai-nilai karakter 

utama yang terdapat pada mata pelajaran PPKn, Bapak Drs. Hamidannur 

mengatakan bahwa : 

“Secara umum nilai-nilai karakter yang terdapat dalam mata pelajaran 
pendidikan kewarganegaraan adalah sikap sosial, sikap spiritual, sikap 
keterampilan, tetapi secara khusus nilai-nilai utama dalam mata pelajaran 
PPKn adalah nilai religius/spiritual, misalnya peserta didik diajari sikap 
akhlak dll, keterampilan misalnya melihat anak yang aktif dan memiliki 
bakat,  penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kebangsaan serta sikap-sikap 
kebangsaan”.

Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh ibu Hamdanah, S.Pd  

mengenai pemahaman terhadap nilai-nilai karakter utama dalam 

pembelajaran PPKn di SMP,  beliau mengatakan bahwa :

“Nilai-nilai karakter utama di dalam PPKn ada tiga perkataan, misalnya 
dalam pergaulan sehari-hari kita selalu membutuhkan pertolongan orang 
lain, jika diberi pertolongan jangan lupa mengucapkan terima kasih dan jika 
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ada tindakan kita yang tidak berkenan di hati orang lain, maka biasakan lah 
meminta maaf. Tiga perkataan itu adalah kepedulian sosial, menghargai, 
dan menyadari.”

Sementara itu pendapat yang juga senada mengenai pemahaman dan 

identifikasi nilai-nilai karakter utama pada proses pembelajaran PPKn, 

seperti yang diungkapkan  oleh Ibu Hj. Rusmiati, S.Pd, beliau mengatakan 

bahwa :

“Nilai-nilai karakter utama yang terdapat  pada mata pelajaran PPKn, 
seperti nilai tanggung jawab, kemudian kerja sama, dan banyak sekali nilai-
nilai yang ada di dalamnya, serta nilai yang terkandung seperti 
bertanggungjawab bisa mandiri dan mengembangkan nilai karakter yang 
telah diajarkan sehingga siswa bisa bertindak baik”.
Selain itu, terdapat pendapat yang berbeda mengenai pemahaman dan 

identifikasi nilai-nilai karakter utama pada mata pelajaran PPKn, seperti 

yang diungkapkan oleh Ibu  Ratna Nugraheni, S.Pd, beliau mengatakan 

bahwa :

“Nilai-nilai karakter utama PPKn itu, akhlak ya, sikapnya. Kalau di sekolah 
kan sama guru, teman. Karena ya di SMPN 13 ini dari segi ekonominya kan 
masyarakat menengah ke bawah. Jadi kalau ditanya masalah akhlak, contoh 
aja ya ”hari ini anak ibu siapa yang sholat subuh?” dari sekian siswa, ya 
anggap aja 30 siswa, Cuma 2-3 orang yang angkat tangan nah itukan posisi 
yang sangat menyedihkan padahal itukan kunci utamanya dan masyarakat 
kita mayoritasnya kan islam. Kita sebagai guru menekankan itu dulu, kalau 
dirumah sudah bukan tanggung jawab kita lagi tapi tanggung jawab orang 
tua.”

Jika dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ratna 

Nugraheni, S.Pd, beliau mengartikan bahwa nilai-nilai karakter utama mata 

pelajaran PPKn sama dengan nilai-nilai karakter utama mata pelajaran 

agama Islam. Tentunya ini sebuah indikasi bahwa guru kurang mengetahui 
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dan mengerti mengenai nilai-nilai karakter utama pada mata pelajaran PPKn 

di sekolah.  

Penelitian ini tidak hanya untuk melihat bagaimana kemampuan guru 

dalam memahami dan mengidentifikasi  nilai-nilai karakter dan nilai-nilai 

karakter utama yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran PKn di 

SMPN piloting kurikulum 2013 saja, melainkan juga melibatkan SMP-SMP 

Negeri di Kota Banjarmasin yang masih menggunakan kurikulum KTSP.  

Seperti SMPN 5 Banjarmasin, SMPN 22 Banjarmasin, SMPN 24 

Banjarmasin, SMPN Negeri 10 Banjarmasin, dan SMPN 20 Banjarmasin, 

sekolah-sekolah tersebut dipilih berdasarkan pembagian wilayah kecamatan 

di Banjarmasin. 

Adapun kemampuan pemahaman dan identifikasi guru  nilai-nilai 

karakter dan nilai-nilai karakter utama yang akan diimplementasikan dalam 

pembelajaran PPKn, terlihat bahwa seperti yang dikatakan oleh guru PPKn 

SMPN 5 Banjarmasin ibu Taiybah, S.Pd mengatakan, bahwa :

“Pendidikan karakter itu kan pembentukkan karakter, bagaimana agar siswa 
mempunyai karakter yang baik, bermoral, berjiwa kebangsaan, patriotisme, 
nasionalisme, cinta tanah air itu yang diharapkan dalam proses 
pembelajaran PPKn  di sekolah.” 

Kemudian beliau menambahkan bahwa :

“Dulu sebelum PPKn, namanya adalah PMP, kan moral tu pembentuk 
karakter, tapi karakter itu harus tetap ada, walaupun berubah nama, 
bagaimanapun moral ini harus dimasukkan, walaupun dalam PKn ini tidak 
ada kata moralnya, tapi kan karakter ada hubungannya dengan moral. 
Bahkan ada integrasi antara materi PKn dimasukkan di situ integrasi 
kepribadian namanya. Bahkan yang berhak menentukan nilai kepribadian 
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siswa itu adalah guru PPKn, bersama guru agama, kemudian diserahkan 
kepada guru-guru yang lain, tapi tetap saja guru PPKn yang berhak 
menentukan penilaian”.

 Dilihat dari jawaban yang diberikan mengenai pemahaman dan 

identifikasi beliau mengenai nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran PPKn 

sudah menyiratkan bahwa beliau mengerti betul posisi kedudukan mata 

pelajaran PPKn sebagai implementasi nilai-nilai karakter di sekolah. 

Hal yang hampir senada juga diungkapkan oleh guru PPKn di SMPN 

22 Banjarmasin, yakni ibu Dra. Suryati Nur Dahniar yang merupakan salah 

satu guru senior di sana, beliau mengatakan bahwa :

“Pendidikan karakter adalah pendidikan yang membentuk karakter peserta 
didik sebagai misal seperti menumbuhkan rasa tanggung jawab pada 
peserta didik, rasa saling menyayangi, saling menghargai, toleransi antar 
umat berargama misalnya membiasakan berdoa menurut agama dan 
keyakinan masing-masing peserta didik sebelum dan sesudah proses belajar 
mengajar”.  

Selain itu beliau juga menekankan bahwa :
“Cara menanamkan nilai-nilai karakter melalui mata pelajaran PPKn bisa 
dilakukan dengan cara menanamkan sikap tanggung jawab, jujur dan 
lainya. Sebagai contoh menanamkan sikap kejujuran ialah dengan cara 
mencontohkanya langsung dengan tujuan agar sikap kita ditiru oleh peserta 
didik”. 

Dilihat dari jawaban yang diberikan oleh ibu Suryati terlihat bahwa 

beliau mengerti dan paham posisi kedudukan mata pelajaran PPKn sebagai 

implementasi nilai-nilai karakter di sekolah.

Sementara itu, pendapat yang agak menarik datang dari pendapatnya 

guru PPKN di SMPN 24 Banjarmasin, yakni Ibu Wahyulina S.Pd, beliau 

mengatakan bahwa : 
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“Pendidikan karakter adalah pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai 
karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga peserta didik mampu 
mengimplementasikan nilai-nilai karakter tersebut pada kehidupan sehari-
hari.  Maka dari itu mata pelajaran PPKn dalam pendidikan karakter di 
sekolah menduduki posisi yang strategis dalam pembangunan karakter 
bangsa ini”. 

Hal yang hampir senada juga dikatakan oleh guru PPKn SMPN 10 

Banjarmasin, yakni Bapak Arkani, S.Pd. Beliau mengatakan, bahwa : 

“Pendidikan karakter adalah penanaman pendidikan yang mengutamakan 
perubahan pola tingkah laku setiap peserta didiknya, tujuan pendidikan 
karakter adalah untuk membentuk diri peserta didik secara terus menerus 
demi melatih kemampuan secara terus menerus agar menuju kepribadian 
yang lebih baik”.

Kemudian beliau menambahkan bahwa :

“Pendidikan Karakter dalam pembelajaran merespons sejumlah kelemahan 
dalam pelaksanaan pendidikan akhlak dan budi pekerti (pendidikan 
karakter), terutama melalui dua mata pelajaran Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di dalam Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan diberikan kepada peserta didik supaya 
dapat menjadikan mereka warga negara yang baik. Bagaimanakah 
Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam pembangunan dan 
pengembangan karakter dalam diri generasi muda, tentu dapat terjawab jika 
kontribusi yang diberikan Pendidikan Kewarganegaraan berhasil 
mengarahkan generasi muda saat ini untuk berpartisipasi mengusung 
karakter bangsa. Integrasi pendidikan karakter di dalam proses 
pembelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
dan evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. Di antara prinsip-
prinsip yang dapat diadopsi dalam membuat perencanaan pembelajaran, 
melaksanakan proses pembelajaran, dan evaluasi”. 

Dilihat dari jawaban yang diberikan, itu mengisyaratkan bahwa 

bapak Arkani, S.Pd betul-betul mengerti dan memliki kemampuan untuk 

mengideNtifikasi nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran PPKn di sekolah .

