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MOTTO 

 

Pembelajaran tidak didapatkan hanya karena kebetulan, kamu perlu semangat 

juang dan ketekunan untuk mencarinya (Abigail Adams) 

 

Pendidikan bukan alat untuk mendapatkan harta atau memperoleh uang 

untuk menjadi kaya. Belajar dengan tujuan agar kamu tidak menjadi orang 

bodoh atau dibodohi orang lain (Ulilamrir Rahman) 

 

Tujuan dari pendidikan adalah untuk mengajar kita cara berpikir daripada 

memikirkan apa yang orang lain pikirkan (Bill Beattie)  
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ABSTRAK 

Agung Nugroho. 2112200006. Implementasi Nilai - Nilai Pembelajaran PPKn 
dalam Pembentukan Karakter Siswa SD N 1 Kanoman Karangnongko. Program 
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas WIdya Dharma Klaten.  

Perumusan masalah dala penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran PPKn dalam pembentukan karakter siswa SD N 1 Kanoman 
Karangnongko (2) Apa tantangan yang dihadapi guru PPKn dalam pembentukan 
karakter siswa  SD N 1 Kanoman Karangnongko Latar belakang masalah penelitian 
ini adalah bangsa Indonesia dilanda krisis moral yang terutama pada anak-anak , 
hal tersebut menunjukkan bangsa kita telah kehilangan jati diri dan karakternya. 
Pembelajaran PPKn diharapkan bisa menjadi sarana pembentukan karakter siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pelaksaan pembelajaran 
PPKn dalam pembentukan karakter siswa SD N 1 Kanoman Karangnongko dan 
tantangan yang dihadapi guru PPKn  dalam pembentukan karakter siswa 
SD N 1 Kanoman Karangnongko. 

Peneliti menggunakan metode kualitatif penelitian tindakan kelas (PTK). Objek 
penelitian ini adalah pembelajaran PPKn. Peneliti mengumpulkan data dengan 
PTK, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik 
analisis data kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pembelajaran PPKn yang dilaksanakan oleh 
guru di kelas sudah memasukkan nilai-nilai karakter. Dilihat dari proses 
pembelajaran, PPKn adalah mata pelajaran inti dalam menanamkan karakter siswa, 
setelah diteliti, nilai-nilai karakter yang ditanamkan dalam proses pembelajaran 
PPKn sudah cukup baik, meskipun masih belum efektif.  (2) Tantangan yang 
dihadapi guru PPKn dalam pembentukan karakter adalah kurangnya pemahaman 
siswa tentang pendidikan karakter, kurangnya jam pelajaran PPKn, serta rendahnya 
kesadaran diri siswa tersebut. 

 

Kata kunci : implementasi, pembelajaran PPKn, pembentukan karakter 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Cholisin (2011: 4) salah satu misi yang diemban PPKn adalah 

sebagai pendidikan karakter. Misi lain adalah sebagai pendidikan politik atau 

pendidikan demokrasi, pendidikan moral dan pendidikan hukum di 

persekolahan. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, mata pelajaran PPKn 

memiliki posisi sebagai ujung tombak dalam pendidikan karakter. Maksudnya 

dalam mata pelajaran tersebut pendidikan karakter harus menjadi tujuan 

pembelajaran. Perubahan karakter peserta didik merupakan usaha yang 

disengaja atau direncakan, bukan sekedar dampak ikutan/pengiring. Hal ini 

dapat ditunjukkan bahwa komponen PPKn adalah pengetahuan, keterampilan 

dan karakter kewarganegaraan. 

Dengan demikian jelas PPKn memang harus diterapkan dalam setiap 

tingkat pendidikan agar tujuan pendidikan nasional dapat dicapai. Selain itu 

rasa cinta tanah air dan bangsa juga dapat diterapkan dalam setiap tingkat 

pendidikan agar tujuan pandidikan nasional dapat dicapai. Selain itu rasa cinta 

tanah air dan bangsa juga dapat diterapkan secara dini serta dapat 

mengembangkan jiwa, semangat dan nilai- nilai 1945 kepada generasi muda. 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sangatlah penting 

bagi kelansungan kehidupan berbangsa, karena itu dijadikan sebagai mata 

pelajaran yang sangat penting dan diharapkan dalam mempelajari Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan ini anak didik dapat memahami dan  
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meresapi bagaimana cara bergaul dan bersikap dalam lingkungan yang terdiri 

dari berbagai corak ragam suku, agama, bahasa dan kebudayaan. 

Siswa sebagai generasi penerus yang dihadapkan dapat mewarisi nilai- 

nilai perjuangan bangsa harus diarahkan untuk tetap memiliki rasa cinta tanah 

air, semangat kebangsaan yang dapat menimbulkan semangat belajar yang 

tinggi sehingga cita-cita pendidikan dapat tercapai, karena itu penyelenggaraan 

pendidikan nasional harus mampu memperluas, meningkatkan dan 

memantapkan usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam hidup 

sehari-hari dalam segenap lapisan masyarakat. 

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa., berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, 

mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. 

Dengan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat 

membentuk anak didik menjadi warga negara dan warga masyarakat yang baik 

dan bertanggung jawab baik dalam lingkungan sekolah, keluarga, maupun 

dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

adalah usaha terencana dan merupakan proses yang berkesinambungan, 

sehingga diharapkan dengan melalui program tersebut warga negara atau siswa 

pada khususnya dapat menyerap nilai-nilai Moral Pancasila, sehingga pribadi 

yang bersangkutan dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-

nilai moral Pancasila tersebut. 
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Banyaknya pergeseran kehidupan pelajar Indonesia saat ini menjadi 

sebuah masalah yang sangat penting bagi pendidikan di Indonesia. Banyaknya 

kasus kenakalan remaja yang mulai mengkhawatirkan para orang tua menjadi 

sebuah tanggung jawab utama untuk seluruh bagian dari pihak-pihak dalam 

sebuah lembaga pendidikan sekolah, terutama guru agama dan PPKn. 

