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Maraknya berbagai penyimpangan perilaku di masyarakat yang tidak sesuai dengan 

moral, sosial, maupun agama,
kekerasan, perusakan, perkelahian massa, kejahatan seksual, kehidupan ekonomi yang k
kehidupan politik yang carut marut/tidak produktif, dan sebagainya, diindikasikan oleh beberapa 
pihak merupakan kegagalan pendidikan nasional Indonesia dalam mengembangkan seluruh potensi 
peserta didik agar menusia yang  berkarakter, bermutu, dan

Model pembelajaran PAKEM dapat mengakomodasi tuntutan perkembangan seluruh aspek 
dalam diri anak, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. PAKEM merupakan model 
pembelajaran yang dilaksanakan dengan ciri
dalam satu tim, memanfaatkan lingkungan sekitar, dilaksanakan di dalam dan di luar kelas, serta 
multi aspek (logika, praktik, dan etika).

Dalam perancangan, guru harus melakukan analisis SK dan KD serta analisis tugas sehingga 
dihasilkan pemetaan materi dan indikator sesuai dengan aspek belajar (kognitif, psikomotor, dan 
afektif) sesuai kategori proses dan produk, sehingga delapan prinsip pengembangan silabus dapat 
terpenuhi. Pengembangan pembelajaran PAKEM dan berbasis karakter harus te
setiap hasil pengembangan sesuai dengan prinsip dan unsur masing. Pengembangan skenario 
kegiatan pembelajaran perlu melibatkan multimetode, multimedia dan aktivitas yang bervariasi, 
serta permainan-permainan yang aktif, menarik, dan menyenagk
aktualisasi nilai karakter.  Pengembangan scenario kegiatan pembelajaran harus tampak jelas 
hubungannya dengan proses internalisasi nilai dan nilai karakter yang dikembangkan sesuai dengan 
indicator nilai minimal dalam s

 
Kata kunci : Perancangan, Pembelajaran, Pakem Karakter.
 
A. Pendahuluan  

Perancangan pembelajaran merupakan titik awal penentuan keberhasilan pembelajaran. 

Degeng (1989) menyatakan tujuan perancangan pembelajaran adalah memperbaiki dan

meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara memilih, menetapkan, dan mengembangkan 

metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal.

Hasil  pembelajaran harus mencakup hasil langsung dan hasil pengiring. Sasaran akhir 

desain pembelajaran adalah memudahkan belajar.  Oleh karena itu desain pembelajaran harus 

mencakup semua variabel yang mempengaruhi belajar. Inti desain pembelajaran hakikatnya 

menetapkan strategi pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fakta di lapangan (pernyataan mahasiswa PSKGJ, peserta PLPG dan PPG PGSD) bahwa 

guru di sekolah dasar jarang mengembangkan pembelajarannya dengan cara yang baik dan 
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ABSTRAK 

Maraknya berbagai penyimpangan perilaku di masyarakat yang tidak sesuai dengan 
moral, sosial, maupun agama, seperti kecemasan, ketidak percayaan, korupsi, pemaksaan, 
kekerasan, perusakan, perkelahian massa, kejahatan seksual, kehidupan ekonomi yang k
kehidupan politik yang carut marut/tidak produktif, dan sebagainya, diindikasikan oleh beberapa 
pihak merupakan kegagalan pendidikan nasional Indonesia dalam mengembangkan seluruh potensi 
peserta didik agar menusia yang  berkarakter, bermutu, dan bermartabat.  

Model pembelajaran PAKEM dapat mengakomodasi tuntutan perkembangan seluruh aspek 
dalam diri anak, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. PAKEM merupakan model 
pembelajaran yang dilaksanakan dengan ciri-ciri multi metode dan multi media, 
dalam satu tim, memanfaatkan lingkungan sekitar, dilaksanakan di dalam dan di luar kelas, serta 
multi aspek (logika, praktik, dan etika). 

Dalam perancangan, guru harus melakukan analisis SK dan KD serta analisis tugas sehingga 
n pemetaan materi dan indikator sesuai dengan aspek belajar (kognitif, psikomotor, dan 

afektif) sesuai kategori proses dan produk, sehingga delapan prinsip pengembangan silabus dapat 
terpenuhi. Pengembangan pembelajaran PAKEM dan berbasis karakter harus te
setiap hasil pengembangan sesuai dengan prinsip dan unsur masing. Pengembangan skenario 
kegiatan pembelajaran perlu melibatkan multimetode, multimedia dan aktivitas yang bervariasi, 

permainan yang aktif, menarik, dan menyenagkan sebagai sarana internalisasi dan 
aktualisasi nilai karakter.  Pengembangan scenario kegiatan pembelajaran harus tampak jelas 
hubungannya dengan proses internalisasi nilai dan nilai karakter yang dikembangkan sesuai dengan 
indicator nilai minimal dalam setiap mata pelajaran.. 

Perancangan, Pembelajaran, Pakem Karakter. 

Perancangan pembelajaran merupakan titik awal penentuan keberhasilan pembelajaran. 

Degeng (1989) menyatakan tujuan perancangan pembelajaran adalah memperbaiki dan

meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara memilih, menetapkan, dan mengembangkan 

metode pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal.

Hasil  pembelajaran harus mencakup hasil langsung dan hasil pengiring. Sasaran akhir 

aran adalah memudahkan belajar.  Oleh karena itu desain pembelajaran harus 

mencakup semua variabel yang mempengaruhi belajar. Inti desain pembelajaran hakikatnya 

menetapkan strategi pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

ta di lapangan (pernyataan mahasiswa PSKGJ, peserta PLPG dan PPG PGSD) bahwa 

guru di sekolah dasar jarang mengembangkan pembelajarannya dengan cara yang baik dan 
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benar. Guru lebih sering hanya menulis kembali Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang dibuat oleh Kelompok Kerja Guru (KKG), sehingga guru tidak tahu proses dan hakikat 

RPP yang dibuat.  

Seluruh perangkat yang dibutuhkan dalam pembelajaran direncanakan dalam perancangan 

pembelajaran. Semua unsur dalam perangkat pembelajaran harus terkait dan b

dengan yang lain. Oleh karena itu pembelajaran yang tidak dirancang dengan baik dan benar 

bisa mengakibatkan ketidak jelasan proses dan pengukuran keberhasilan belajar, sehingga bisa 

mengakibatkan kegagalan dalam proses dan pencapaian tujua

Perancangan pembelajaran tidak hanya sekedar mengembangkan pernagkat Pembelajaran, 

tetapi juga harus memperhatikan aspek psikologi dan perkembangan siswa, sehingga 

pembelajaran berlangsung menyenangkan. Oleh karena itu perancangan pembelajaran h

inovatif. Pembelajaran PAKEM termasuk salah satu pendekatan yang inovatif dan dapat 

mengoptimalkan perolehan belajar dari seluruh aspek belajar.

