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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur alhamdulillah pengembangan model pembelajaran RECE berhasil 

diselesaikan dengan baik, dan diharapkan dapat di HAKI kan. Model pembelajaran 

RECE ini bermanfaat bagi guru-guru yang ingin menerapkan penanaman pendidikan 

karakter bagi peserta didiknya.  

Karya ilmiah berupa model pembelajaran yang disebut RECE (Reflective, Engage, 

Collaborative and Elaborative) yaitu model pembelajaran yang dilakukan dengan 

langkah-kangkah Reflective, Engage, Collaborative and Elaborative. Pada setiap 

langkah-langkah tersebut dapat ditanamkan pendidikan karakter bagi peserta didik 

seperti karakter tertib, disiplin, jujur, mandiri, berani, peduli, dan bertanggungjawab. 

Model pembelajaran ini juga sesuai dengan tuntutan pembelajarana abad 21 yaitu 

pembekajaran yang menuntut peserta didik berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan 

komunikatif. Sehingga relevan dengan pelaksanaan kurikulum 2013 yang sedang 

diterapkan disekolah-sekolah. 

Karya ilmiah ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi guru-guru dalam 

menerapkan model pembelajaran yang menginginkan penerapan pendidikan karakter 

di dalamnya.  

 

 

                                                                    Jakarta, 20 Oktober 2019 

                                                                    Penulis 

 

 

                                                                    Dr. Ajat Sudrajat, M.Pd 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

A.  Latar Belakang 
Sudah bukan menjadi rahasia publik bahwa problem karakter bangsa ini sudah 

semakin memprihatinkan. Itulah sebabnya pemerintah dan segenap kelompok 

masyarakat makin menyadari pentingnya pendidikan karakter. Problem karakter 

bangsa ini begitu banyak, dari problem korupsi yang melanda pejabat hingga problem 

lemahnya karakter pemuda dengan ketergantungan pada narkoba. Beberapa data 

dibawah ini dapat menggambarkan problem tersebut. 

Sebuah survei terhadap penegakan supremasi hukum di 65 negara di dunia 

yang diselenggarakan oleh organisasi non-profit World Justice Project menyebut 

bahwa praktek korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas. Jika diranking, 

Indonesia berada di posisi bawah baik secara regional maupun global. Demikian hasil 

survei yang diberi nama 'World Justice Project 2011 Rule of Law' . Hasil survey 

tersebut dilansir United Press International pada 14 juni 2011. Proyek survei tahunan 

yang dibiayai oleh Neukom Family Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, 

dan LexisNexis ini merilis hasil surveinya pada 13 Juni 2011 di Washington DC, 

Amerika Serikat. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa korupsi sudah sangat 

menyebar luas di Indonesia, berada di posisi kedua dari terakhir untuk wilayah 

regional dan di posisi 47 secara global (dari total 65 negara). 

Problem karakter juga melanda kalangan pemuda, baru-baru ini di bulan 

November 2011 kita dikejutkan dengan tawuran kekerasan yang dilakukan mahasiswa 

antar fakultas di sebuah Universitas di wilayah Indonesia timur yang berujung pada 

kerusakan parah fasilitas kampus dan beberapa korban fisik. Problem pemuda juga 

sampai pada problem lemahnya karakter karena begitu mudah beralih kepada 

narkoba, sebagaimana sebuah data dari BNN dan Puslitkes UI. Data tersebut 

mengemukakan bahwa jika tidak ada penanggulangan secara komprehensif, 

prevalensi (angka kejadian) penyalahgunaan narkoba di Indonesia akan mencapai 2,8 

% atau setara dengan 5,1 juta orang pada tahun 2015. Dari 5,1 juta tersebut sebagian 

besar adalah lulusan SLTA (BNN, 2011). Berdasarkan Pusat Penelitian Kesehatan 

(puslitkes) Universitas Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami 
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kenaikan sejak tahun 2009, pada tahun tersebut prevalensi penyalahgunaan narkoba 

mencapai 1,99 % atau setara dengan 3,6 juta orang. Angka tersebut naik menjadi 2,21 

% pada tahun 2010.(www.indonews.org, 2011). Data terakhir yang diperoleh yaitu 

adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh siswa-siswa salah satu SMA terkenal di 

Jakarta terhadap salah seorang warga masyarakat yang kebetulan alumni dari sekolah 

tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak yang tidak memiliki karakter 

yang baik.   

Tentu saja problematika tersebut tidak harus membuat kita bangsa Indonesia 

pesimis tetapi justru harus menjadi tantangan untuk turut memperbaiki keadaan. 