Selain itu,  ada pendapat yang agak berbeda dari guru PPKn SMPN 

20 Banjarmasin, yakni Ibu Dahliana, S.Pd , beliau mengatakan bahwa :
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“Pendidikan karakter menurut saya merupakan integrasi dari nilai-nilai 
yang meliputi tanggung jawab, kedisplinan, kejujuran, kerjasama dan 
kekeluargaan di samping itu dibarengi dengan nilai-nilai keagamaan”.  

Kemudian beliau menambahkan bahwa : 
“Pengintegrasian pendidikan karakter yang terdapat dalam mata pelajaran 
PPKn bisa dilakukan tergantung dengan materi apa yang dibahas, misalkan 
dalam pembahasan otonomi daerah tidak mungkin kita memasukkan nilai – 
nilai moral ke dalam materi tersebut”. 

Dilihat dari pendapat yang diutarakan oleh ibu Dahliana, S.Pd, 

terlihat bahwa kemampuan beliau mengerti dan memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasi nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran PPKn di sekolah, 

selain itu beliau juga mengkolaborasikan nilai-nilai pendidikan karakter 

dengan nilai-nilai keagamaan (religius).

 Sementara itu,  pemahaman dan identifikasi  guru-guru PPKn di 

SMPN yang masih menggunakan KTSP,  khususnya mengenai nilai-nilai 

karakter utama yang terdapat pada mata pelajaran PPKn. Seperti yang 

dikatakan oleh Ibu Tayibah, S.Pd, beliau mengatakan bahwa :

“Yang menjadi nilai-nilai utama dalam mata pelajaran PPKn, yakni 
nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, keimanan, ketakwaan. Karakter- 
karakter yang ditanamkan tersebut walaupun tidak secara jelas tapi 
disisipkan, namanya budaya karakter kalau di sini, bagaimana membentuk 
kebudayaan siswa, jadi bukan hanya ilmu pengetahuan saja yang 
ditanamkan tapi juga nilai-nilai karakter. Misalnya bagaimana nilai-nilai 
karakter siswa yang kurang misalnya, bahkan di sini setiap hari Senin itu 
diperdengarkan lagu-lagu kebangsaan, setiap selesai upaacara itu siswa 
menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, supaya rasa kebanggaan dan kecintaan 
kepada bangsa Indonesia tumbuh lagi, beberapa tahun yang lalu kan nilai-
nilai  kebangsaan itu mulai luntur, lagu-lagu kebangsaan sudah mulai tidak 
dikenal lagi, tanpa sengaja melalui lagu-lagu itu merasuk ke jiwa anak, kita 
tidak menyadari bahwa dengan lagu saja dapat membentuk karakter 
seseorang.”

Beliau menambahkan bahwa :
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“Sehingga nilai-nilai utama pada matapelajaran PPKn di sekolah adalah 
nilai-nilai karakter seperti nasionalisme, patriotisme, dan nilai-nilai moral 
yang terkandung dalam Pancasila seperti takwa, adil, cinta tanah air” 

Selain itu, menurut pendapat dari Ibu Dra. Suryati Nur Dahniar 

mengatakan bahwa :

“Sebenarnya bisa dikatakan bahwa semua nilai karakter yang ada dalam 
mata pelajaran PPKn ini merupakan nilai utama. Tetapi memang ada salah 
satu karakter yang menjadi kekhasan mata pelajaran PPKn yang menjadi 
tujuan utamanya memang untuk menanamkan jiwa nasionalisme, agar 
peserta didik merasa bangga dengan bangsanya, merasa cinta dengan 
bangsanya dan agar muncul keinginan untuk tetap menjaga keindahan serta 
keutuhan NKRI”.

Kemudian beliau menambahkan bahwa :

“Jika nasionalisme sudah tertanam dalam jiwa peserta didik dengan baik 
maka nilai-nilai karakter PPKn yang lainya akan mengikuti dengan 
sendirinya. Oleh sebab itu semua nilai-nilai karakter tersebut dimasukkan ke 
dalam RPP karena itu merupakan tujuan dari mata pelajaran PPKn itu 
sendiri.”

Jika dilihat dari pendapat yang diutarakan oleh Ibu Dra. Suryati 

hanya menitikberatkan kepada satu komponen dalam nilai-nilai karakter 

utama dalam mata pelajaran PPKn, yakni hanya menekankan dan 

mefokuskan nilai nasionalisme, tanpa menyinggung nilai-nilai utama yang 

lainya. 

Sedangkan menurut Ibu Wahyulina S.Pd, mengatakan bahwa :

“Nilai-nilai karakter utama dalam mata pelajaran PPKn adalah sikap 
nasionalisme, sikap patuh pada aturan sosial, sikap menghargai 
keberagaman, sikap sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, 
sikap tanggung jawab ditambah dengan sikap religius dan sikap peduli 
terhadap lingkungan”. 

Dilihat dari pendapat ibu Wahyulina, S.Pd, beliau tentunya sangat 

berkompeten atau mempunyai kemampuan untuk memahami dan 
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mengidentifikasi  nilai-nilai karakter utama yang terdapat dalam mata 

pelajaran PPKn di sekolah. 

Pendapat yang hampir sama juga dikatakan oleh Bapak Arkani, S.Pd, 

beliau berpendapat bahwa :

“Dalam mata pelajaran PPKn nilai-nilai karakter itu terbagi menjadi dua, 
yaitu nilai karakter pokok dan karakter utama, nah untuk karakter utama itu 
meliputi nasionalisme, kepatuhan pada aturan sosial, menghargai 
keberagaman, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, 
bertanggung jawab, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, dan 
kemandirian. Nilai-nilai karakter utama ini dapat dikembangkan lebih luas, 
untuk upaya memperkokoh fungsi pkn sebagai pendidikan karakter”.

Sementara itu pendapat yang lebih sederhana mengenai nilai-nilai 

karakter utama dalam mata pelajaran PPKn, seperti yang dikatakan oleh ibu 

Dahliana, S.Pd, beliau mengatakan bahwa :

“Karakter utama yang menjadi ciri khasnya adalah fokus pada pembentukan 
warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 
kewajiban untuk menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, 
dan berkarakter, bermoral, dan memiliki tanggung jawab sosial yang 
tinggi”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa dilihat bahwa kemampuan 

guru dalam memahami dan mengidentifikasi nilai-nilai karakter dan nilai-

nilai karakter utama yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran 

PPKn di SMP Negeri di Kota Banjarmasin, adalah sebagai berikut :

a. Kemampuan guru dalam memahami dan mengidentikasi nilai-nilai 

karakter pada pembelajaran PPKn  di sekolah sudah sangat baik, karena 

guru menyadari betapa pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didik 

sebagai bekal untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan 



34

bernegara. Selain itu guru-guru PPKn di SMPN di kota Banjarmasin juga 

mampu untuk memahami apa tujuan dari pendidikan karakter tersebut 

serta guru  sudah cukup mampu untuk mengidentikasi nilai-nilai karakter 

pada mata pelajaran PPKn.

b. Kemampuan guru dalam memahami dan mengidentifikasi nilai-nilai 

karakter utama pada pembelajaran PPKn cukup bervariatif, ada guru-

guru PPKn yang sangat mengetahui dan mampu mengidentifkasi semua 

nilai-nilai karakter utama mata pelajaran PPKn, ada yang mampu 

mengetahui dan mengidentifikasi hanya sebagian nilai-nilai karakter 

utama mata pelajaran PPKn, ada yang kurang mengetahui nilai-nilai 

karakter utama mata pelajaran PPKn, serta ada yang tidak mengetahui 

sama sekali nilai-nilai karakater utama yang terdapat pada mata pelajaran 

PPKn. 

c. Tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara kemampuan guru dalam 

mengidentikasi nilai-nilai karakter dan nilai-nilai karakter utama pada 

mata pelajaran PPKn, baik SMPN yang menjadi piloting kurikulum 2013 

dengan SMPN yang masih menggunakan kurikulum KTSP.  

2. Implementasi Nilai-nilai Utama dalam Perencanaan Pembelajaran PPKn di 

SMPN Kota Banjarmasin

Nilai-nilai karakter utama dalam pembelajaran PPKn di sekolah 

hakikatnya terlebih dahalu harus dituangkan atau diimplementasikan dalam 
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perencanaan yang biasa terdapat dalam silabus maupun RPP. Dalam 

rumusan yang kedua ini, peneliti berupaya untuk mengeksplorasi 

implementasi nilai-nilai utama dalam perencanaan pembelajaran PPKn di 

SMPN Kota Banjarmasin. 

Dimulai dari sekolah SMPN yang menjadi piloting kurikulum 2013, 

seperti yang diutarakan oleh Bapak Drs. Hamidannur guru PPKn SMPN 1 

Banjarmasin beliau mengatakan bahwa : 

“Di dalam perencanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat dicantumkan 
nilai-nilai karakter mata pelajaran PPKn, dilakukan dengan cara 
memahami substansi Kompetensi Dasar, Materi Pembelajaran dan Indikator 
Pencapaian di dalam RPP.”

Kemudian beliau menambahkan, bahwa :

“Nilai-nilai karakter mata pelajaran PPKn terlebih untuk karakter utama 
dicantumkan dan diintegrasikan ke dalam substansi Kompetensi Dasar, 
Materi Pembelajaran dan Indikator Pencapaian di dalam RPP .” 