Dengan pendekatan PAKEM memungkinkan pembelajaran

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

dengan memberikan ruang yang cukup untuk lebih kreatif dan mandiri sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (PP No. 19 tahun 2005).

Maraknya berbagai penyimpangan perilaku di masyarakat yang tidak sesuai dengan 

moral, sosial, maupun agama,

kekerasan, perusakan, perkelahian massa, kejahatan seksual, kehidupan ekonomi yang 

konsumtif, kehidupan politik yang carut marut/tidak produktif, dan sebagainya, diindikasikan 

oleh beberapa pihak merupakan kegagalan pendidikan nasional Indonesia dalam 

mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menusia yang  berkarakter, bermutu, dan 

bermartabat.  

Oleh karena itu pembelajaran harus dirancang sedemikian sehingga siswa tidak hanya 

meguasai bidang koknitif saja tetapi juga keterampilan dan sikap yang dapat menumbuhkan 

karakter positip. Hal ini ditekankan pada guru dikarenakan guru merupakan pelaku utama

secara langsung menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran untuk mencapaia tujuan 

pendidikan, yaiu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

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

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU. Sisdiknas).
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benar. Guru lebih sering hanya menulis kembali Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

uat oleh Kelompok Kerja Guru (KKG), sehingga guru tidak tahu proses dan hakikat 

Seluruh perangkat yang dibutuhkan dalam pembelajaran direncanakan dalam perancangan 

pembelajaran. Semua unsur dalam perangkat pembelajaran harus terkait dan b

dengan yang lain. Oleh karena itu pembelajaran yang tidak dirancang dengan baik dan benar 

bisa mengakibatkan ketidak jelasan proses dan pengukuran keberhasilan belajar, sehingga bisa 

mengakibatkan kegagalan dalam proses dan pencapaian tujuan belajar.

Perancangan pembelajaran tidak hanya sekedar mengembangkan pernagkat Pembelajaran, 

tetapi juga harus memperhatikan aspek psikologi dan perkembangan siswa, sehingga 

pembelajaran berlangsung menyenangkan. Oleh karena itu perancangan pembelajaran h

inovatif. Pembelajaran PAKEM termasuk salah satu pendekatan yang inovatif dan dapat 

mengoptimalkan perolehan belajar dari seluruh aspek belajar. 

Dengan pendekatan PAKEM memungkinkan pembelajaran dapat berjalan secara interaktif, 

an, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

dengan memberikan ruang yang cukup untuk lebih kreatif dan mandiri sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (PP No. 19 tahun 2005).

i penyimpangan perilaku di masyarakat yang tidak sesuai dengan 

moral, sosial, maupun agama, seperti kecemasan, ketidak percayaan, korupsi, pemaksaan, 

kekerasan, perusakan, perkelahian massa, kejahatan seksual, kehidupan ekonomi yang 

pan politik yang carut marut/tidak produktif, dan sebagainya, diindikasikan 

oleh beberapa pihak merupakan kegagalan pendidikan nasional Indonesia dalam 

mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar menusia yang  berkarakter, bermutu, dan 

leh karena itu pembelajaran harus dirancang sedemikian sehingga siswa tidak hanya 

meguasai bidang koknitif saja tetapi juga keterampilan dan sikap yang dapat menumbuhkan 

karakter positip. Hal ini ditekankan pada guru dikarenakan guru merupakan pelaku utama

secara langsung menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran untuk mencapaia tujuan 

pendidikan, yaiu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

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

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU. Sisdiknas).
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang pembelajaran PAKEM di SD? 

2. Bagaimana mengimplementasikan pendidikan karakter pada perancangan pembelajaran 

PAKEM di SD? 

 
C. Pembahasan 

1. Hakikat perancangan pembelajaran

Setiap guru seharusnya membuat perancangan (desain) pembelajaran sebelum 

melaksanakan pembelajaran. Degeng (1988) menyimpulkan urgensinya langkah penetapan 

strategi pengorganisasian dalam perancangan pemb

perolehan belajar dan retensi.

Merancang pembelajaran pada hakikatnya merancang seluruh perangkat yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran mulai dari pengembangan silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), materi ajar, Le

instrumen penilaian hasil belajar. Pengembangan perangkat pembelajaran meliputi 

pengembangan unsur

tujuan pembelajaran, materi yang dibutuhkan

pembelajaran, serta instrumen penilaian hasil belajar.  

Pengembangan silabus merupakan titik tolak untuk mengembangkan perangkat 

pembelajaran yang lain. Ada delapan prinsip yang harus diperhatikan dalam 

pengembangan silabus, diantaranya adalah  prinsip 1) 

konsisten, 5) memadai, 6) aktual dan kontekstual, 7) fleksibel, 8) menyeluruh

sering kurang diperhatikan guru dalam proses pengembangan silabus, hal ini dikarenakan 

proses pengembangan tidak dilakukan melalui tahapan yang benar, sehingga hasilnya tidak 

optimal. 

 Agar dapat mencapai delapan prinsip tersebut, kita perlu melakukan beberapa langkah 

awal yaitu melakukan analisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD). Pada 

hakikatnya langkah ini adalah melakukan pemetaan KD menjadi indikator dan materi ya

dibutuhkan berdasarkan aspek belajar (kognitif, psikomotor, dan afektif) serta kategorinya 

(produk dan proses). Hasil pemetaan ini adalah terwujudnya peta konsep, peta hirarkhi dan 

prosedural, sehingga antara indikator dan materi yang dibutuhkan untuk m

kompetensi yang terkait sesuai dengan  struktur ilmunya dapat terpetakan. Dengan 

demikian prinsip ilmiah, relevansi, sistematis, dan menyeluruh  dapat kita jaminkan.
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Bagaimana merancang pembelajaran PAKEM di SD?  