Disinilah urgensinya pendidikan karakter. Berbagai argumentasi dan kerangka 

konseptual tentang pendidikan karakter meyakinkan bangsa Indonesia, termasuk 

tentunya Perguruan Tinggi seperti Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk turut 

berkontribusi membentuk karakter anak bangsa dalam menghadapi tantangan masa 

depan bangsa yang makin kompleks. 

Grand design yang dikembangkan Kemendiknas (2010) pendidikan karakter 

di rancang sebagai konteks totalitas proses psikologis yang memahami seluruh potensi 

individu (kognitif sampai dengan psikomotorik) dan sosial kultural (keluarga, sekolah 

dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Dalam bahasa lain memadukan 

spiritual & emotional development, intellectual development, physical and kinesthetic 

development, dan affective and creativity development. Dalam khazanah pendidikan di 

Indonesia yang lebih original sebagaimana pernah ditulis Ki Hajar Dewantara  disebut 

sebagai olah hati, olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah karsa.  

Secara regulatif sesungguhnya pembentukan karakter merupakan salah satu 

tujuan pendidikan nasional. Dalam pasal 1 UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan 

bahwa diantara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta 

didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah UU 

Sisdiknas tahun 2003 tersebut bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk 

manusia Indonesia yang cerdas, tetapi juga berkepribadian atau berkarakter. Sehingga 

diharapkan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang 

bernafas nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. 

Dengan sejumlah dasar pertimbangan di atas maka pendidikan karakter tidak 

hanya sebuah kebutuhan bangsa tetapi juga merupakan kewajiban bagi dunia 
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pendidikan untuk melaksanakannya. Perguruan Tinggi seperti Universitas Negeri 

Jakarta (UNJ) memiliki panggilan moral yang kuat untuk menyelenggarakan 

pendidikan karakter secara sistemik.  

Penyelenggaraan pendidikan karakter di UNJ menjadi keniscayaan dan 

memiliki supporting sistem yang cukup siap karena empat hal. Empat hal tersebut 

adalah (1) kesiapan dukungan sumber daya manusia UNJ yang memang memiliki 

sejarah sebagai perguruan tinggi yang lekat dengan konsep-konsep dan praktik 

pendidikan. (2) kesiapan dukungan kurikulum yang sebagaian besar terkait dengan 

pendidikan, dan pendidikan lekat dengan pembentukan karakter peserta didik.(3) 

kesiapan dukungan organisasi kemahasiswaan. Bahwa organisasi kemahasiswaan 

UNJ sudah sejak lama memiliki budaya organisasi yang kuat dan memilki kiprah 

yang signifikan di DKI Jakarta bahkan di tingkat nasional. (4) hampir semua fakultas 

secara konseptual dan praktik telah melaksanakan penyelenggaraan pendidkan 

karakter. Dengan empat hal tersebut, UNJ siap melaksanakan pendidikan karakter. 

Berdasarkan paparan di atas hal-hal tersebut sejalan dengan pendapat Muhaimin 

(Mustika, dkk, 2017, hlm. 5) yang mengatakan bahwa : proses pendidikan karakter 

dapat diaplikasikan daam beberapa tahap yaitu, tahap transformasi nilai, tahap 

transaksi nilai, dan tahap transinternalisasi. Dimana nilai-nilai tersebut termasuk ke 

dalam empat pilar pendidikan karakter Universitas Negeri Jakarta. Nilai-nilai yag 

dimaksud dalam hal ini adalah nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam 

pembelajaran di sekolah seperti, cinta tanah air, nilai kejujuran, disiplin dalam 

peraturan, bersahabat dan religius. Supporting sistem sebagaimana disebutkan di atas 

belum memiliki makna dan hasil yang maksimal bila penyelenggaraannya tidak 

dilakukan dengan metode dan model yang baik. Oleh karena itu sangat penting dan 

memiliki urgensi yang mendesak agar dibuat satu pola atau model pendidikan 

karakter bagi calon guru pada jenjang Pendidikan Dasar. Pentingnya penanaman 

pendidikan karakter sejak dini pada usia sekolah dasar tersebut sejalan dengan 

pelaksanaan kurikulum 2013 yang menitik beratkan pada aspek sikap dengan porsi 

yang lebih besar pada pendidikan di Sekolah Dasar. Pendidikan karakter yang baik 

diberikan sejak dini akan membentengi anak-anak pada saat mereka dewasa nanti. 