Hal yang hampir senada juga diungkap oleh Ibu Hamdanah, S.Pd  

yang merupakan guru PPKn di SMPN 3 Banjarmasin, beliau mengatakan 

bahwa :

“Dalam Kurikulum 2013 itu sangat berkaitan erat dengan namanya 
kompetensi inti (KI)  khususnya mengenai KI 1 dan 2, yakni mengenai sikap 
religus dan sosial. KI itu kemudian dijabarkan ke dalam Kompetensi dasar, 
di dalam kompetensi dasar inilah nanti akan di implementasikan atau 
dintegrasikan nilai-nilai karakter utama sampai pada akhirnya akan 
terbentuk sebuah RPP yang bermuatan nilai-nilai karakter utama PPKn.” 

Kemudian beliau juga mengatakan bahwa : 

“Kurikulum 2013 sudah begitu lengkap, kurikulum 2013 sudah memuat 
berbagai macam tujuan-tujuan pembelajaran, Kompetensi inti (KI), 
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Kompetensi dasar (KD) serta dengan penilaianya, intinya semua sudah 
terintegrasi.”

Peneliti juga menanya hal yang sama kepada ibu Hamdanah, S.Pd 

yang merupakan guru PPKn di SMPN 3 Banjarmasin, beliau mengatakan 

bahwa : 

“Nilai-nilai karakter utama dalam pembelajaran PPKn sudah saya 
intergrasikan ke dalam perencanaan pembelajaran biasanya dalam bentuk 
RPP, karena sudah dalam perencanaan, karena dalam perencanaan itu 
adalah bahan dalam melakukan sikap dan aktivitasnya”.

Beliau juga menambahka, bahwa :

“Dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter utama ini, seperti siswa 
setiap selesai diberikan materi mereka langsung siap untuk maju presentasi, 
dan nilai nasionalismenya sudah ditanamkan dengan baik.”

Hal yang cukup menarik adalah seperti yang dikatakan oleh ibu  

Ratna Nugraheni, S.Pd yang merupakan guru PPKn di SMPN 13 

Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa :

“Nilai-nilai karakter utama ini diintegrasikan  dalam perencanaan, apakah 
itu silabus atau RPP. Setiap pertemuan tatap muka selalu dibikin 
perencanaan pendidikan, mengingat ini adalah pedoman bagi setiap 
pengajar yang memberikan materi atau memberikan semacam bimbingan 
terhadap semacam proses pembelajaran di kelas”.

Beliau menambahkan bahwa :

“Nilai-nilai karakter utama yang mengutamakan sikap saling menghormati, 
menghargai, Tujuannya sesuai dengan subtemanya. Kalau yang kelas 7 
“Pancasila sebagai dasar Negara” yang dicantumkan atau dicetuskan 
dalam perencanaan karena sebab dalam perencanaan itu adalah modal 
utama dalam melakukan sikap dan aktivitas selanjutnya.”
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Pendapat yang agak sedikit berbeda adalah pendapat dari ibu Hj. 

Rusmiati, S. Pd yang merupakan guru PPKn di SMPN 6 Banjarmasin, beliau 

mengatakan bahwa :

“Nilai-nilai karakter utama sudah  diimplementasikan dalam perencanaan 
pembelajaran, contohnya saja materi di kelas VIII tentang rasa hormat atau 
toleransi, nah di sini siswa diharapkan untuk menciptakan sikap toleransi 
kepada siswa-siswa yang lain, contohnya saja pada saat menghormati 
antara agama satu dengan yang lain yang tercantum dalam mata pelajaran 
tentang norma agama contohnya, nah di sana kan kita harus saling 
bertoleransi antar umat beragama dan itu dipelajari juga di kelas VIII.”

Sementara itu, implementasi nilai-nilai utama dalam perencanaan 

pembelajaran PPKn di SMPN Kota Banjarmasin, khususnya bagi sekolah 

yang masih menggunakan KTSP,  seperti yang dikatakan oleh Ibu Tayibah, 

S.Pd, merupakan guru di SMPN 5 Banjarmasin,  beliau mengatakan bahwa :

 “Mengimplementasikan dan mengintegrasikan nilai-nilai utama dalam 
pembelajaran PPKn, caranya dengan mengkaji standar kompetensi dan 
kompetensi dasar, kemudian memperlihatkan keterkaitan SK dengan KD, 
kemudian mencantumkan nilai-nilai karakter ke dalam silabi, kemudian 
mencntumkan nilai-nilai dari silabi ke RPP”.

Selain itu pendapat yang hampir senada yang diucapkan oleh Ibu 

Taibah, S.Pd, seperti juga dikatakan oleh ibu Dra. Suryati Nur Dahniar, 

beliau merupakan guru PPKn di SMPN 22 Banjarmasin, beliau mengatakan 

bahwa:

”Implementasi nilai-nilai karakter utama dalam tahapan perencaanan 
pembelajaran biasanya disusun di dalam RPP yang merupakan pedoman 
dan acuan guru dalam mengajar. Biasanya RPP yang saya buat itu 
bersumber dari buku-buku paket yang menjadi pegangan guru dan siswa 
yang nanti itu akan diajarkan bersama-sama dengan siswa disekolah”

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa :
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“Dalam pembuatan RPP biasanya juga saya memperhatikan aspek sikap 
yakni berupa nilai-nilai karakter utama mata pelajaran PPKn yang saya 
buat di luar konteks buku dan ini yang menjadikan ciri khas mata pelajaran 
PPKn yang saya ajarkan”. 

Sedangkan menurut guru PPKn SMPN 24 Banjarmasin, yakni ibu 

Wahyulina, S.Pd, beliau mengatakan bahwa :

“Nilai-nilai karakter dan nilai-nilai karakter utama dalam mata pelajaran 
PPKn memang harus diintegrasikan di dalam rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) karena secara umum, pembelajaran yang potensial 
adalah pembelajaran yang dapat mengembangkan karakter peserta didik. 
Tujuan dari kegiatan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada 
pengetahuan, tetapi juga sikap”.

Beliau juga menambahkan bahwa : 
“Nilai-nilai karakter utama yang biasanya dimasukan kedalam rencana 
pembalajaran seperti nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kepatuhan pada 
aturan sosial, nilai menghargai, nilai kesadaran akan hak dan kewajiban 
dan nilai sikap tanggung jawab”. 

Sementara itu pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh  

guru PPKn SMPN 10, yakni bapak Drs. Arkani, beliau mengatakan bahwa : 

“Untuk cara penilaian ini, setiap materi pelajaran diberikan bobot 
pendidikan karakter sesuai dengan silabus dan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP). Proses cara pelaksanaannya diuraikan melalui 3 
tahapan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Evaluasi 
pembelajaran PPkn, yaitu dengan melihat hasil pembelajaran setiap 
bulannya yang berupa tugas peningkatan karakter/sikap yang dibuat oleh 
siswa, disitu terlihat perubahan dan peningkatan pada diri siswa cara 
bertahap”.

Beliau juga menambahkan, bahwa :
“Implementasi nilai-nilai karakter utama dalam prencanaan pembelajaran 
sebagai mata pelajaran tersendiri, sehingga memerlukan adanya rumusan 
tersendiri mengenai standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, 
silabus, RPP, bahan ajar, strategi pembelajaran, dan penilaiannya di 
sekolah.”
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Sedangkan pendapat dari guru SMPN 20 Banjarmasin yakni ibu 

Dahliana, S.Pd yang agak berbeda dari pendapat-pendapat sebelumnya, 

beliau mengatakan, bahwa :

“Cara pengintegrasian dalam perencanaan itu dilakukan dengan 
menggunakan SK dan KD yang dianalisis terlebih dahulu dalam 
perencanaan pembelajaran PKn tersebut. Dan  saya persilahkan kalian mau 
melihat saya mengajar berdasarkan RPP saya yang berjudul hakikat norma-
norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam 
masyarakat”.

Sementara itu beliau juga menambahkan,  bahwa :

“Sangat penting dilakukan pengintegrasian niail-nilai karakter utama dalam 
perencanaan pembelajaran PPKn di sekolah, karena itu merupakan langkah 
awal dalam mengajarkan nilai-nilai karakter utama kesiswaan, yang mana 
dalam tahapan perencanaan merupakan tahapan awal yang dijadikan 
sebagai pedoman untuk melangkah ke tahapan-tahapan lainya”. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa dilihat bahwa implementasi 

nilai-nilai utama dalam perencanaan pembelajaran PPKn di SMPN Kota 

Banjarmasin, adalah sebagai berikut :

1) Semua Guru-guru PPKn di SMPN Banjarmasin sudah 

mengimplementasikan nilai-nilai karakter utama dalam tahapan 

perencanaan pembelajaran PPKn di sekolah. Hal demikian terlihat dari 

hampir semua guru berpendapat sudah membuat perencanaan dalam 

bentuk RPP yang bermuatan nilai-nilai karakter utama, tetapi ada yang 

keseluruhan nilai-nilai utama dalam pembelajaran PPKn dan sebagian 

besar guru-guru hanya mengimplementasikan dan mengintegrasikan 

beberapa nilai karakter utama saja. 
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2) Implementasi atau integrasi nilai-nilai karakter utama pada tahap 

perencanaan hanya lebih terfokus kepada penyusunan silabus dan RPP, 

sedangkan menyusun perangkat-perangkat perencanaan-perencanaan 

yang lain misalnya menyusun bahan ajar, dan perangkat-perangkat yang 

lain kurang diperhatikan. 

3) Tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara kemampuan guru dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai karakter utama dalam tahapan 

perencanaan pada mata pelajaran PPKn, baik SMPN yang menjadi 

piloting kurikulum 2013 dengan SMPN yang masih menggunakan 

kurikulum KTSP.  

3.  Implementasi Nilai-nilai Utama dalam Aktivitas Pembelajaran PPKn di 

SMPN Kota Banjarmasin

Kegiatan atau aktivitas  pembelajaran  dari  tahapan  kegiatan  

pendahuluan,  inti, dan penutup, dipilih  dan dilaksanakan agar peserta 

didik mempraktikkan nilai-nilai karakter utama yang ditargetkan. 

Sebagaimana telah dikemukakan, prinsip-prinsip pembelajaran yang bisa 

merangsang nilai-nilai karakter utama pada aktivitas pembelajaran PPKn 

dikehendaki  diaplikasikan  pada semua  tahapan pembelajaran, karena 

prinsip-prinsip pembelajaran tersebut, sekaligus dapat memfasilitasi 

terinternalisasinya nilai-nilai karakter pada peserta didik. 
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Selain itu, perilaku guru sepanjang proses pembelajaran harus 

merupakan model pelaksanaan nilai-nilai bagi peserta didik. Dalam  

pembelajaran disekolah  guru  harus  merancang  langkah-langkah  

pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik aktif dalam proses, mulai 

dari pendahuluan, inti, hingga penutup. Guru dituntut  untuk menguasai 

berbagai metode, model, atau strategi pembelajaran aktif, sehingga 

langkah-langkah pembelajaran dengan mudah disusun dan dapat 

dipraktikkan dengan  baik dan benar. Dengan  proses seperti  ini,  guru  

juga  bisa melakukan pengamatan sekaligus melakukan evaluasi 

(penilaian) terhadap proses yang terjadi, terutama terhadap karakter peserta 

didiknya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Drs. Hamidanur beliau 

merupakan guru PPKn di SMPN 1 Banjarmasin, beliau mengatakan 

bahwa:

“Implementasi nilai-nilai karakter utama dalam kegiatan pembelajaran 
sudah dilaksanakan dalam pembelajaran PPKn yang menyangkut masalah 
moral nilai dan norma.” 

Beliau juga menambahkan bahwa :

“Kegiatan pembelajaran PPKn di sekolah tersebut biasanya menggunakan 
diskusi dua arah antara guru dengan siswa yang tujuanya adalah untuk 
menanamkan nilai-nilai karakter utama dalam proses pembelajaran. 
Sehingga melibatkan anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran dan 
diskusi serta mendapatkan data dari literature, buku, internet dll.”

Peneliti tidak hanya melakukan wawancara saja, melainkan peneliti 

juga melakukan observasi pada proses pembelajaran PPKn di SMPN 1 

Banjarmasin tersebut, di dalam kegiatan pembelajaran terlihat guru 
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berusaha untuk menanamkan nilai-nilai karakter utama mata pelajaran 

PPKn, misalnya sebelum belajar dimulai peserta didik diwajibkan terlebih 

dahulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan, ketika proses pembelajaran 

berlangsung guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, siswa 

ada siswa yang bertanya dan siswa yang lain menyimak dan mendengarkan 

ataupun menambahkan pertanyaan buat diajukan kepada guru. Akan tetapi 

kegiatan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran PPKn di SMPN 1 

Banjarmasin lebih banyak menggunakan metode ceramah (konservatif), 

sehingga membuat siswa lama kelamaan menajdi bosan dan pembelajaran 

lebih banyak menekankan kepada aspek pengetahuan, sedangkan sikap dan 

keterampilan ada, tetapi tidak terlalu dominan dibandingkan dengan aspek 

pengetahuan. 

Sedangkan implementasi nilai-nilai utama dalam aktivitas 

pembelajaran PPKn di SMPN 3 Banjarmasin. Menurut ibu Hamdanah, 

S.Pd, beliau mengatakan bahwa :

“Nilai-nilai karakter utama mata pelajaran PPKn ini diuraikan kedalam 
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), yang nanti akan dicantumkan 
ke substansi materi pembelajaran untuk diajarkan kepada peserta didik”.

Selain itu beliau juga menambahkan, bahwa :

“Di setiap pertemuan kegiatan pembelajaran PPKn di sekolah ini 
menggunakan model yang berbeda-beda, selain untuk mempermudah 
mengajar juga untuk memberikan nilai-nilai karakter utama  kepada 
peserta didik misalnya dengan cara menyajikan gambar-gambar yang 
mengandung nilai-nilai karakter di dalamnya”.
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Sama halnya dengan SMPN 1 Banjarmasin, di SMPN 3 Banjarmasin 

selain melakukan wawancara peneliti, juga melakukan observasi terhadap 

kegiatan dan aktivitas pembelajaran PPKn di SMPN 3 Banjarmasin, dari 

hasil observasi itu terlihat kegiatan dan aktivitas implementasi nilai-nilai 

karakter utama pada proses pembelajaran PPKn tidak berjalan dengan baik, 

karena guru lebih banyak menjelaskan subtansi konsep-konsep, guru hanya 

terfokus bagaimana menyampaikan materi-materi yang bermuatan 

pengetahuan, hanya sedikit sekali menyinggung aspek sikap atau nilai-nilai 

karakter  utama mata pelajaran PPKn. 

Sementara itu,  implementasi nilai-nilai utama dalam aktivitas 

pembelajaran PPKn di SMPN 6 Banjarmasin. Menurut ibu Hamdanah, 

S.Pd, beliau mengatakan bahwa :

“Saya sudah  laksanakan nilai-nilai karakter utama dalam kegiatan 
pembelajaran PPKn seperti yang ada  di dalam buku LKS ini sudah 
mencangkup semuanya. Kalau mau pinjam boleh saja, akan tetapi dalam 
minggu-minggu ini anak-anak ulangan jadi belum bisa.

Kemudian beliau menambahkan, bahwa :

“Implementasi nilai-nilai karakter utama mata pelajaran PPKn biasa 
dilakukan di dalam kelas waktu diskusi waktu belajar kita nilai kerja 
samanya, keberaniannya dalam memberikan pendapat saat diskusi 
kelompok, kita tampilkan video kita suruh mereka kerja kelompok, 
kerjasama bagaimana menghargai pendapat temannya, bagaimana 
mereka harus berani bertanya, menjawab dan mengasosiasikan dan 
menalarkan itu di dalam RPP”. 

Sama halnya dengan SMPN 1 Banjarmasin dan SMPN 3 

Banjarmasin, di SMPN 6 Banjarmasin juga selain melakukan wawancara 
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peneliti juga melakukan observasi terhadap kegiatan dan aktivitas 

pembelajaran PPKn di SMPN 6 Banjarmasin, dari hasil observasi itu 

terlihat kegiatan dan aktivitas implementasi nilai-nilai karakter utama pada 

proses pembelajaran PPKn berjalan dengan baik, karena guru lebih banyak 

menjelaskan subtansi konsep-konsep, guru hanya terfokus bagaimana 

menyampaikan materi-materi yang bermuatan pengetahuan hanya sedikit 

sekali menyinggung aspek sikap atau nilai-nilai karakter  utama mata 

pelajaran PPKn.

Kemudian implementasi nilai-nilai utama dalam aktivitas 

pembelajaran PPKn di SMPN 13 Banjarmasin. Menurut ibu Hamdanah, 

S.Pd, beliau mengatakan bahwa :

“Nilai-nilai karakter utama mata pelajaran PPKn  sudah dilaksanakan, 
seprti nilai nasionalisme. Seperti di dalam kelas sebelum pelajaran kan 
ada menyanyikan lagu wajib, kenapa jadi menyanyikan lagu wajib? 
Karena karakternya sekarang anak-anak tentang lagu wajib itu banyak 
yang tidak hafal, yang tiap hari senin aja biasanya cuma lagu Indonesia 
Raya aja yang hafal. Seharusnya dengan lagu-lagu nasional seperti itu 
karakter siswa harus ditanamkan kecintaan terhadap bangsa dan Negara 
dan pengamalan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang intinya 
melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan YME. Saya tidak 
menuntut siswa hafal materi tapi lebih kepada praktiknya bagaimana 
siswa mewujudkan menerimaan pembelajaraan yang diwujudkan 
dikehidupan sehari-hari”.

Kemudian beliau juga menambahkan, bahwa :

“Nilai-nilai karakter utama mata pelajaran PPKn sudah dilaksanakan, 
tapi dalam praktiknya kadang kita karena dua jam kan PPKn tiga jam 
sekarang cuma kan kadang terpisah di hari lain, kadang tidak bisa 
menyimpulkan langsung dipertemuan satu dan dua itu. Karena seminggu 
ada dua kali mata pelajaran PPKn. Jadi ibu susun ulang lagi baru ibu 
simpulkan sebagai penutupnya”.
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Sama halnya dengan SMPN-SMPN yang lain di Kota Banjarmasin, 

selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi terhadap 

kegiatan dan aktivitas pembelajaran PPKn di SMPN 13 Banjarmasin, dari 

hasil observasi itu terlihat di dalam kegiatan pembelajaran terlihat guru 

berusaha untuk menanamkan nilai-nilai karakter utama mata pelajaran 

PPKn, misalnya sebelum belajar dimulai peserta didik diwajibkan terlebih 

dahulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan, ketika proses pembelajaran 

berlangsung guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya,  ada 

siswa yang bertanya dan siswa yang lain menyimak dan mendengarkan 

ataupun menambah pertanyaan buat diajukan kepada guru. Akan tetapi 

kegiatan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran PPKn di SMPN 13 

Banjarmasin lebih banyak menggunakan metode ceramah (konservatif), 

sehingga membuat siswa lama kelamaan menajdi bosan dan pembelajaran 

lebih banyak menekankan kepada aspek pengetahuan, sedangkan sikap dan 

keterampilan ada, tetapi tidak terlalu dominan dibandingkan dengan aspek 

pengetahuan.