Bagaimana mengimplementasikan pendidikan karakter pada perancangan pembelajaran 

Hakikat perancangan pembelajaran 

Setiap guru seharusnya membuat perancangan (desain) pembelajaran sebelum 

melaksanakan pembelajaran. Degeng (1988) menyimpulkan urgensinya langkah penetapan 

strategi pengorganisasian dalam perancangan pembelajaran karena dapat meningkatkan 

perolehan belajar dan retensi. 
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pembelajaran yang lain. Ada delapan prinsip yang harus diperhatikan dalam 

pengembangan silabus, diantaranya adalah  prinsip 1) ilmiah , 2) relevan, 3) sistematis, 4) 

adai, 6) aktual dan kontekstual, 7) fleksibel, 8) menyeluruh
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dibutuhkan berdasarkan aspek belajar (kognitif, psikomotor, dan afektif) serta kategorinya 

(produk dan proses). Hasil pemetaan ini adalah terwujudnya peta konsep, peta hirarkhi dan 

prosedural, sehingga antara indikator dan materi yang dibutuhkan untuk m

kompetensi yang terkait sesuai dengan  struktur ilmunya dapat terpetakan. Dengan 

demikian prinsip ilmiah, relevansi, sistematis, dan menyeluruh  dapat kita jaminkan.
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sering kurang diperhatikan guru dalam proses pengembangan silabus, hal ini dikarenakan 

proses pengembangan tidak dilakukan melalui tahapan yang benar, sehingga hasilnya tidak 

Agar dapat mencapai delapan prinsip tersebut, kita perlu melakukan beberapa langkah 

awal yaitu melakukan analisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD). Pada 

hakikatnya langkah ini adalah melakukan pemetaan KD menjadi indikator dan materi yang 

dibutuhkan berdasarkan aspek belajar (kognitif, psikomotor, dan afektif) serta kategorinya 

(produk dan proses). Hasil pemetaan ini adalah terwujudnya peta konsep, peta hirarkhi dan 

prosedural, sehingga antara indikator dan materi yang dibutuhkan untuk mencapai 

kompetensi yang terkait sesuai dengan  struktur ilmunya dapat terpetakan. Dengan 

demikian prinsip ilmiah, relevansi, sistematis, dan menyeluruh  dapat kita jaminkan. 
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Langkah kedua adalah melakukan analisis tugas. Pada tahapan ini  mengembangkan 

tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa sesuai dengan indikator yang telah 

dikembangkan pada langkah awal. Berdasarkan tujuan tersebut dikembangkan tugas

apa yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan belajar serta sumber belajar yang 

dibutuhkan. Pada saat ini harus memperhatikan karakteristik siswa sehingga tugas yang 

dikembangkan memadai sesuai dengan perkembangan fisik dan berfikir siswa. Hasil 

langkah ini digunakan untuk acuan mengembangkan kegiatan belajar dan penetapan 

strategi pembelajaran. Dengan demikian prinsip konsistensi dan memadai dapat 

terjaminkan. 

Walaupun cukup rumit dan sulit untuk melakukan lngkah

langkah awal pengembangan, namun kedua Langkah tersebut di atas akan memudahkan 

kita dalam mengembangkan 

2. Pendekatan PAKEM dalam pembelajaran

Pembelajaran PAKEM menuntut guru untuk merancang dan melakukan kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik selalu parsitipatif, aktif, kreatif, 

menyenangkan sehingga setiap peser

atas hasil penemuannya dan usahanya sendiri. 

mengakomodasi tuntutan perkembangan seluruh aspek dalam diri anak, baik kognitif, 

afektif, maupun psikomotor. PAKEM merupakan m

dengan ciri-ciri multi metode dan multi media, praktik dan bekerja dalam satu tim, 

memanfaatkan lingkungan sekitar,

aspek (logika, praktik, dan etika).

Beberapa aspek

pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi. Apabila keempat aspek tersebut terdapat 

dalam pembelajaran, maka secara otomatis kriteria pembelajaran PAKEM telah terpenuhi.

Beberapa hal yang harus 

berikut: 

a.    Memahami Sifat Anak.

Secara hakiki semua anak memiliki sifat ingin tahu dan berimajinasi. Sifat tersebut 

merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap kritis dan kreatif. Kegiatan 

pembelajaran merupakan salah satu lahan yang harus kita oleh sehingga kedua sifat 

tersebut berkembang dengan baik dan subur.
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Langkah kedua adalah melakukan analisis tugas. Pada tahapan ini  mengembangkan 

uan pembelajaran yang harus dicapai siswa sesuai dengan indikator yang telah 

dikembangkan pada langkah awal. Berdasarkan tujuan tersebut dikembangkan tugas

apa yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan belajar serta sumber belajar yang 

kan. Pada saat ini harus memperhatikan karakteristik siswa sehingga tugas yang 

dikembangkan memadai sesuai dengan perkembangan fisik dan berfikir siswa. Hasil 

langkah ini digunakan untuk acuan mengembangkan kegiatan belajar dan penetapan 

ran. Dengan demikian prinsip konsistensi dan memadai dapat 

Walaupun cukup rumit dan sulit untuk melakukan lngkah-

langkah awal pengembangan, namun kedua Langkah tersebut di atas akan memudahkan 

kita dalam mengembangkan silabus dan perangkat yang lain.  

Pendekatan PAKEM dalam pembelajaran 

Pembelajaran PAKEM menuntut guru untuk merancang dan melakukan kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik selalu parsitipatif, aktif, kreatif, 

menyenangkan sehingga setiap peserta didik dapat membuat karya, gagasan, pendapat, ide 

atas hasil penemuannya dan usahanya sendiri. Model pembelajaran PAKEM dapat 

mengakomodasi tuntutan perkembangan seluruh aspek dalam diri anak, baik kognitif, 

afektif, maupun psikomotor. PAKEM merupakan model pembelajaran yang dilaksanakan 

ciri multi metode dan multi media, praktik dan bekerja dalam satu tim, 

memanfaatkan lingkungan sekitar, dilaksanakan di dalam dan di luar kelas, serta multi 

aspek (logika, praktik, dan etika).  

Beberapa aspek yang mempengaruhi proses pembelajaran PAKEM antara lain 

pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi. Apabila keempat aspek tersebut terdapat 

dalam pembelajaran, maka secara otomatis kriteria pembelajaran PAKEM telah terpenuhi.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan PAKEM antara lain sebagai 

Memahami Sifat Anak. 

Secara hakiki semua anak memiliki sifat ingin tahu dan berimajinasi. Sifat tersebut 

merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap kritis dan kreatif. Kegiatan 

pembelajaran merupakan salah satu lahan yang harus kita oleh sehingga kedua sifat 

tersebut berkembang dengan baik dan subur. 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Langkah kedua adalah melakukan analisis tugas. Pada tahapan ini  mengembangkan 

uan pembelajaran yang harus dicapai siswa sesuai dengan indikator yang telah 

dikembangkan pada langkah awal. Berdasarkan tujuan tersebut dikembangkan tugas-tugas 

apa yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan belajar serta sumber belajar yang 

kan. Pada saat ini harus memperhatikan karakteristik siswa sehingga tugas yang 

dikembangkan memadai sesuai dengan perkembangan fisik dan berfikir siswa. Hasil 

langkah ini digunakan untuk acuan mengembangkan kegiatan belajar dan penetapan 

ran. Dengan demikian prinsip konsistensi dan memadai dapat 

langkah tersebut sebagai 

langkah awal pengembangan, namun kedua Langkah tersebut di atas akan memudahkan 

Pembelajaran PAKEM menuntut guru untuk merancang dan melakukan kegiatan 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik selalu parsitipatif, aktif, kreatif, 

ta didik dapat membuat karya, gagasan, pendapat, ide 

Model pembelajaran PAKEM dapat 

mengakomodasi tuntutan perkembangan seluruh aspek dalam diri anak, baik kognitif, 

odel pembelajaran yang dilaksanakan 

ciri multi metode dan multi media, praktik dan bekerja dalam satu tim, 

dilaksanakan di dalam dan di luar kelas, serta multi 

yang mempengaruhi proses pembelajaran PAKEM antara lain 

pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi. Apabila keempat aspek tersebut terdapat 

dalam pembelajaran, maka secara otomatis kriteria pembelajaran PAKEM telah terpenuhi. 