Pendidikan karakter yang kuat ditanamkan sejak anak usia sekolah dasar akan 

menuntun mereka dalam kehidupannya hingga dewasa. Inilah pentingnya penanaman 
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pendidikan karakter sejak dini pada usia anak-anak sekolah dasar. Untuk mendukung 

terciptanya pelaksanaan pendidikan karakter yang baik pada anak-anak usia sekolah 

dasar menuntut model pembelajaran tentang pendidikan karakter yang tepat bagi 

anak-anak usia sekolah dasar. Oleh karena itu perlu dikembangkan model pendidikan 

karakter peserta didik sekolah dasar pada guru-guru SD di DKI Jakarta. Maka dari itu 

menururt (Mulyani, 2016, hlm. 9) untuk menciptakan lingkungan yang mendukung 

pendidikan karakter di suatu sekolah, diperlukan juga guru yang mampu menerapkan 

peran yang baik kepada siswa yaitu sebagai pemandu, edukator, fasilitator, penasehat 

dan motivator. Pengaruh pendididkan karakter yang baik tidak hanya berasal dari 

lingkungan siswa saja namun juga berasal dari hasil belajar yang terlah siswa 

dapatkan selama proses belajar mengajar di dalam kelas dengan guru yang 

berangkutan. 

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dilihat seperti tabel di 

bawah ini: 

Tabel 1.1 

Luaran Yang Diharapkan 

 

No Luaran Jenis Luaran   Bentuk 
Luaran/nama 

Jurnal 

1 Luaran Utama Jurnal Ilmiah internasional 
terindeks scopus 

Journal of Social 
Studies Education 
Research (JSSER) 
Turki 

2 Luaran Tambahan Model Pembelajaran 
Pendidikan Karakter 

Booklet Model 
Pembelajaran 
Pendidikan 
Karakter yang di 
HKI kan 

B.  State of the art 

Dari berbagai penelitian yang ada (hasil-hasil penelitian yang terdahulu) nampak 

bahwa pengembangan model pendidikan karakter peserta didik di sekolah dasar pada 

guru-guru SD di DKI Jakarta belum ditemukan,  sehingga State of the art dalam 

bidang penelitian ini adalah ditemukannya model baru pendidikan karakter peserta 

didik di sekolah dasar. State of the art ini penting dilakukan agar pendidikan karakter 

dapat diberikan secara tepat kepada peserta didik di sekolah dasar melalui 
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pengembangan model pendidikan karakter bagi mereka. Berdasarkan hasil penelitian-

penelitian  sebelumnya di paparkan bahwa materi-materi pada pelajaran di sekolah 

dasar sarat dengan berbagai nilai-nilai karakter. Dalam data yang telah dikaji  

menunjukan bahwa penanaman nilai-nilai karakter pada mata pelajaran  bukan hanya 

sekedar mengajarkan mana yang salah dan benar, lebih dari itu proses pendidikan 

lebih dititik beratkan pada upaya menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang 

dilakukan oleh guru. dengan kata lain pembelajaran  harus melibatkan pengetahuan 

yang baik, perasaan yang baik, dan perilaku yang baik. kemudian seharusnya guru 

bisa mengintegrasikan pada setiap kajian dalam pembelajran IPS melalui desain 

silabus dan RPP. Walaupun demikian penilaian dalam pendidikan karakter lebih 

banyak menggunakan penilaian nontes, yakni penilaian yang menitik beratkan pada 

pencapaian kompetensi kognitif. Upaya-upaya untuk mendukung tercapainya program 

pendidikan karakter disekolah, khususnya SD. Harus dibangun kultur yang 

mendukung akselerasi terbentuknya karakter peserta didik serta didukung oleh 

keteladanan para guru (Akbar, A, 2015, hlm. 5) 

Maka dari itu pendidikan karakter itu begitu pentingnya bagai peserta didik 

menuntut pembelajaran tentang pendidikan karakter dilakukan dengan model yang 

tepat sesuai dengan perkembangan peserta didik serta tuntutan pembelajaran abad 21 

yang menitik beratkan pada pembelajaran yang kreatif inovatif di dalamnya dilakukan 

dengan menitikberatkan pada 4Cs (pembelajaran kreatif, kritis, kolaboratif, dan 

komunikatif). Dalam pembelajaran abad 21 juga dituntut PPK (penguatan pendidikan 

karakter) serta pentingnya literasi. Inilah state of the art pada penelitian ini, sebagai 

sesuatu hal baru yang harus ditemukan dan penting untuk diterapkan karena manfaat 

yang besar dalam penanaman karakter bagi peserta didik sejak dini.  