Sementara itu, implementasi nilai-nilai utama dalam aktivitas 

pembelajaran PPKn di SMPN Kota Banjarmasin khususnya bagi sekolah 

yang masih menggunakan KTSP,  khususnya mengenai implementasi atau 

integrasi nilai-nilai karakter utama pada aktivitas pembelajaran PPKn di 
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sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Khalisatul Janah, S.Pd, 

merupakan guru di SMPN 4 Banjarmasin,  beliau mengatakan bahwa :

“Tentunya nilai nilai ini diuraikan ke dalam rencana pelaksanaan 
pembelajaran, di mana pendidikan karakter ini dicantumkan ke substansi 
materi pembelajaran”.

Beliau juga menambahkan:

“Nilai-nilai pendidikan karakter terkhusus nilai karakter utama termuat di 
dalam RPP ini , di mana di setiap materi pelajaran terkandung nilai-nilai 
karakternya.”

Selain melakukan wawancara peneliti, juga melakukan observasi ke 

kalas melihat guruya mengajar secara langsung, di dalam aktivtas 

pembelajaran guru terlihat menjelaskan materi pembelajaran disertai 

dengan  pesan-pesan moral yang diberikan kepada siswa, misalnya pada 

materi makna proklamasi, agar siswa memiliki rasa nasionalisme dan 

semangat disiplin serta menghargai antara sesama warga negara Indonesia. 

Aktivitas pembelajaran lebih banyak menggunakan metode ceramah 

diselang-seling dengan tanya jawab, guru selalu memberikan kesempatan 

kepada siswa, jika ada siswa yang tidak mengerti dengan materi yang guru 

sampaikan.  

 Pendapat senada kemukakan oleh Ibu Hj. Taibah, S.Pd selaku guru 

PPKn di SMPN 5 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa :

“Iya dilaksanakan, caranya dengan mengikuti RPP yang sudah dibuat, 
kemudian mengembangkan proses pembelajaran siswa secara aktif 
sehingga siswa mempunyaai kesempatan untuk menginternalisasi nilai 
menunujakkan dalam bentuk perilaku”.
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Sama halnya dengan SMPN-SMPN Banjarmasin, di SMPN 5 

Banjarmasin juga, selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan 

observasi terhadap kegiatan dan aktivitas pembelajaran PPKn di SMPN 5 

Banjarmasin. Dari hasil observasi itu, terlihat kegiatan dan aktivitas 

implementasi nilai-nilai karakter utama pada proses pembelajaran PPKn 

berjalan dengan baik, karena guru lebih banyak menjelaskan subtansi 

konsep-konsep, guru hanya terfokus bagaimana menyampaikan materi-

materi yang bermuatan pengetahuan, hanya sedikit sekali menyinggung 

aspek sikap atau nilai-nilai karakter  utama mata pelajaran PPKn.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ibu Dahliani S.Pd, selaku guru 

PPKn di SMPN 20 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa:

“Nilai karakter sudah dimuat dalam perencanaan, dan kami sudah 
menerapkannya, tetapi sebagian, ada juga yang belum diterapkan. Namun, 
di dalam RPP sudah termuat dan dipahami oleh kami”

Beliau juga menambahkan :

“Nilai-nilai karakter utama sudah kami terapkan sebagian, dan kami juga 
melihat atau memantau dan melihat nilai dan juga prilaku peserta didik 
dan menanamkan akhlak yang baik dalam diri peserta didik, dan juga 
kami selalu memantaunya”.

Sama halnya dengan SMPN-SMPN yang lain di Kota Banjarmasin, 

selain melakukan wawancara,  peneliti juga melakukan observasi terhadap 

kegiatan dan aktivitas pembelajaran PPKn di SMPN 20 Banjarmasin, di 

dalam kegiatan pembelajaran terlihat guru berusaha untuk menanamkan 

nilai-nilai karakter utama mata pelajaran PPKn, misalnya sebelum belajar 
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dimulai peserta didik diwajibkan terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu 

kebangsaan, ketika proses pembelajaran berlangsung guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya, siswa ada siswa yang bertanya 

dan siswa yang lain menyimak dan mendengarkan ataupun menambah 

pertayaan buat diajukan kepada guru. Akan tetapi kegiatan pembelajaran 

dan aktivitas pembelajaran PPKn di SMPN 20 Banjarmasin lebih banyak 

menggunakan metode ceramah, sehingga membuat siswa lama kelamaan 

menajdi bosan dan pembelajaran lebih banyak menekankan kepada aspek 

pengetahuan, sedangakan sikap dan keterampilan ada tetapi tidak terlalu 

dominan dibandingkan dengan aspek pengetahuan.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ibu Dra. Suryati Nur Dahniar 

selaku guru PPKn di SMPN 22 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam mata pelajaran PPKn yang menjadi tujuan utamanya memang 
untuk menanamkan jiwa nasionalisme agar peserta didik merasa bangga 
dengan bangsanya, merasa cinta dengan bangsanya dan agar muncul 
keinginan untuk tetap menjaga keindahan dan keutuhan NKRI.”

Beliau juga menambahkan :

“Jika nasionalisme sudah tertanam dalam jiwa peserta didik dengan baik, 
maka nilai-nilai karakter PPKn yang lainnya akan mengikuti dengan 
sendirinya. Oleh sebab itu semua nilai-nilai karakter tersebut dimasukkan 
ke dalam RPP karena itu merupakan tujuan utama dari mata pelajaran 
PPKn itu sendiri.”

Sama dengan SMPN lainya yang berada di kota Banjarmasin, di 

SMPN 22 Banjarmasin, selain melakukan wawancara peneliti juga 

melakukan observasi terhadap kegiatan dan aktivitas pembelajaran PPKn 
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di SMPN 22 Banjarmasin, dari hasil observasi itu terlihat kegiatan dan 

aktivitas implementasi nilai-nilai karakter utama pada proses pembelajaran 

PPKn tidak berjalan dengan baik, karena guru lebih banyak menjelaskan 

subtansi konsep-konsep, guru hanya terfokus bagaimana menyampaikan 

materi-materi yang bermuatan pengetahuan, hanya sediki sekali 

menyinggung aspek sikap atau nilai-nilai karakter  utama mata pelajaran 

PPKn.

Pendapat yang dikemukakan guru PPKn SMPN 24 Banjarmasin 

yakni Ibu Wahyulina, S.Pd bahwa:

“Nilai-nilai karakter utama dalam mata pelajaran PPKn memang harus 
diintegrasikan di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
karena secara umum, pembelajaran yang potensial adalah pembelajaran 
yang dapat mengembangkan karakter peserta didik. Tujuan dari kegiatan- 
kegiatan pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi 
juga sikap”.

Beliau juga menambahkan :

“Aktivitas pembelajaran yang termuat pada RPP bertujuan untuk 
membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai karakter.”

Sama halnya dengan SMPN-SMPN yang lain di Kota Banjarmasin, 

peneliti melakukan wawancara dan observasi terhadap kegiatan dan 

aktivitas pembelajaran PPKn di SMPN 24 Banjarmasin, ibu Wahyulina, 

S.Pd sangat berperan dalam proses pembelajaran, beliau memfasilitasi 

internalisasinya nilai-nilai karakter dan nilai-nilai karakter utama di saat 

proses pembelajaran mata pelajaran PPKn. Agar peserta didik mengenal 

nilai-nilai karakter dan menginternalisasi karakter, peserta didik harus 



50

berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan cara berpartisipasi dalam 

kegiatan diskusi, penyajian hasil-hasil diskusi, pelaksanaan project, dan 

lain-lain. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut sudah beliau terapkan dalam 

pembelajaran mata pelajaran PPKn. 

Dari hasil wawancara dan observasi di atas, mengenai implementasi 

nilai-nilai utama dalam aktivitas pembelajaran PPKn di SMPN Kota 

Banjarmasin, adalah sebagai berikut :

1). Guru-guru PPKn SMPN di Banjarmasin sudah mengimplementasikan 

nilai-nilai karakter utama dalam kegiatan dan aktivitas pembelajaran 

PPKn di SMPN kota Banjarmasin. Hal ini terlihat dengan kegiatan-

kegiatan dan aktivitas seperti menyanyikan lagu kebangsaan sebelum 

proses pembelajaran dimulai, memberikan tugas-tugas mandiri maupun 

kelompok pada proses pembelajaran, melakukan kerja kersama dalam 

kelompok, tanya jawab yang menghargai pendapat orang lain,  serta 

menghukum siswa apabila ada siswa yang tidak disiplin seperti datang 

terlambat, menyontek, mengganggu temannya, dan berbicara ketika 

proses pembelajaran PPKn berlangsung. 

2). Guru-guru PPKn SMP di Banjarmasin dalam mengimplementasikan 

nilai-nilai karakter utama pada kegiatan dan aktivitas pembelajaran 

PPKn disekolah, ternyata tidak semua nilai-nilai karakter utama di 

implementasikan dalam beberapa pertemuan, guru hanya 

mengimplementasikan beberapa dari nilai-nilai utama mata pelajaran 
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PPKn, seperti nilai nasionalisme, menghargai, demokratis, dan disiplin 

serta jujur. 