diperhatikan dalam pelaksanaan PAKEM antara lain sebagai 

Secara hakiki semua anak memiliki sifat ingin tahu dan berimajinasi. Sifat tersebut 

merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap kritis dan kreatif. Kegiatan 

pembelajaran merupakan salah satu lahan yang harus kita oleh sehingga kedua sifat 
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b.    Mengenal Anak Secara Perorangan.

Latar belakang para peserta didik berasal dari lingkungan keluarga yang berbedab eda 

dan memiliki kemampuan yang berbeda

perbedaan individual tersebut perlu diperhatikan dan harus tercermin dalam kegiatan 

pembelajaran. Semua peserta didik dalam kelas tidak harus selalu mengerjakan 

kegiatan yang sama, melainkan

didik yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk tutor sebaya.

c.    Memanfaatkan Perilaku Anak dalam Pengorganisasian Belajar.

Berdasarkan pengalaman, peserta didik dapat menyelesaikan tugas

mereka duduk berkelompok, karena dapat berinteraksi dan bertukar pikiran. Akan 

tetapi mereka perlu juga menyelesaikan tugas secara perorangan agar bakat 

individunya juga berkembang.

d. Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan

Masalah. 

Pada dasarnya, hidup ini adalah untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, 

dibutuhkan kemampuan berfikir kritis untuk menganalisis masalah dan kreatif untuk 

melahirkan alternatif pemecahan masalah yang keduanya berasal dari r

dan imajinasi yang ada pada diri anak sejak lahir. Oleh sebab itu, tugas guru adalah 

mengembangkannya dengan cara sering memberikan tugas atau mengajukan 

pertanyaan secara terbuka.

e.  Mengembangkan Ruang Kelas sebagai Lingkungan Belajar yan

Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam PAKEM. 

Hasil pekerjaan peserta didik, baik hasil perorangan maupun kelompok sebaiknya 

dipajang untuk memenuhi ruang kelas. Karena hal tersebut dapat memotivasi peserta 

didik untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi peserta didik yang 

lainnya. 

f.    Memanfaatkan Lingkungan sebagai Sumber Belajar

Lingkungan (fisik, sosial, atau budaya) merupakan sumber yang kaya untuk bahan 

belajar anak. Lingkungan dapat berperan seb

objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering 

membuat anak merasa senang karena belajar dengan menggunakan lingkungan tidak 

selalu harus keluar kelas, tetapi bahan dari lingkungan
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Mengenal Anak Secara Perorangan. 

Latar belakang para peserta didik berasal dari lingkungan keluarga yang berbedab eda 

miliki kemampuan yang berbeda-beda pula. Dalam pembelajaran PAKEM 

perbedaan individual tersebut perlu diperhatikan dan harus tercermin dalam kegiatan 

pembelajaran. Semua peserta didik dalam kelas tidak harus selalu mengerjakan 

kegiatan yang sama, melainkan berbeda sesuai dengan kecepatan belajarnya. Peserta 

didik yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk tutor sebaya.

Memanfaatkan Perilaku Anak dalam Pengorganisasian Belajar.

Berdasarkan pengalaman, peserta didik dapat menyelesaikan tugas

mereka duduk berkelompok, karena dapat berinteraksi dan bertukar pikiran. Akan 

tetapi mereka perlu juga menyelesaikan tugas secara perorangan agar bakat 

individunya juga berkembang. 

Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Kemampuan Memecahkan 

Pada dasarnya, hidup ini adalah untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, 

dibutuhkan kemampuan berfikir kritis untuk menganalisis masalah dan kreatif untuk 

melahirkan alternatif pemecahan masalah yang keduanya berasal dari r

dan imajinasi yang ada pada diri anak sejak lahir. Oleh sebab itu, tugas guru adalah 

mengembangkannya dengan cara sering memberikan tugas atau mengajukan 

pertanyaan secara terbuka. 

Mengembangkan Ruang Kelas sebagai Lingkungan Belajar yan

Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam PAKEM. 

Hasil pekerjaan peserta didik, baik hasil perorangan maupun kelompok sebaiknya 

dipajang untuk memenuhi ruang kelas. Karena hal tersebut dapat memotivasi peserta 

uk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi peserta didik yang 

Memanfaatkan Lingkungan sebagai Sumber Belajar 

Lingkungan (fisik, sosial, atau budaya) merupakan sumber yang kaya untuk bahan 

belajar anak. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, tetapi juga sebagai 

objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering 

membuat anak merasa senang karena belajar dengan menggunakan lingkungan tidak 

selalu harus keluar kelas, tetapi bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruangan kelas.

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Latar belakang para peserta didik berasal dari lingkungan keluarga yang berbedab eda 

beda pula. Dalam pembelajaran PAKEM 

perbedaan individual tersebut perlu diperhatikan dan harus tercermin dalam kegiatan 

pembelajaran. Semua peserta didik dalam kelas tidak harus selalu mengerjakan 

berbeda sesuai dengan kecepatan belajarnya. Peserta 

didik yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk tutor sebaya. 

Memanfaatkan Perilaku Anak dalam Pengorganisasian Belajar. 

Berdasarkan pengalaman, peserta didik dapat menyelesaikan tugas dengan baik bila 

mereka duduk berkelompok, karena dapat berinteraksi dan bertukar pikiran. Akan 

tetapi mereka perlu juga menyelesaikan tugas secara perorangan agar bakat 

Kemampuan Memecahkan 

Pada dasarnya, hidup ini adalah untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, 

dibutuhkan kemampuan berfikir kritis untuk menganalisis masalah dan kreatif untuk 

melahirkan alternatif pemecahan masalah yang keduanya berasal dari rasa ingin tahu 

dan imajinasi yang ada pada diri anak sejak lahir. Oleh sebab itu, tugas guru adalah 

mengembangkannya dengan cara sering memberikan tugas atau mengajukan 

Mengembangkan Ruang Kelas sebagai Lingkungan Belajar yang Menarik. 

Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam PAKEM. 