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini dilakukanlah analisis kebutuhan dari 

guru-guru sekolah dasar yang mengajar di sekolah. Peneliti menyebarkan instrumen 

terhadap 30 guru guru  di 5 sekolah di DKI Jakarta yaitu Jakarta Timur, Jakarta Utara, 

Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan untuk meminta pendapat terkait 

dengan pelaksanaan model baru pendididkan karakter sekolah dasar di DKI Jakarta. 

Hasil dari penelitian awal ini seperti terlihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 1.2 

Analisis Kebutuhan Model Pembelajaran Pendidikan Karakter 

 

No  Pernyataan Pilihan  

Ya % Tidak % 

1 Langkah-langkah pembelajaran Berurutan (Reflective, 

Engage, Collaborative and Elaborative) 

1 3,3 29 96,7 

2 Langkah reflektif tersaji  5 12,7 25 83,3 

3 Langkah Engage terlihat 2 6,7 28 93,3 

4 Langkah Collaborative dilakukan 2 6,7 28 93,3 

5 Langkah Elaborative nampak 5 12,7 25 83,3 

6 Pembelajaran berpusat pada peserta didik  12 40,0 18 60,0 

7 Pembelajaran bersifat menyenangkan  20 66,7 10 33,3 

8 Peserta didik bertanya  9 30,0 21 70,0 

9 Peserta didik menjawab 5 12,7 25 83,3 

10 Peserta didik menyampaikan pendapat 4 13,3 26 86,7 

 

Dari data di atas menunjukkan bahwa guru rata-rata belum melakukan model 

pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk berpikir kreatif, kritis, kolaboratif 

dan komunikatif sebagai tuntutan pelaksanaan kurikulum 2013. Mereka ketika 

dimintakan pendapatnya tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran rata-rata belum 

melaksanakan langkah-langkah pembelajaran yang kreatif,, kritis, kolaboatif, dan 

komunikatif sebagai tuntutan pembelajaran abad 21. Bisa dipastikan guru-guru masih 

menggunakan model-model lama yang kurang menuntut aktivitas peserta didik dalam 

melakukan pembelajaran di kelas.  

Kiranya penting untuk dikembangkan model pembelajaran baru yang 

menuntut peserta didik ,melakukan aktivitas pembelajaran lebih kritis, kreatif, 

kolaboratif, dan komunikatif sebagai model pembelajaran yang sesuai dengan 
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tuntutan  pembelajaran abad 21. Model pembelajaran pendidikan karakter yang 

dikembangkan pada penelitian ini adalah model pembelajaran RECE (Reflective, 

Engage, Collaborative and Elaborative).  Model pembelajaran pendidikan karakter 

RECE ini menuntut perserta didik aktif dan kreatif dalam pembelajarannya. Guru 

tentu saja harus terlebih dahulu memahami dan mendalami terkait langkah-langkah 

pembelajaran terkait model pembelajaran RECE ini. Inilah yang melatar belakangi 

pentingnya pengembangan model pembelajaran RECE ini bagi guru-guru yang 

diharapkan akan mampu menggali kemampuan berpikir kreatif, kritis, kolaboratif dan 

komumikatif bagi peserta didik dalam melakukan pembelajarannya.  

C.  Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah 
Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah 

pengembangan model pembelajaran pendidikan karakter RECE yang tepat bagi 

peserta didik sekolah dasar di DKI Jakarta. 

Adapun pembatasan masalahnya ditekankan pada pengembangan model 

pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar pada guru-guru SD di DKI Jakarta. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pada Renstra UNJ penelitian yang dikembangkan meliputi Penelitian 

Kompetitif Unggulan Perguruan Tinggi (PKU-PT), Penelitian Unggulan Fakultas 

(PUF-UNJ), dan Penelitian Guru Besar (PGB-UNJ). Bila diuraikan seperti pada 

penjelasan di bawah  ini.   

Penelitian Kompetitif Unggulan Perguruan Tinggi (PKUPT-UNJ) berorientasi 

kepada pengembangan kajian riset terapan maupun upaya pengembangan  produk yang 

memiliki dampak bagi peningkatan kualitas proses pembelajaran mahasiswa dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kelompok bidang ilmu. Topik 

penelitian Kompetitif Unggulan Perguruan Tinggi UNJ tersebut mengacu kepada 

delapan (8) bidang penelitian unggulan universitas tahun 2016-2020, yaitu: (1) 

Teknologi Pendidikan; (2) Pendidikan Lingkungan; (3) Pendidikan Bahari; (4) Neuro 

Pedagogik; (5) Pendidikan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan; (6) 

Sains, Teknologi, dan Olahraga; (7) Seni, Sosial dan Humaniora; dan (8) Ekonomi 

Kreatif dan Usaha Kecil Menengah 

Penelitian Fakultas (PUF-UNJ) berorientasi kepada pengembangan kajian 

riset dasar (fundamental) dan atau kajian riset terapan maupun upaya pengembangan 

produk yang memiliki dampak bagi peningkatan kualitas proses pembelajaran 

mahasiswa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang 

ilmunya. Penelitian Fakultas diperuntukkan bagi dosen UNJ, kecuali: (1) Guru 

Besar, (2) dosen yang memperoleh tugas tambahan di PPs UNJ, (3) dosen CPNS, 

serta (4) dosen yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2018. 