3). Proses  kegiatan dan aktivitas dalam pembelajaran PPKn masih banyak 

terpusat kepada guru. Aspek yang dominan dalam proses pembelajaran 

PPKn adalah aspek transfer of knowledge, walau diimbangi dengan  

sedikit keterampilan seperti bertanya, berdiskusi, dan mengajukan 

pendapat dan disertai sedikit dengan pesan-pesan moral.

4). Tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara kemampuan guru dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai karakter utama dalam kegiatan dan 

aktivitas pada mata pelajaran PPKn, baik SMPN yang menjadi piloting 

kurikulum 2013 dengan SMPN yang masih menggunakan kurikulum 

KTSP.  

4.  Implementasi Nilai-nilai Utama dalam Penilaian Pembelajaran PPKn di 

SMPN Kota  Banjarmasin

Nilai-nilai karakter utama yang sudah di implementasikan dalam 

proses pembelajaran PPKn harus dilanjutkan ke dalam tahap penilaian 

(evaluasi). Hakikatnya guru harus bisa mengukur dan memberikan 

penilaian mengenai nilai-nilai karakater utama yang sudah dilaksanakan 

dalam proses pembelajaran PPKn di sekolah. Seperti yang dikatakan oleh 

bapak Drs. Hamidannur yang merupakan guru PPKn di SMPN 1 

Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa :
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     “Penilaian dalam implementasi nilai-nilai karakter terlihat pada penilaian 
kecakapan anak dalam menggali, dilihat dari keaktifan anak, mencari 
bahan dan lain-lain”.

      Selain itu, pendapat yang hampir senada juga diungkapkan oleh ibu 

Hamdanah, S.Pd yang merupakan guru PPKn di SMPN 3 Banjarmasin, 

beliau mengatakan bahwa :

      “Mengenai penilaian itu ada penilaian lampiran jadi waktu pelaksanaan 
misalkan dalam hal diskusi atau dari kegiatan awal sampai akhir itu diberi 
lembar obsevasi”.

Pendapat lain mengenai implementasi penilaian terhadap nilai-nilai 

karakter utama dalam proses pembelajaran di sekolah, diungkapkan oleh 

guru PPKn di SMPN 6 Banjarmasin, yakni Ibu Hj. Rusmiati, S.Pd, beliau 

mengatakan bahwa:

“Jadi caranya kita memberikan materi yang kita berikan dengan cara 
maju, persentasi atau tanya jawab, seperti hal masalah sikapnya terhadap 
guru, terhadap teman sekelas, terhadap teman di lingkungan kelas, siswa 
itu tidak dibiarkan begitu saja tetap kita pantau dan kita berikan arahan.”

Pendapat di atas ditambahkan oleh guru PPKn SMPN 13 

Banjarmasin, yakni Ibu Ratna Nugraheni, S.Pd, beliau mengatakan bahwa :

     “Pada kurikulum 2013 ada tiga karakter yang harus dinilai yaitu 
pengetahuan, keterampilan dan sikap. Jadi tiga karakter itu yang harus 
dinilai. Cara penilaiannya  mulai dari ujan blok satu, ujian blok dua, 
tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, itu dari 
pengetahuan. Sedangkan untuk menilai keterampilan, kita lihat ketika si 
peserta didik berdiskusi, terampil tidak dia dalam berbicara kan kadang 
dalam satu kelompok itu ada yang diam aja. Yang diam ini entah tidak 
mengerti atau malas kan kita tidak tahu, Cuma kadang kan kalau di dalam 
kelas kan tidak terawasi semua, yang benar-benar diam baru ibu datangi. 
Dan dalam suatu kelas kan banyak siswanya jadi kurang efektif kita 
menilai si anak itu. Penilaian kan sama dari nilai-nilai tersebutkan 
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dianalisis dimana butir soal yang mereka susah menjawab itu diulang lagi, 
idealnya seperti itu.”

      Penelitian ini juga melihat bagaimana guru melakukan penilaian 

terhadap nilai-nilai karakter utama yang diimplementasikan dalam 

pembelajaran PKn di SMPN piloting kurikulum 2013 saja, melainkan juga 

melibatkan SMP-SMP Negeri di Kota Banjarmasin yang masih 

menggunakan kurikulum KTSP.  Seperti SMPN 4 Banjarmasin, SMPN 5 

Banjarmasin, SMPN 20 Banjarmasin, SMPN 22 Banjarmasin, dan SMPN 

24 Banjarmasin, sekolah-sekolah tersebut dipilih berdasarkan pembagian 

wilayah kecamatan di Banjarmasin. 

Adapun cara melakukan penilaian pada pembelajaran PPKn yang 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter utama menurut Ibu Khalisatul 

Jamilah, S.Pd yang merupakan guru PPKn di Sekolah SMPN 4 

Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa :

 “Untuk cara penilaian ini, setiap materi pelajaran diberikan bobot 
pendidikan karakter sesuai dengan silabus dan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP). Proses cara pelaksanaannya diuraikan melalui 3 
tahapan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Evaluasi 
pembelajaran PPkn yaitu dengan melihat hasil pembelajaran setiap 
bulannya yang berupa tugas peningkatan karakter/sikap yang dibuat oleh 
siswa, disitu terlihat perubahan dan peningkatan pada diri siswa cara 
bertahap”.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ibu Hj. Taibah, S.Pd selaku guru 

PPKn di SMPN 5 Banjarmasin, beliau mengungkapkan bahwa :

     “Melalui pengamatan, dan apabila ada yang melakukan kesalahan, siswa 
akan diberitahu mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang 
pantas, baik secara umum ataupun personal.”
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Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ibu Dahliani, S.Pd yang 

merupakan guru PPKn di SMPN 20 Banjarmasin yaitu dengan cara 

mengamati atau memperhatikan, beliau mengatakan bahwa :

“Di mana dalam melakukan penilaian tersebut bisa dilihat dari segi 
kecerdasan siwa, kedisplinan, dan mampukah dia bersosialisasi terhadap 
ruang lingkup sosial seperti berinteraksi.”

Pendapat lain mengenai penilaian terhadap nilai-nilai karakter utama 

yang diintegrasikan dengan proses pembelajaran PPKn di sekolah 

dikemukakan oleh Ibu Dra. Suryati Nur Dahniar selaku guru PPKn di 

SMPN 22 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa :

      “Penilaian bisa dilakukan melalui penilaian sikap individu dengan cara 
observasi, test pengetahuan (Test tertulis, lisan, & test penugasan), 
keterampilan (test praktek, test project, & portofolio).”

Pendapat lain juga di kemukakan oleh Ibu Wahyulina, S.Pd selaku 

guru PPKn di SMPN 24 yang pernah menerapkan Kurikulum 2013 namun 

sekarang kembali menerapkan KTSP Banjarmasin, beliau mengatakan 

bahwa :

“Saya melakukan penilaian dengan melihat dan menilai peserta didik 
dengan kompetensi sosial yang dimiliki, yakni bagaimana menjaga 
hubungan baik dengan lingkungan sosial, masyarakat maupun 
orangtuanya, serta kompetensi personal yang dimiliki, yakni bagaimana 
menunjukkan kepribadian (personality) dan attitude (sikap) yang baik. Hal 
ini untuk lebih mengetahui serta menilai prilaku, baik di lingkungan 
sekolah maupun lingkungan masyarakat, karena pada hakikatnya mata 
pelajaran PPKn lebih menguatkan nilai-nilai sikap dan moral.”

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa :
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     “Namun di sisi lain penilaian terhadap peserta didik juga harus mencakup 
aspek kognitif, aspek psikomotorik dan aspek afektif sesuai dengan 
tuntunan dalam kompetensi inti kurikulum 2013 yang harus 
menggambaran kualitas seimbang antara hard skill dan soft skill serta 
menggambarkan keseimbangan antara sikap, pengetahuan dan 
keterampilan.”

Dari hasil wawancara dan observasi di atas, mengenai implementasi 

nilai-nilai utama dalam penilaian pembelajaran PPKn di SMPN Kota 

Banjarmasin, adalah sebagai berikut :

1).  Implementasi nilai-nilai utama dalam penilaian pembelajaran PPKn di 

SMPN Kota Banjarmasin cukup bervariatif, di mana masing-masing 

sekolah cara untuk menerapkan nilai-nilai karakter dalam penilaian 

pembelajaran PPKn di sekolah menyangkut tes tertulis dan lisan, 

presentasi atau project dan penilaian terhadap perilaku, ketika 

mengikuti pembelajaran maupun perilaku sehari-hari ketika berada di 

sekolah. Dengan kata lain penilaian dilakukan melalui penilaian tes 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap 

(disposition).

2). Dalam mengimplementasikan  nilai-nilai utama dalam penilaian 

pembelajaran PPKn di SMPN Kota Banjarmasin yang paling banyak 

dilakukan adalah melalui penilaian sikap (disposition). Karena ini 

sanagat berkaitan erat dengan nilai-nilai karakter utama yang akan 

didapatkan oleh siswa ketika proses belajar PPKn di Kelas.
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3.  Tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara kemampuan guru dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai karakter utama dalam penilaian 

(evaluasi) pada mata pelajaran PPKn, baik SMPN yang menjadi 

piloting kurikulum 2013 dengan SMPN yang masih menggunakan 

kurikulum KTSP.