Hasil pekerjaan peserta didik, baik hasil perorangan maupun kelompok sebaiknya 

dipajang untuk memenuhi ruang kelas. Karena hal tersebut dapat memotivasi peserta 

uk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi peserta didik yang 

Lingkungan (fisik, sosial, atau budaya) merupakan sumber yang kaya untuk bahan 

agai media belajar, tetapi juga sebagai 

objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering 

membuat anak merasa senang karena belajar dengan menggunakan lingkungan tidak 

dapat dibawa ke ruangan kelas. 
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g.  Memberikan Umpan Balik yang Baik untuk Meningkatkan Kegiatan Belajar

Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi interaksi dalam belajar, misalnya 

dengan pemberian umpan balik yang merupakan interaksi antara guru den

didik. Umpan balik itu hendaknya lebih mengungkap kekuatan daripada kelemahan 

peserta didik. 

h.    Membedakan Aktif Fisik dan Aktif Mental

Banyak guru yang merasa puas bila menyaksikan para peserta didik tampak sibuk 

bekerja dan bergerak, bangk

saling berhadapan. Keadaan ini bukanlah ciri yang sebenarnya dari PAKEM. Sering 

bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan 

merupakan tanda

3. Pentingnya pendidikan karakter bagi siswa Sekolah dasar.

Pendidikan karakter bangsa adalah usaha sekolah yang dilakukan secara bersama oleh 

guru dan pimpinan sekolah melalui semua mata pelajaran dan kegiatan

mata pelajaran untuk mengembangkan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian peserta d

melalui internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang kita yakini bersama yang digunakan 

peserta didik sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak yang 

menunjukkan kemuliaannya. 

Pendidikan karakter bagi siswa terutama sis

dikarenakan adanya fenomena penurunan nilai sosial dan kultural masyarakat kita yang 

semakin mengkhawatirkan rendahnya harkat dan martabat masyarakat Indonesia di masa 

mendatang. Dalam hal ini sekolah dan guru memiliki tangg

Ada tiga fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa:

a. Pengembangan: pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi perilaku yang 

baik bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan 

budaya dan karakter bangsa 

b. Perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggungjawab dalam 

pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat 

c. Penyaring: untuk menyaring budaya

yang tidak sesuai dengan ni

Adapun tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah 

a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan 

warganegara yang memiliki nilai
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g.  Memberikan Umpan Balik yang Baik untuk Meningkatkan Kegiatan Belajar

Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi interaksi dalam belajar, misalnya 

dengan pemberian umpan balik yang merupakan interaksi antara guru den

didik. Umpan balik itu hendaknya lebih mengungkap kekuatan daripada kelemahan 

Membedakan Aktif Fisik dan Aktif Mental 

Banyak guru yang merasa puas bila menyaksikan para peserta didik tampak sibuk 

bekerja dan bergerak, bangku dan meja diatur berkelompok serta peserta didik duduk 

saling berhadapan. Keadaan ini bukanlah ciri yang sebenarnya dari PAKEM. Sering 

bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan 

merupakan tanda-tanda aktif mental. 

ndidikan karakter bagi siswa Sekolah dasar. 

Pendidikan karakter bangsa adalah usaha sekolah yang dilakukan secara bersama oleh 

guru dan pimpinan sekolah melalui semua mata pelajaran dan kegiatan

mata pelajaran untuk mengembangkan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian peserta d

melalui internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang kita yakini bersama yang digunakan 

peserta didik sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak yang 

menunjukkan kemuliaannya.  

Pendidikan karakter bagi siswa terutama siswa sekolah dasar dirasa penting 

dikarenakan adanya fenomena penurunan nilai sosial dan kultural masyarakat kita yang 

semakin mengkhawatirkan rendahnya harkat dan martabat masyarakat Indonesia di masa 

mendatang. Dalam hal ini sekolah dan guru memiliki tanggung jawab yang cukup besar.

Ada tiga fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa: 

: pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi perilaku yang 

baik bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan 

kter bangsa  

: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggungjawab dalam 

pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat  

: untuk menyaring budaya-budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.

Adapun tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah  

Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan 

warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

g.  Memberikan Umpan Balik yang Baik untuk Meningkatkan Kegiatan Belajar 

Mutu hasil belajar akan meningkat bila terjadi interaksi dalam belajar, misalnya 

dengan pemberian umpan balik yang merupakan interaksi antara guru dengan peserta 

didik. Umpan balik itu hendaknya lebih mengungkap kekuatan daripada kelemahan 

Banyak guru yang merasa puas bila menyaksikan para peserta didik tampak sibuk 

u dan meja diatur berkelompok serta peserta didik duduk 

saling berhadapan. Keadaan ini bukanlah ciri yang sebenarnya dari PAKEM. Sering 

bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan 

Pendidikan karakter bangsa adalah usaha sekolah yang dilakukan secara bersama oleh 

guru dan pimpinan sekolah melalui semua mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan lain diluar 

mata pelajaran untuk mengembangkan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian peserta didik 

melalui internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang kita yakini bersama yang digunakan 

peserta didik sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak yang 

wa sekolah dasar dirasa penting 

dikarenakan adanya fenomena penurunan nilai sosial dan kultural masyarakat kita yang 

semakin mengkhawatirkan rendahnya harkat dan martabat masyarakat Indonesia di masa 

ung jawab yang cukup besar. 

: pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi perilaku yang 

baik bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan 

: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggungjawab dalam 

 

budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain 

nilai budaya dan karakter bangsa. 

Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan 

nilai budaya dan karakter bangsa 
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b. Mengembangkan ke

nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius 

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab peserta didik sebagai generasi 

penerus bangsa 

d. Mengembangkan kemampuan peserta d

berwawasan kebangsaan 

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang 

aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang 

tinggi dan penuh kekuatan (

Sumber nilai-nilai karakter bangsa meliputi 

a. Agama: nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada 

nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

b. Pancasila: Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan 

didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki 

kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai

sebagai warga negara.

c. Budaya:tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai

nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai

dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi 

antaranggota masyarakat 

4. Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran di Sekolah Dasar.

Program pengembangan diri, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya dan 

karakter dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari

melalui hal-hal berikut. 

a.    Kegiatan rutin sekolah

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus 

menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah upacara pada hari besar 

kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan (kuku, t

setiap hari Senin, beribadah bersama atau shalat bersama setiap dhuhur (bagi yang 

beragama Islam), berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran, mengucap salam bila 

bertemu guru, tenaga kependidikan, atau teman.
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Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan 

nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius  

Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab peserta didik sebagai generasi 

Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, 

berwawasan kebangsaan  

Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang 

aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang 

tinggi dan penuh kekuatan (dignity).  

nilai karakter bangsa meliputi  

nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada 

nilai dan kaidah yang berasal dari agama.  

: Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan 

didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki 

kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya 

sebagai warga negara.  

tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai

nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan 

dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi 

antaranggota masyarakat tersebut.  

Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran di Sekolah Dasar.

Program pengembangan diri, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya dan 

karakter dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari

hal berikut.  

Kegiatan rutin sekolah 

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus 

menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah upacara pada hari besar 

kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan (kuku, telinga, rambut, dan lain

setiap hari Senin, beribadah bersama atau shalat bersama setiap dhuhur (bagi yang 

beragama Islam), berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran, mengucap salam bila 

bertemu guru, tenaga kependidikan, atau teman. 
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biasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan 

Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab peserta didik sebagai generasi 

idik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, 

Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang 

aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang 

nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada 

: Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta 

didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki 

nilai Pancasila dalam kehidupannya 

tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-

nilai budaya tersebut dijadikan 

dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi 
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Program pengembangan diri, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya dan 

karakter dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari sekolah, yaitu 

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus 

menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah upacara pada hari besar 

elinga, rambut, dan lain-lain) 

setiap hari Senin, beribadah bersama atau shalat bersama setiap dhuhur (bagi yang 

beragama Islam), berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran, mengucap salam bila 
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b.    Kegiatan spontan

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga. 

Kegiatan ini dilakukan biasanya pada saat guru dan tenaga kependidikan yang lain 

mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari peserta didik yang harus 

dikoreksi pada saat itu juga. Apabila guru mengetahui adanya perilaku dan sikap yang 

kurang baik maka pada saat itu juga guru harus melakukan koreksi sehingga peserta 

didik tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik itu. Contoh kegiatan itu: 

membuang sampah tidak

pihak lain, berkelahi, memalak, berlaku tidak sopan, mencuri, berpakaian tidak 

senonoh. Kegiatan spontan berlaku untuk perilaku dan sikap peserta didik yang tidak 

baik dan yang baik sehingga perlu dipuj

menolong orang lain, memperoleh prestasi dalam olah raga atau kesenian, berani 

menentang atau mengkoreksi perilaku teman yang tidak terpuji. Gambar 8. Nilai cinta 

damai. 

c.    Keteladanan 

Keteladanan adalah perilaku 

dalam memberikan contoh terhadap tindakan

menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Jika guru dan tenaga 

kependidikan yang lain menghendaki agar peserta di

sesuai dengan nilai

kependidikan yang lain adalah orang yang pertama dan utama memberikan contoh 

berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai

datang tepat pada waktunya, bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang, 

perhatian terhadap peserta didik, jujur, menjaga kebersihan.

d.    Pengkondisian 

Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa maka 

sekolah harus di

mencerminkan kehidupan nilai

Misalnya, toilet yang selalu bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan selalu 

dibersihkan, sekolah terlihat rapi dan

e.    Budaya Sekolah 

Budaya sekolah cakupannya sangat luas, umumnya mencakup ritual, harapan, 

hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses mengambil 
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spontan 

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga. 

Kegiatan ini dilakukan biasanya pada saat guru dan tenaga kependidikan yang lain 

mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari peserta didik yang harus 

pada saat itu juga. Apabila guru mengetahui adanya perilaku dan sikap yang 

kurang baik maka pada saat itu juga guru harus melakukan koreksi sehingga peserta 

didik tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik itu. Contoh kegiatan itu: 

membuang sampah tidak pada tempatnya, berteriak-teriak sehingga mengganggu 

pihak lain, berkelahi, memalak, berlaku tidak sopan, mencuri, berpakaian tidak 

senonoh. Kegiatan spontan berlaku untuk perilaku dan sikap peserta didik yang tidak 

baik dan yang baik sehingga perlu dipuji, misalnya: memperoleh nilai tinggi, 

menolong orang lain, memperoleh prestasi dalam olah raga atau kesenian, berani 

menentang atau mengkoreksi perilaku teman yang tidak terpuji. Gambar 8. Nilai cinta 

Keteladanan adalah perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan yang lain 

dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan 

menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Jika guru dan tenaga 

kependidikan yang lain menghendaki agar peserta didik berperilaku dan bersikap 

sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa maka guru dan tenaga 

kependidikan yang lain adalah orang yang pertama dan utama memberikan contoh 

berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai itu. Misalnya, berpakaian

datang tepat pada waktunya, bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang, 

perhatian terhadap peserta didik, jujur, menjaga kebersihan. 

Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa maka 

sekolah harus dikondisikan sebagai pendukung kegiatan itu. Sekolah harus 

mencerminkan kehidupan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang diinginkan. 

Misalnya, toilet yang selalu bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan selalu 

dibersihkan, sekolah terlihat rapi dan alat belajar ditempatkan teratur.

 

Budaya sekolah cakupannya sangat luas, umumnya mencakup ritual, harapan, 

hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses mengambil 
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Kegiatan ini dilakukan biasanya pada saat guru dan tenaga kependidikan yang lain 

mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari peserta didik yang harus 

pada saat itu juga. Apabila guru mengetahui adanya perilaku dan sikap yang 

kurang baik maka pada saat itu juga guru harus melakukan koreksi sehingga peserta 

didik tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik itu. Contoh kegiatan itu: 

teriak sehingga mengganggu 

pihak lain, berkelahi, memalak, berlaku tidak sopan, mencuri, berpakaian tidak 

senonoh. Kegiatan spontan berlaku untuk perilaku dan sikap peserta didik yang tidak 

i, misalnya: memperoleh nilai tinggi, 

menolong orang lain, memperoleh prestasi dalam olah raga atau kesenian, berani 

menentang atau mengkoreksi perilaku teman yang tidak terpuji. Gambar 8. Nilai cinta 

dan sikap guru dan tenaga kependidikan yang lain 

tindakan yang baik sehingga diharapkan 

menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Jika guru dan tenaga 

dik berperilaku dan bersikap 

nilai budaya dan karakter bangsa maka guru dan tenaga 

kependidikan yang lain adalah orang yang pertama dan utama memberikan contoh 

Misalnya, berpakaian rapi, 

datang tepat pada waktunya, bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang, 

Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa maka 

kondisikan sebagai pendukung kegiatan itu. Sekolah harus 

nilai budaya dan karakter bangsa yang diinginkan. 

Misalnya, toilet yang selalu bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan selalu 

alat belajar ditempatkan teratur. 