Sementara itu untuk salah satu Roadmap Program Studi Pendidikan Dasar 

adalah terkait bidang pendidikan yang di dalamnya terdapat isu-isu pembelajaran. Dari 

road map penelitian yang dikembangkan oleh program studi Pendidikan Dasar 

tersebut, peneliti menyesuaikan penelitian-penelitian yang dilakukannya berdasarkan 

road map tersebut.  
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Tabel 2.1 

 Road Map Penelitian Pengusul 

 

Kompeten

si/Kajaian

/Keahlian 

Isu-isu Strategis Pemecahan 

Masalah 

Topik Riset yang 

Diperlukan 

Tahun 

Pendidikan 

Dasar 

Pembelajaran di 

Sekolah Dasar 
Perencanaan 

Pembelajaran di 

Sekolah Dasar 

Model  

perencanaan 

pembelajaran di 

SD 

2017, 2018 

Pelaksanaan 

pembelajaran di 

Sekolah Dasar 

Model 

pelaksanaan 

pembelajaran di 

SD 

2019 

Evaluasi 

pembelajaran di 

Sekolah Dasar  

 

Model evaluasi 

pembelajaran di 

SD  

2020 

 Bahan 

pembelajaran di 

Sekolah Dasar 

 

Pengembangan 

Bahan 

pembelajaran di 

SD 

 

Model 

pengembangan 

bahan 

pembelajaran di 

SD 

2021 

 Metode/Model  

pembelajaran di SD 

 

Pengembangan 

Metode/Model  

pembelajaran di 

SD 

 

Model 

pengembangan 

metode/model 

pembelajaran di 

SD 

2022 

 Media 

pembelajaran di SD 

 

Pengembangan 

Media 

pembelajaran di 

SD 

 

Model 

pengembangan 

media 

pembelajaran di 

SD 

2023 
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Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian model pendidikan karakter 

peserta didik SD menjadi fokus roadmap penelitian pada tahun 2019 dengan judul 

penelitian “Model Baru Pendidikan Karakter Sekolah Dasar di DKI Jakarta”  

A. Pengertian Model Pembelajaran  

Model Pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan 

seorang guru dalam mendesain pola mengajar. Model pembelajaran merupakan suatu 

pola untuk mengarahkan rancangan pembelajaran untuk membantu peserta didik 

mencapai tujuan dari pembelajaran. Pembelajaran bukan hanya sekedar menekankan 

kepada pengertian dan konsep belaka, tetapi bagaimana melaksanakan proses 

pembelajarannya dan meningkatkan kualitas proses pembelajarannya. tersebut, 

sehingga pembelajaran tersebut benar-benar bermakna. Dengan demikian aktivitas 

pembelajaran benarr-benar merupakan kegiatan yang bertujuan yang tertata secara 

rapih dan terorganisir (Trianto, 2007, hlm. 1). 

Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari pada 

strategi, metode atau prosedur. Model pembelajaran mempunyi empat ciri khas yang 

tidak dimiliki oleh strategi, metode atau prosedur. Menurut Kadri dan Nur (dalam 

Trianto, 2010, hlm. 23), Ciri-ciri tersebut antara lain : 

1. Rasional teoretis logis yang disusun oleh para pengembang, 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar vtujuan pembelajaran itu tercapai  

Berbagai ciri khas model pembelajaran tersebut dimaksudkan agar 

mencapai sebuah tujuan pembelajaran dengan menciptakan lingkungan belajar 

yang nyaman dan menyenangkan. Pengalaman-pengalaman serta informasi yang 

diperoleh peserta didik akan diolah dan dijadikan landasan dalam memecahkan 

permasalahan pada materi pembelajaran yang di ajarkan, dengan demikian peserta 

didik akan termotivasi dalam belajar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah di susun. Jadi, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran juga mengacu pada 
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pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, 

dan pengelolaan kelas. 