B. Pembahasan 

1. Kemampuan Guru Mengidentifikasi Nilai-nilai Karakter dan Nilai-nilai 

Karakter Utama yang akan Diimplementasikan dalam Pembelajaran PKn di 

SMP Kota Banjarmasin

Hasil penelitian menemukan bahwa kemampuan guru 

mengidentifikasi nilai-nilai karakter dan nilai-nilai karakter utama yang 

akan diimplementasikan dalam pembelajaran PKn di SMP Kota 

Banjarmasin sesuai dengan aturan dan teori.

Hasil penelitian mengenai kemampuan guru mengidentifikasi nilai-

nilai karakter dan nilai-nilai karakter utama yang akan diimplementasikan 

dalam pembelajaran PKn di SMP Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan guru dalam memahami dan mengidentifikasi nilai-nilai 

karakter pada pembelajaran PPKn  di sekolah sudah sangat baik, guru 

menyadari betapa pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didik 

sebagai bekal untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Selain itu guru-guru PPKn di SMPN di kota Banjarmasin 
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juga mampu untuk memahami apa tujuan dari pendidikan karakter 

tersebut serta guru sudah cukup mampu untuk mengidentifikasi nilai-

nilai karakter pada mata pelajaran PPKn.  

b. Kemampuan guru dalam memahami dan mengidentifikasi nilai-nilai 

karakter utama pada pembelajaran PPKn cukup bervariatif, ada guru-

guru PPKn yang sangat mengetahui dan mampu mengidentifkasi semua 

nilai-nilai karakter utama mata pelajaran PPKn, ada yang mampu 

mengetahui dan mengidentifikasi hanya sebagian nilai-nilai karakter 

utama mata pelajaran PPKn, ada yang kurang mengetahui nilai-nilai 

karakter utama mata pelajaran PPKn, serta ada yang tidak mengetahui 

sama sekali nilai-nilai karakater utama yang terdapat pada mata 

pelajaran PPKn. 

c. Tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara kemampuan guru dalam 

mengidentikasi nilai-nilai karakter dan nilai-nilai karakter utama pada 

mata pelajaran PPKn, baik SMPN yang menjadi piloting kurikulum 

2013 dengan SMPN yang masih menggunakan kurikulum KTSP. 

  Hal ini tentunya sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
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Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini 

menunjukkan bahwa pendidikan pun difungsikan untuk dapat membentuk 

watak/karakter serta kepribadian yang baik. 

Guru memang dituntut untuk mampu mengidentifikasi nilai-nilai 

karakter pada setiap proses pembelajaran, dan guru PPKn harus mampu 

mengindentifikasi nilai-nilai karakter utama PPKn dalam rangka 

terwujudnya tujuan dari pendidikan nasional seperti yang termuat dalam 

Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003.  

Hal itu juga sejalan dengan pendapat Supandi (2010: 4), PPKn 

merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga 

negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, 

terampil dan berkarakter yang diamanahkan oleh Pancasila dan UUD 

NKRI 1945, atau menurut Depdiknas (2006:34) bahwa PKn adalah mata 

pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi 

individu warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap dan 

keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan 

berpartisipasi secara cerdas dan bertanggungjawab dalam berbagai 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk memahami dan 

mengidentifikasi nilai-nilai karakter dan karakter utama pada 
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pembelajaran PPKn  untuk berjalannya tujuan pendidikan dan hakikat 

tujuan pembelajaran PPKn itu sendiri. Di sinilah guru PPKn dituntut 

kemampuannya dalam menumbuh-kembangkan aspek afektif siswa, yaitu 

sesuatu yang sulit diukur secara cepat. Guru PPKn harus benar-benar 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas dalam merencanakan, 

mempersiapkan dan mengelola pembelajaran baik itu di dalam dan di luar 

kelas, dalam upayanya untuk mengembangkan karakter siswa, sehingga 

perannya sebagai guru betul-betul dapat dioptimalkan.

2. Implementasi Nilai-nilai Utama dalam Perencanaan Pembelajaran PPKn 

di SMPN Kota Banjarmasin

    Implementasi nilai-nilai utama dalam perencanaan pembelajaran 

PPKn hakikatnya tertuang dalam tahapan perencanaan yakni tahapan 

menyusun perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, bahan ajar 

(materi ajar), strategi pembelajaran dan lain sebagainya.  Temuan dan 

hasil penelitian mengenai implementasi nilai-nilai utama dalam 

perencanaan pembelajaran PPKn adalah sebagai berikut : 

a. Semua Guru-guru PPKn di SMPN Banjarmasin sudah 

mengimplementasikan nilai-nilai karakter utama dalam tahapan 

pembelajaran PPKn di sekolah. Hal ini terlihat dari hampir semua 

guru berpendapat sudah membuat perencanaan dalam bentuk RPP 

yang bermuatan nilai-nilai karakter utama, tetapi ada yang 

keseluruhan nilai-nilai utama dalam pembelajaran PPKn dan sebagian 
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besar guru-guru hanya mengimplementasikan dan mengintegrasikan 

beberapa nilai karakter utama saja. 

b. Implementasi atau integrasi nilai-nilai karakter utama pada tahap 

perencanaan hanya lebih terfokus kepada penyusunan silabus dan 

RPP, sedangkan menyusun perangkat-perangkat perencanaan-

perencanaan yang lain misalnya menyusun bahan ajar, dan perangkat-

perangkat yang lain kurang diperhatikan. 

c. Tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara kemampuan guru dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai karakter utama dalam tahapan 

perencanaan pada mata pelajaran PPKn, baik SMPN yang menjadi 

piloting kurikulum 2013 dengan SMPN yang masih menggunakan 

kurikulum KTSP.

Temuan-temuan dalam perencanaan integrasi nilai-nilai utama 

dalam pembelajaran PPkn dilihat dari pendapat Samani dan Hariyanto 

(2012). Samani dan Hariyanto (2012) mengemukakan bahwa sudah 

semestinya pada pembelajaran PKn, nilai-nilai karakter utama 

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 mengimplementasikan nilai-nilai karakter ke dalam mata 

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

perlu standar, apalagi berkaitan dengan penerapan Kurikulum 2013, 
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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 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.

3. Implementasi Nilai-nilai Utama dalam Aktivitas Pembelajaran PPKn di 

SMPN Kota Banjarmasin

      Implementasi nilai-nilai karakter utama dalam perencanaan 

pembelajaran PPKn itu akan tercermin dalam aktivitas pembelajaran 
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PPKn di kelas. Temuan dan hasil penelitian mengenai implementasi 

nilai-nilai utama dalam kegiatan dan aktivitas pembelajaran PPKn di 

SMPN Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut : 

a. Guru-guru PPKn SMPN di Banjarmasin sudah mengimplementasikan 

nilai-nilai karakter utama dalam kegiatan dan aktivitas pembelajaran 

PPKn di SMPN kota Banjarmasin. Hal ini terlihat dengan kegiatan-

kegiatan dan aktivitas seperti menyanyikan lagu kebangsaan sebelum 

proses pembelajaran dimulai, memberikan tugas-tugas mandiri 

maupun kelompok pada proses pembelajaran, melakukan kerja 

kersama dalam kelompok, tanya jawab yang menghargai pendapat 

orang lain,  serta menghukum siswa apabila ada siswa yang tidak 

disiplin seperti datang terlambat, menyontek, mengganggu temannya, 

dan berbicara ketika proses pembelajaran PPKn berlangsung. 

b. Guru-guru PPKn SMP di Banjarmasin dalam mengimplementasikan 

nilai-nilai karakter utama pada kegiatan dan aktivitas pembelajaran 

PPKn di sekolah tidak semua nilai-nilai karakter utama 

diimplementasikan dalam beberapa pertemuan, guru hanya 

mengimplementasikan beberapa dari nilai-nilai utama mata pelajaran 

PPKn, seperti nilai nasionalisme, menghargai, demokratis, dan 

disiplin serta jujur.  

c. Proses  kegiatan dan aktivitas dalam pembelajaran PPKn masih 

banyak terpusat kepada guru. Aspek yang dominan dalam proses 
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pembelajaran PPKn adalah aspek transfer of knowledge, walau 

diimbangi dengan  sedikit keterampilan seperti bertanya, berdiskusi, 

dan mengajukan pendapat dan disertai sedikit dengan pesan-pesan 

moral. 

d. Tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara kemampuan guru dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai karakter utama dalam kegiatan dan 

aktivitas pada mata pelajaran PPKn, baik SMPN yang menjadi 

piloting kurikulum 2013 dengan SMPN yang masih menggunakan 

kurikulum KTSP.  

 Hal ini tentunya sejalan dengan pendapatnya  Jannah (2012) 

mengatakan bahwa kegiatan  pembelajaran  dari  tahapan  kegiatan  

pendahuluan,  inti, dan penutup, yang  dipilih guru  dan dilaksanakan 

adalah agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang 

ditargetkan. Mengacu pada prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran 

kontekstual (Contextual Teaching and Learning) disarankan  

diaplikasikan  pada semua  tahapan pembelajaran, karena prinsip-prinsip 

pembelajaran tersebut, sekaligus dapat memfasilitasi terinternalisasinya 

nilai-nilai karakter pada peserta didik. Selain itu, perilaku guru sepanjang 

proses pembelajaran harus merupakan model pelaksanaan nilai-nilai bagi 

peserta didik. 