Budaya sekolah cakupannya sangat luas, umumnya mencakup ritual, harapan, 

hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses mengambil 
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keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial antarkomponen di sekolah. Budaya 

sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi dengan 

sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi 

dengan sesamanya, d

Interaksi internal kelompok dan antarkelompok terikat oleh berbagai aturan, 

norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan, 

keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin

lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai

dikembangkan dalam budaya sekolah. Pengembangan nilai

budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah mencakup kegiatan

dilakukan kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi 

dengan peserta didik dan menggunakan fasilitas sekolah.

f.    Pengintegrasian dalam mata pelajaran

Pengembangan nilai

tanggung jawab guru mata pelajaran Pendidikan Kewaganegaraan (PKn) dan Agama 

saja tetapi diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai

nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP dan diimplementasikan dalam 

berbagai aspek kegiatan dan proses pembelajaran di kelas maupun luar kelas. 

Pembentukan karakter siswa dalam proses pembelajaran dilakukan melalui proses 

internalisasi dan aktualisasi nilai yang tercermin dalam hasil perancangan pembelajaran 

yang dibuat guru. Adapun implementasinya terwujud dalam kegiatan pembelajaran dan 

tersurat maupun tersirat dalam materi ajar, Lembar Kegiatan Siswa (LKS), dan media 

pembelajaran.  

Kendala yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan nilai karakter ke dalam 

pembelajaran adalah

sehingga tidak optimal dalam pelaksanannya. Untuk mengatasi hal ini Direktort 

Pendidikan dasar (Kemendikbud, 2011) telah menjabarkan delapan belas nilai karakter  

yang perlu ditumbuhkembangkan

untuk sejumlah mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dapat dilihat pada lampiran 

makalah).  

5. Pengembangan skenario pembelajaran PAKEM yang berkarakter di sekolah dasar.

Pengembangan skenario pe

tahapan-tahapan perancangan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:
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keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial antarkomponen di sekolah. Budaya 

sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi dengan 

sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi 

dengan sesamanya, dan antaranggota kelompok masyarakat sekolah. 

Interaksi internal kelompok dan antarkelompok terikat oleh berbagai aturan, 

norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan, 

keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian 

lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai

dikembangkan dalam budaya sekolah. Pengembangan nilai

budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah mencakup kegiatan

dilakukan kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi 

dengan peserta didik dan menggunakan fasilitas sekolah. 

Pengintegrasian dalam mata pelajaran 

Pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakater bangsa bu

tanggung jawab guru mata pelajaran Pendidikan Kewaganegaraan (PKn) dan Agama 

saja tetapi diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai

nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP dan diimplementasikan dalam 

agai aspek kegiatan dan proses pembelajaran di kelas maupun luar kelas. 

Pembentukan karakter siswa dalam proses pembelajaran dilakukan melalui proses 

internalisasi dan aktualisasi nilai yang tercermin dalam hasil perancangan pembelajaran 

Adapun implementasinya terwujud dalam kegiatan pembelajaran dan 

tersurat maupun tersirat dalam materi ajar, Lembar Kegiatan Siswa (LKS), dan media 

Kendala yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan nilai karakter ke dalam 

pembelajaran adalah sulitnya merumuskan nilai ke dalam indikator yang lebih rinci, 

sehingga tidak optimal dalam pelaksanannya. Untuk mengatasi hal ini Direktort 

Pendidikan dasar (Kemendikbud, 2011) telah menjabarkan delapan belas nilai karakter  

yang perlu ditumbuhkembangkan menjadi indikator minimal (peta nilai yang diidentifikasi 

untuk sejumlah mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dapat dilihat pada lampiran 

Pengembangan skenario pembelajaran PAKEM yang berkarakter di sekolah dasar.

Pengembangan skenario pembelajaran PAKEM yang berkarakter dilakukan melalui 

tahapan perancangan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu:
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sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi dengan 

sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi 

an antaranggota kelompok masyarakat sekolah.  

Interaksi internal kelompok dan antarkelompok terikat oleh berbagai aturan, 

norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan, 

, kepedulian sosial, kepedulian 

lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang 

dikembangkan dalam budaya sekolah. Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan 

budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah mencakup kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi 

nilai pendidikan budaya dan karakater bangsa bukan hanya 

tanggung jawab guru mata pelajaran Pendidikan Kewaganegaraan (PKn) dan Agama 

saja tetapi diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-

nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP dan diimplementasikan dalam 

agai aspek kegiatan dan proses pembelajaran di kelas maupun luar kelas.  

Pembentukan karakter siswa dalam proses pembelajaran dilakukan melalui proses 

internalisasi dan aktualisasi nilai yang tercermin dalam hasil perancangan pembelajaran 

Adapun implementasinya terwujud dalam kegiatan pembelajaran dan 

tersurat maupun tersirat dalam materi ajar, Lembar Kegiatan Siswa (LKS), dan media 

Kendala yang dihadapi guru dalam mengintegrasikan nilai karakter ke dalam 

sulitnya merumuskan nilai ke dalam indikator yang lebih rinci, 

sehingga tidak optimal dalam pelaksanannya. Untuk mengatasi hal ini Direktort 

Pendidikan dasar (Kemendikbud, 2011) telah menjabarkan delapan belas nilai karakter  

menjadi indikator minimal (peta nilai yang diidentifikasi 
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a. Pengembangan kegiatan pembelajaran didasarkan pada hasil analisis tugas yang telah 

dikembangkan. 

b. Setiap tujuan pembelajaran sangat 

kegiatan. 

c. Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus sesuai dengan indikator kompetensi 

dasar dan memperhatikan indikator nilai karakter minimal.

d. Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus menerapkan multimet

multimedia sehingga unsur dan prinsip pembalajaran PAKEM harus terpenuhi.

e. Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus jelas dan dapat diukur

f. Masukkan berbagai permainan yang sesuai dan mendukung materi pembelajaran 

dalam pengembangan skenario keg

PAKEM serta proses menumbuhkembangkan nilai karakter dapat tercapai.

g. Siapkan pertanyaan ( ditulis dalam kolom internalisasi nilai) untuk siswa setelah 

melakukan aktivitas bermain sebagai proses internalisasi

dikembangkan. 

h. Tambahkan kolom internalisasi nilai dan nilai karakter yang dikembangkan di 

samping kolom tabel kegiatan pembelajaran.

 
D. Simpulan dan Rekomendasi

1. Simpulan  
Berdasarkan pembahasan di atas serta permasalahan yang ditetapkan 

ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dalam perancangan, guru harus melakukan analisis SK dan KD serta analisis tugas 

sehingga dihasilkan pemetaan materi dan indikator sesuai dengan aspek belajar 

(kognitif, psikomotor, dan afektif) ses

delapan prinsip pengembangan silabus dapat terpenuhi.

b. Pengembangan pembelajaran PAKEM dan berbasis karakter harus tercermin dalam 

setiap hasil pengembangan sesuai dengan prinsip dan unsur masing.

c. Pengembangan skenar

multimedia dan aktivitas yang bervariasi, serta permainan

menarik, dan menyenagkan sebagai sarana internalisasi dan aktualisasi nilai karakter.

d. Pengembangan scenario kegiatan pemb

dengan proses internalisasi nilai dan nilai karakter yang dikembangkan sesuai dengan 

indicator nilai minimal dalam setiap mata pelajaran..
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Pengembangan kegiatan pembelajaran didasarkan pada hasil analisis tugas yang telah 

Setiap tujuan pembelajaran sangat dimungkinkan dikembangkan lebih dari satu 

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus sesuai dengan indikator kompetensi 

dasar dan memperhatikan indikator nilai karakter minimal. 