 

B.  Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah gerakan nasional menciptakan sekolah yang 

menumbuhkan etika, orang muda yang bertanggung jawab dan peduli dengan 

memodelkan dan mengajar karakter yang baik melalui penekanan pada nilai-nilai 

universal yang kita semua bagi. Ini disengaja, upaya proaktif oleh sekolah, kabupaten 

dan negara bagian untuk menanamkan dalam diri siswa-siswa mereka penting nilai-

nilai etis inti seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan 

penghargaan diri sendiri dan orang lain. Pendidikan karakter bukan “perbaikan cepat.” 

Ini memberikan jangka panjang solusi yang membahas masalah moral, etika, dan 

akademik yang menjadi perhatian masyarakat kita dan kunci keamanan sekolah kita 

(Kemitraan Pendidikan Karakter, 2010). 

Thomas Lickona menggambarkan pendidikan karakter sebagai “upaya yang 

disengaja untuk menumbuhkan kebajikan. ”Kata kuncinya adalah disengaja. Kita 

tidak boleh berasumsi bahwa anak-anak, diserahkan pada persetujuan mereka sendiri, 

akan tumbuh dan menjadi dewasa muda dengan karakter yang baik. Jelas, anak-anak 

membutuhkan orang dewasa untuk mengajar mereka melalui teladan dan nasihat. 

Beberapa kajian penelitian yang terkait dengan pendidikan karakter dapat 

diuraikan di bawah ini: 

Menurut Elfrida dkk, (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa: 

1.  Pengaturan diri berpengaruh positif dengan karakter bangunan. 

2.  Kecerdasan Emosional berpengaruh positif terhadap pembentukan karakter. 

3. Pengaturan Diri dan Kecerdasan Emosional berpengaruh positif terhadap 

pembentukan karakter. 

4. Pengaruh Pengaturan Diri dan Kecerdasan Emosional berpengaruh positif 

dengan membangun karakter sebesar 0,887 atau 88,70%. 

5. Pengaturan diri adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam 

mengendalikan perilaku, dan memanipulasi perilaku dengan menggunakan 
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kemampuan pikirannya sehingga individu dapat bereaksi terhadap 

lingkungannya. 

6. Pengaturan diri dan kecerdasan emosi menjadi dasar dari proses sosialisasi 

karena berkaitan dengan semua domain dalam perkembangan fisik, kognitif, 

sosial, dan emosional (Elfrida, Siregar, Zulela, Prayuningtyas, & 

Rachmadtullah, 2018, hlm. 317) 

Kinkopf (2016) juga menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa guru yang 

mengajar pengembangan karakter memiliki siswa yang lebih baik tingkah laku. 

Perlunya sifat-sifat ini tidak hanya untuk menembus norma-norma sosial, tetapi juga 

untuk memberikan siswa ini lebih banyak peluang untuk berhasil di dalam kelas. 

Menurut temuan, praktik terbaik untuk secara proaktif mengajar pengembangan 

karakter berurusan dengan karakter pengajaran yang eksplisit, berkomunikasi dengan 

orang tua lebih dari satu kali seminggu tentang karakter, dan menggunakan kosakata 

dan bahasa yang sama di sekolah untuk menangani perilaku buruk dan karakter siswa. 

Seiring dengan praktik terbaik ini, penelitian ini mampu mengidentifikasi kesulitan 

dalam membangun dan melanjutkan kurikulum pengembangan karakter di kelas. 

Kesulitan-kesulitan yang dikutip oleh peserta guru adalah waktu yang diperlukan 

untuk mengajar karakter di kelas, menampilkan diri sebagai panutan positif, salah 

memahami perilaku sebagai karakter buruk daripada perbedaan budaya, dan 

kurangnya sistem pendukung siswa di luar kelas. Dalam banyak kasus, 

pengembangan karakter adalah kualitas utama dalam menciptakan akses dan peluang 

bagi kaum muda yang kurang beruntung. Merupakan tanggung jawab pendidik, 

administrasi, dan orang tua / wali untuk menanamkan dan mendorong karakter yang 

baik dalam diri siswa untuk memastikan mereka memiliki kemungkinan paling 

terbuka bagi mereka (Kinkopf & Casey, 2016, hlm. 12). Hal ini senada dengan 

pendapat (Emiasih, 2011, hlm. 216) yang mengatakan bahwa semakin dalam 

pemahaman guru tentang pendidikan karakter maka semakin baik pula pelaksanaan 

pendidikan karakter yang dilaksanakan guru tersebut. Karena kedua hal tersebut 

saling terstruktur, dimana setiap komponen dari stuktur tersebut harus menjalankan 

fungsinya dengan baik. Untuk itu pendidikan karakter perlu diterapkan pada setiap 