Dalam  pembelajaran di sekolah  ini guru  harus  merancang  

langkah-langkah  pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik aktif 
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dalam proses mulai dari pendahuluan, inti, hingga penutup. Guru dituntut  

untuk menguasai berbagai metode, model, atau strategi pembelajaran 

aktif sehingga langkah-langkah pembelajaran dengan mudah disusun dan 

dapat dipraktikkan dengan  baik dan benar. Dengan  proses seperti  ini  

guru  juga  bisa melakukan pengamatan sekaligus melakukan evaluasi 

(penilaian) terhadap proses yang terjadi, terutama terhadap karakter 

peserta didiknya.

Selain itu pembelajaran yang masih menitikberatkan kepada 

pengetahuan harus diimbangi dengan konsep-konsep keterampilan dan 

sikap (nilai) yang lebih penting. Karena hal demikian merupakan 

mengejawantahan dari pendidikan karakter utama pada mata pelajaran 

PPKn. Dengan penerapan nilai-nilai karakter utama dalam mata pelajaran 

PPKn tersebut diharapkan apa yang ingin dituju oleh pendidikan, yang 

diamanatkan dalam UU. No. 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan selaras dengan tujuan dan tuntutan pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan benar-benar terwujud dengan baik.

4. Implementasi Nilai-nilai Utama dalam Penilaian Pembelajaran PPKn di 

SMPN Kota  Banjarmasin

    Evaluasi  atau  penilaian  merupakan  bagian  yang  sangat  penting 

dalam  proses pendidikan. Dalam pendidikan karakter, penilaian harus 

dilakukan dengan baik dan benar. Temuan dan hasil penelitian mengenai 
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implementasi nilai-nilai utama dalam penilaian pembelajaran PPKn di 

SMPN Kota  Banjarmasin, adalah sebagai berikut : 

a. Implementasi nilai-nilai utama dalam penilaian pembelajaran PPKn 

di SMPN Kota Banjarmasin cukup bervariatif, karena masing-masing 

sekolah memiliki cara tersendiri untuk menerapkan nilai-nilai 

karakter dalam penilaian pembelajaran PPKn di sekolah, baik dalam 

bentuk tes tertulis dan lisan, presentasi atau project, maupun  

penilaian terhadap perilaku ketika mengikuti pembelajaran atau 

perilaku sehari-hari ketika berada di sekolah. Dengan kata lain 

penilaian yang dilakukan melalui penilaian tes pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (disposition). 

b. Dalam mengimplementasikan  nilai-nilai utama dalam penilaian 

pembelajaran PPKn di SMPN Kota Banjarmasin yang paling banyak 

dilakukan adalah melalui penilaian sikap (disposition). Karena ini 

sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai karakter utama yang akan 

didapatkan oleh siswa ketika proses belajar PPKn di Kelas. 

c. Tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara kemampuan guru dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai karakter utama dalam penilaian 

(evaluasi) pada mata pelajaran PPKn, baik SMPN yang menjadi 

piloting kurikulum 2013 dengan SMPN yang masih menggunakan 

kurikulum KTSP.
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Yudikustina (2012) mengatakan bahwa penilaian pengembangan 

nilai karakter dan budaya bangsa yang dikembangkan di sekolah, 

mengacu kepada indikator sekolah dan kelas, maka dispesifikasikan 

berdasarkan pelaksanaan kegiatan, yakni

a. Penilaian Indikator Kelas. Penilaian indikator kelas dilakukan selama 

proses pembelajaran di kelas dengan memuat nilai budaya dan 

karakter bangsa yang dikembangkan dalam silabus dan RPP. 

b. Untuk menilai akhlak peserta didik, guru mata pelajaran melakukan 

pengamatan terhadap perilaku peserta didik, baik di dalam maupun di 

luar kelas. Pengamatan ini dimaksudkan untuk menilai perilaku 

peserta didik yang mencerminkan akhlak seperti kedisiplinan, 

tanggung jawab, sopan santun, peduli sosial, dan kejujuran

c. Untuk menilai kepribadian peserta didik, guru mata pelajaran 

melakukan pengamatan terhadap perilaku peserta didik, baik di dalam 

maupun di luar kelas. Pengamatan ini dimaksudkan untuk menilai 

perilaku peserta didik yang mencerminkan kepribadian seperti 

percaya diri, harga diri, motivasi diri,  dan kompetisi. Penilaian tidak 

hanya menyangkut pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga 

pencapaian afektif dan psikomorotiknya. 

Penilaian karakter lebih mementingkan pencapaian afektif dan 

psikomotorik peserta didik dibandingkan pencapaian kognitifnya. Agar 

hasil penilian yang dilakukan guru bisa benar dan objektif, guru harus 
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memahami prinsip-prinsip penilaian  yang  benar  sesuai  dengan  standar  

penilaian  yang sudah ditetapkan oleh para ahli penilaian. Pemerintah 

(Kemdiknas/Kemdikbud) sudah menetapkan Standar Penilaian 

Pendidikan yang dapat  dipedomani  oleh  guru  dalam melakukan 

penilaian di sekolah, yakni Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 

tentang Standar Penilaian Pendidikan. Dalam standar ini banyak teknik 

dan bentuk penilaian yang ditawarkan untuk melakukan penilaian, 

termasuk dalam penilaian karakter. 

   Dalam penilaian karakter, guru hendaknya membuat instrumen 

penilaian yang dilengkapi dengan rubrik penilaian untuk menghindari 

penilaian yang subjektif, baik dalam bentuk instrumen penilaian 

pengamatan (lembar pengamatan) maupun instrumen penilaian skala 

sikap (misalnya skala Likert).



68

                                    BAB VI

           KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Guru memahami dan mampu mengidentikasi nilai-nilai karakter pada 

pembelajaran PPKn  di sekolah, karena guru menyadari betapa 

pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didik sebagai bekal untuk 

diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan mampu 

untuk mengidentikasi nilai-nilai karakter pada mata pelajaran PPKn. 

Tetapi kemampuan guru dalam mengidentifikasi nilai-nilai karakter 

utama pada pembelajaran PPKn masih bervariasi, mampu 

mengidentifikasi semua, sebagian, sedikit, bahkan tidak terhadap nilai-

nilai karakter utama mata pelajaran PPKn.

2. Semua guru PPKn di SMPN Banjarmasin sudah mengimplementasikan 

nilai-nilai karakter utama dalam tahapan perencanaan pembelajaran 
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PPKn di sekolah, namun dalam perencanaan muatan nilai-nilai karakter 

utama, juga bervariasi, yakni sebagian kecil memuat seluruh dan 

sebagian besar memuat beberapa nilai-nilai utama dalam pembelajaran 

PPKn.

3. Implemementasi nilai-nilai karakter utama dalam kegiatan dan aktivitas 

pembelajaran PPKn di sekolah  sudah  dilakukan oleh guru-guru PPKn 

di SMPN kota Banjarmasin. Tetapi tidak semua nilai-nilai karakter 

utama dalam pembelajaran PPKn, karena banyak kendala yang terjadi 

antara lain, waktu yang tidak cukup, kesesuaian dengan isi materi, 

belum begitu memahami pada nilai-nilai utama untuk 

mengintegrasikan dalam materi dan penilaian, sehingga  hanya 

sebagian nilai-nilai karakter utama saja yang bisa di implementasikan, 

seperti nilai nasionalisme, menghargai, demokratis, dan disiplin serta 

jujur.

4. Implementasi nilai-nilai utama dalam penilaian pembelajaran PPKn di 

SMPN Kota Banjarmasin cukup bervariatif, masing-masing sekolah 

memiliki cara untuk menerapkan nilai-nilai karakter dalam penilaian 

pembelajaran PPKn di sekolah, baik dalam bentuk tes tertulis dan lisan, 

presentasi atau project maupun penilaian terhadap perilaku ketika 

mengikuti pembelajaran maupun perilaku sehari-hari ketika berada di 

sekolah. Penilaian yang dilakukan melalui penilaian tes pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skills), dan sikap (disposition). Tetapi 
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dalam pelaksanaanya implementasi  nilai-nilai karakter utama dalam 

penilaian pembelajaran PPKn yang paling banyak dilakukan adalah 

melalui penilaian sikap (disposition).

5. Tidak ada perbedaan yang terlalu jauh antara kemampuan guru dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai karakter utama dalam perencanaan, 

aktivitas dan  penilaian (evaluasi) pada mata pelajaran PPKn, baik 

SMPN yang menjadi piloting kurikulum 2013 dengan SMPN yang 

masih menggunakan kurikulum KTSP.

B. Rekomendasi

1. Bagi para guru PPKn di SMPN-SMPN Kota Banjarmasin untuk 

meningkatkan kompetensinya terutama kemampuan dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai karakter utama pada mata pelajaran 

PPKn di Sekolah, khususnya terhadap nilai-nilai utama yang belum 

diintegrasikan ke dalam pengembangan materi dan penilaian melalui 

kegiatan guru pembelajar berbasis MGMP.

2. Bagi pihak sekolah, dan Pemerintah (stakeholder) agar kiranya 

memperhatikan dan membantu usaha guru untuk terus dapat 

meningkatkan kompetensinya, di antaranya mengadakan workshop, 

seminar dan kegiatan-kegiatan lainnya yang khusus memperkuat 

pemahaman, kemampuan mengidentifikasi dan keterampilan guru 
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dalam mengintegrasikan nilai-nilai utama ke dalam perangkat 

pembelajaran lainnya seperti pegembangan bahan ajar dan penilaian.
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