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus menerapkan multimet

multimedia sehingga unsur dan prinsip pembalajaran PAKEM harus terpenuhi.

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus jelas dan dapat diukur

Masukkan berbagai permainan yang sesuai dan mendukung materi pembelajaran 

dalam pengembangan skenario kegiatan, sehingga prinsip dan hakikat pembelajaran 

PAKEM serta proses menumbuhkembangkan nilai karakter dapat tercapai.

Siapkan pertanyaan ( ditulis dalam kolom internalisasi nilai) untuk siswa setelah 

melakukan aktivitas bermain sebagai proses internalisasi

Tambahkan kolom internalisasi nilai dan nilai karakter yang dikembangkan di 

m tabel kegiatan pembelajaran. 

Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan pembahasan di atas serta permasalahan yang ditetapkan 

ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Dalam perancangan, guru harus melakukan analisis SK dan KD serta analisis tugas 

sehingga dihasilkan pemetaan materi dan indikator sesuai dengan aspek belajar 

(kognitif, psikomotor, dan afektif) sesuai kategori proses dan produk, sehingga 

delapan prinsip pengembangan silabus dapat terpenuhi. 

Pengembangan pembelajaran PAKEM dan berbasis karakter harus tercermin dalam 

setiap hasil pengembangan sesuai dengan prinsip dan unsur masing.

Pengembangan skenario kegiatan pembelajaran perlu melibatkan multimetode, 

multimedia dan aktivitas yang bervariasi, serta permainan

menarik, dan menyenagkan sebagai sarana internalisasi dan aktualisasi nilai karakter.

Pengembangan scenario kegiatan pembelajaran harus tampak jelas hubungannya 

dengan proses internalisasi nilai dan nilai karakter yang dikembangkan sesuai dengan 

indicator nilai minimal dalam setiap mata pelajaran.. 

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Pengembangan kegiatan pembelajaran didasarkan pada hasil analisis tugas yang telah 

dimungkinkan dikembangkan lebih dari satu 

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus sesuai dengan indikator kompetensi 

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus menerapkan multimetode dan 

multimedia sehingga unsur dan prinsip pembalajaran PAKEM harus terpenuhi. 

Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus jelas dan dapat diukur 

Masukkan berbagai permainan yang sesuai dan mendukung materi pembelajaran 

iatan, sehingga prinsip dan hakikat pembelajaran 

PAKEM serta proses menumbuhkembangkan nilai karakter dapat tercapai. 

Siapkan pertanyaan ( ditulis dalam kolom internalisasi nilai) untuk siswa setelah 

melakukan aktivitas bermain sebagai proses internalisasi nilai karakter yang 

Tambahkan kolom internalisasi nilai dan nilai karakter yang dikembangkan di 

Berdasarkan pembahasan di atas serta permasalahan yang ditetapkan dalam makalah 

Dalam perancangan, guru harus melakukan analisis SK dan KD serta analisis tugas 

sehingga dihasilkan pemetaan materi dan indikator sesuai dengan aspek belajar 

uai kategori proses dan produk, sehingga 

Pengembangan pembelajaran PAKEM dan berbasis karakter harus tercermin dalam 

setiap hasil pengembangan sesuai dengan prinsip dan unsur masing. 

io kegiatan pembelajaran perlu melibatkan multimetode, 

multimedia dan aktivitas yang bervariasi, serta permainan-permainan yang aktif, 

menarik, dan menyenagkan sebagai sarana internalisasi dan aktualisasi nilai karakter. 

elajaran harus tampak jelas hubungannya 

dengan proses internalisasi nilai dan nilai karakter yang dikembangkan sesuai dengan 
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2. Rekomendasi 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan tersebut, maka ada beberapa 

direkomendasikan sebagai berikut:

a. Perancangan pembelajaran perlu dilakukan oleh setiap guru dalam mengembangkan 

perangkat pembelajaran yang PAKEM dan berbasis karakter, karena merupakan hal 

yang penting dan mendasar dalam penentuan kualitas 

pembelajaran dapat dicapai optimal.

b. Perancangan pembelajaran memang dirasa sangat berat untuk dikerjakan, oleh karena 

itu perlu adanya manajemen kerja dan kerjasama yang baik dengan sesama guru 

sejenis dalam satu gugus Kelompo

c. Pelaksanaan perancangan akan lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan sejak awal 

semester. 
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Berdasarkan pembahasan dan simpulan tersebut, maka ada beberapa 

direkomendasikan sebagai berikut: 

Perancangan pembelajaran perlu dilakukan oleh setiap guru dalam mengembangkan 

perangkat pembelajaran yang PAKEM dan berbasis karakter, karena merupakan hal 

yang penting dan mendasar dalam penentuan kualitas pembelajaran, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai optimal. 

Perancangan pembelajaran memang dirasa sangat berat untuk dikerjakan, oleh karena 

itu perlu adanya manajemen kerja dan kerjasama yang baik dengan sesama guru 

sejenis dalam satu gugus Kelompok Kerja Guru (KKG). 

Pelaksanaan perancangan akan lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan sejak awal 

Asman, Jamal Ma’ruf.2011. Tips Aplikasi PAKEM. Yogyakarta: Diva Press.

Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Bandung: Alfabeta.

Degeng, I Nyoman Sudana. 2001. Desain Pembelajaran. Malang: LP3 Universitas Negeri 

Koesoema A, Doni. 2007. Pendidikan Karakter. Jakarta: Grasindo. 

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Panduan Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran 
Matematika di Sekolah Dasar. Jakarta 

PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan)
Bandung: Grasindo. 

Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Kencana.

Aplikasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu 

Perancangan pembelajaran perlu dilakukan oleh setiap guru dalam mengembangkan 

perangkat pembelajaran yang PAKEM dan berbasis karakter, karena merupakan hal 

pembelajaran, sehingga tujuan 

Perancangan pembelajaran memang dirasa sangat berat untuk dikerjakan, oleh karena 

itu perlu adanya manajemen kerja dan kerjasama yang baik dengan sesama guru 

Pelaksanaan perancangan akan lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan sejak awal 

. Yogyakarta: Diva Press. 

. Bandung: Alfabeta. 

. Malang: LP3 Universitas Negeri 

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Jakarta 

Panduan Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran 

PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan). 

. Jakarta: Kencana. 