mata pelajaran sebab setiap nilai-nilai yang siswa dapatkan tidak hanya berasal dari 

dalam kelas saja namun juga di dapatkan di lingkungan sosial sekitarnya. Nila-nilai 
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pendidikan karakter dalam obyek kajan  pembelajaran yang dimana membahas 

tentang masyarakat, sehingga diharapkan ssiwa dapat berperilaku dan bersikap sesuai 

dengan karakter dan kepribadian yang bertanggung jawab dan bertakwa. Walaupun 

demikian penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui setiap mata pelajaran 

dapat ditinjau dari berbagai aspek diantaranya : materi sosial, kewarganegaraan, IPS 

dan umum yang telah dianalisis nilai-nilai karakternya, RPP, silabus, metode 

pembelajaran dan media pembelajaran. Perspektif tersebut mengacu kepada  

pendekatan Teori Fungsional Struktural yang dipelopori oleh Talcott Parsons.  

Sedangkan Kamarrudin (2012) menyatakan bahwa pendidikan karakter 

penting untuk pertumbuhan individu manusia secara keseluruhan dan harus dilakukan 

lebih awal. Namun bukan berarti jika Anda tidak mengakomodasi pendidikan dasar 

pembentukan karakter, lembaga pendidikan juga merasa tidak perlu melakukan itu. 

Penting bagi lembaga pendidikan untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan 

kompetensi akademik siswa, tetapi juga pengembangan karakter sehingga lulusan 

menjadi lulusan yang siap secara akademis dan berkarakter baik. Keinginan untuk 

membangun karakter siswa telah dituangkan ke dalam perencanaan strategis dan 

desain program secara sistematis dan terintegrasi. Hasil dari program ini tidak secara 

langsung mengubah karakter siswa, tetapi diharapkan untuk memberi warna positif 

dalam suasana belajar. Untuk masa depan, desain pendidikan karakter harus dilakukan 

dengan komitmen tinggi dan peningkatan berkelanjutan dari bisnis yang dilakukan. 

Karakter pembiasaan (karakter) perlu dilakukan dan perwujudan akhlak mulia 

(Karakter) tujuan akhir yang mulia dari suatu proses pendidikan yang begitu 

diidamkan oleh setiap institusi yang mengorganisasikan proses pendidikan. Budaya 

atau budaya yang ada di lembaga, sekolah, perguruan tinggi, dan lainnya, sangat 

berperan dalam membangun nilai-nilai moral yang baik di antara komunitas akademik 

dan karyawannya. Karena itu, lembaga pendidikan memiliki tugas dan tanggung 

jawab untuk melakukan pendidikan moral (moral education) bagi para siswa dan juga 

membangun budaya masyarakat untuk nilai-nilai moral (Kamaruddin, 2012, hlm. 228) 

Terkait dengan pelaksanaan pendidikan karakter Winton (2008) menyatakan 

bahwa pendekatan tradisional untuk pendidikan karakter harus ditinggalkan jika 

sekolah umum ingin mencerminkan komitmen demokratis terhadap kesetaraan, 
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keragaman, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, pemikiran kritis, kebaikan 

bersama, dan keadilan sosial. Daripada memaksakan seperangkat nilai statis untuk 

dipelajari, saya percaya guru harus melibatkan siswa dalam percakapan yang sedang 

berlangsung tentang kompleksitas nilai dan moralitas. Sebagai contoh, sebuah diskusi 

tentang keberanian dapat mengeksplorasi jika, bagaimana, dan dengan cara apa 

konteks memengaruhi pemahaman tentang apa artinya menjadi berani. Pertanyaan 

lain yang perlu dipertimbangkan termasuk: bagaimana keberanian dapat ditampilkan 

secara berbeda oleh orang yang berbeda? Mengapa suatu tindakan dianggap berani 

oleh sebagian orang dan bukan yang lain? Bagaimana keberanian seseorang dapat 

memengaruhi orang lain? Nilai-nilai yang mendasari kurikulum kelas, sekolah, dan 

negara serta kebijakan lainnya juga harus diperiksa. Siswa dan guru dapat 

mendiskusikan nilai-nilai siapa yang dicerminkan dan minat siapa yang mereka 

layani. Alternatif dapat dipertimbangkan dan dikritisi untuk mengidentifikasi siapa 

yang akan mendapat manfaat dari berbagai opsi dan siapa yang mungkin dihukum. 