Bahkan kini dihadapkan pada semakin lunturnya nasionalisme bangsa, 

lemahnya penegakan hukum, korupsi yang semakin merebak dengan wajah 

baru, kolusi dan nepotisme dengan wajah demokrasi, primordialisme, etika 

politik kalangan elit kita terutama para penyelenggara negara dewasa ini sangat 

mengecewakan rakyat. Negeri ini berada dalam kritis multidimensional yang 

tak kunjung usai, kondisi diperburuk dengan krisis moral dan budi pekerti para 

pemimin bangsa yang berimbas kepada generasi muda. 

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang menaruh perhatian besar 

pada masalah pendidikan karakter. Kurikulum sekolah mulai dari tingkat 

paling rendah hingga paling tinggi, mengalokasikan waktu yang cukup banyak 

bagi bidang studi potensial untuk pembinaan karakter atau akhlak yaitu PPKn. 

Namun, pada kenyataannya kebanyakan dari siswa tidak sesuai dengan 

harapan yang diinginkan. PPKn yang diyakini mampu meminimalisir dan 

membendung rusaknya moral anak bangsa, saat ini masih ironi, serbab masih 

ditemukan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang ada dalam 

dunia pendidikan. Indonesia sedang dihadapkan pada masalah mentalitas yang 

terkait dengan masalah karakter seperti sifat yang meremehkan mutu, suka 
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menerabas, tidak percaya diri sendiri, tidak berdisiplin murni, dan suka 

mengabaikan tanggung jawab. 

Sumber dari musibah dan bencana yang telah meluluhkan moralitas 

bangsa ini adalah terabaikannya pendidikan karakter. Pendidikan Nasional 

mencanangkan gerakan nasional berupa pendidikan karakter, dengan adanya 

pendidikan karakter tersebut diharapkan mampu menjadi solusi atas rapuhnya 

karakter bangsa selama ini. 

Dewasa ini bangsa Indonesia dilanda krisis moral, tidak hanya pada 

tataran pimpinan pemerintahan dan birokrat semata, tetapi telah merambah 

dasar hingga pada anak-anak sekolah. Hal ini bisa dilihat dari tawuran pelajar, 

kriminal anak-anak remaja, dan sebagainya. Ini menunjukkan bangsa kita telah 

kehilangan jati diri dan karakternya. Di sisi lain karakter merupakan kualitas 

perilaku kolektif kebangsaan yang khas baik, yang tercermin dari seseorang 

atau sekelompok orang yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, norma, 

UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen 

terhadap NKRI, sehingga pendidikan karakter perlu dimiliki dan ditanamkan 

kepada siswa. 

Banyak faktor yang melatar belakangi pembentukan karakter siswa 

diantaranya lingkungan keluarga, perkembangan IT, pembelajaran PPKn, 

lingkungan teman sebaya, lingkungan sekolah. Pembelajaran PPKn menjadi 

satu pembelajaran yang bisa dimanfaakan dalam pembentukan karakter siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: “IMPLEMENTASI NILAI – NILAI 
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PEMBELAJARAN PPKN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER 

SISWA SD NEGERI 1 KANOMAN KARANGNONGKO”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PPKn dalam pembentukan karakter 

siswa SD N 1 Kanoman Karangnongko. 

2. Apa tantangan yang dihadapi guru PPKn dalam pembentukan karakter 

siswa SD N 1 Kanoman Karangnongko. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksaan pembelajaran PPKn dalam 

pembentukan karakter siswa SD N 1 Kanoman Karangnongko. 

2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi guru PPKn  dalam 

pembentukan karakter siswa SD N 1 Kanoman Karangnongko. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi 

dunia pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai wacana nilai 

pendidikan khususnya PPKn, yang selanjutnya akan dijadikan 

sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan 

kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang 

ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan, 

serta pemerintah secara umum. Dapat menjadi pertimbangan untuk 

diterapkan dalam dunia pendidikan pada lembaga-lembaga 

pendidikan yang ada di Indonesia sebagai solusi terhadap 

permasalahan pendidikan yang ada. 

c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Menambah khazanah keilmuan tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terkandung dalam bidang studi PPKn. Serta sebagai 

bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya 

dan menambah wawasan. 

d. Bagi peneliti berikutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau 

dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang 

sejenis.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Pembelajaran PPKn yang dilaksanakan oleh guru di kelas sudah 

memasukkan nilai-nilai karakter. Dilihat dari proses pembelajaran, PPKn 

adalah mata pelajaran inti dalam menanamkan karakter siswa, setelah 

diteliti,nilai-nilai karakter yang ditanamkan dalam proses pembelajaran PPKn 

sudah cukup baik, meskipun masih belum efektif. Tantangan yang dihadapi 

guru PPKn dalam pembentukan karakter adalah kurangnya pemahaman siswa 

tentang pendidikan karakter, kurangnya jam pelajaran PPKn, serta rendahnya 

kesadaran diri siswa tersebut.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil simpulan di atas dapat diberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Peranan guru sangat dominan dalam membentuk kerakter siswa sehingga 

harus dapat menempatkan dirinya sebagai panutan yang dapat memberi 

teladan yang baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun 

lingkungan masyarakat. 

2. Guru lebih mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat membuat 

siswa aktif belajar dan mempraktikkan nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan dalam mata pelajaran PPKn. 
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