Percakapan ini mengakui pentingnya nilai dalam kehidupan individu dan masyarakat 

secara lebih luas tanpa mengasumsikan bahwa ada nilai-nilai tertentu dengan definisi 

tetap yang dimiliki orang-orang dengan karakter yang baik. Sebagai gantinya, mereka 

membiarkan pintu terbuka untuk titik pandang yang baru dan beragam dan membantu 

siswa belajar untuk hidup dengan perbedaan dan konflik yang menjadi ciri masyarakat 

demokratis. Mereka juga mendorong siswa untuk membayangkan dan bekerja menuju 

masyarakat yang lebih adil (Winton, n.d, 2008, hlm. 58). 

Dalam penelitiannya Wardhani (2018) dalam penelitiannya menemukan sebagai 

berikut: 

1. Literasi moral memiliki pengaruh dengan persepsi guru tentang pendidikan 

karakter. Ini menunjukkan bahwa semakin baik literasi moral semakin baik 

persepsi guru tentang pendidikan karakter. 

2. Iklim sosial memiliki pengaruh pada persepsi guru terhadap pendidikan 

karakter. Ini menunjukkan bahwa semakin baik iklim sosial, semakin baik 

persepsi guru tentang pendidikan karakter. 

3. Literasi moral dan iklim sekolah memiliki pengaruh pada persepsi guru 

tentang pendidikan karakter. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik moral 
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literasi dan iklim sosial maka akan semakin baik pula persepsi guru terhadap 

pendidikan karakter 

4. Pendidikan karakter menempatkan tanggung jawab pada guru, orang tua dan 

masyarakat (Wardhani, Zulela, Rachmadtullah, Elfrida, & Siregar, 2018, hlm. 

303) 

Berdasarkan penelitian di atas, menurut (Kader dan Sugiharsono, 2014, hlm. 

96) mengatakan bahwa kompetensi guru di dalam kelas pada saat menerapkan 

pendidikan karakter sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi 

para peserta didik. Pengalaman belajar dalam kaitannya dengan unsur-unsur 

konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Untuk itu, kaitan konseptual 

yang dipelajari dengan sisi bidang kajian yang relevan akan membentuk skema 

(konsep) pembelajaran karakter, sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan 

dan pengetahuan. Perolehan keutuhan belajar, pengetahuan, kebulatan pandangan 

tentang kehidupan dan dapat direfleksikan melalui pembelajaran karakter. Lebih jauh, 

fakta bahwa pemahaman guru tentang pendidikan karakter masih lemah, sarana dan 

prasarana masih belum memadai, rendahnya kesadaran peserta didik. Walaupun 

demikian. Bagi peserta didik pendidikan karakter dalam pembelajaran dapat memberi 

peluang untuk mengembnagkan kreativitas akademik, kemampuan analitik, 

kemampuan asosiatif. Mengacu pada hal tersebut nampak bahwa program 

pembelajaran dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat melihat hasil dari 

program pendidikan karakter, begitu juga dalam proses pembelajaran baik dikelas 

maupun diluar kelas. Karena alokasi waktu yang ditentukan dirasa masih kurang 

khususnya pembelajaran karakter dalam mata pelajaran di sekolah dasar (Mifta, M, 

204) 

Pengembangan karakter anak melalui pembelajaran ilmu sosial. Dimana 

kecerdasan emosi merupakan bekal penting dalam mempersiapkan anak 

menyongsong masa depan karena mereka akan lebih mudah dan berhasil menghadapi 

segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk ebrhasil secara 

akademis. Untuk itu orientasi pembelajaran IPS digunakan untuk mengembangkan 

pengetahuan dasar, keterampilan, dan sikap positif yang diperlukan untuk menjadi 

warga negara yang ebrtanggung jawab dan mampu berkontribusi secara aktif dalam 

kehidupan sosial sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Maka dari itu 
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pendidikan karakter harus diimplementasikan secara optimal dan integratif dalam 

materi pembelajaran. Dalam hal ini pengintegrasian bukan berarti harus menjadikan 

nilai pendidikan karakter sebagai materi tambahan atau penambah bahan ajar namun 

materi atau bahan pembelajaran ilmu sosial tetap sesuai dengan prsi yang ditetapkan 

dalam kurikulum. Dengan demikian perlu diperhatikan bahwa proses penerapan 

pendidikan karakter dapat diintegrasikan melalui keteladanan dan pembiasaan selama 

siswa melakukan pembelajaran atau penguasaan materi ilmu sosial. Siswa dibiasakan 

agar terampil, interpretatif, dan mampu mengkomunikasikan gagsan yang dimiliki. 

Dalam upaya membentuk kemampuan yang demikian, proses pembelajaran 

menggunakan metode berfikir kreatif, menemukan strategi dan alternatif dapat 

diterapkan dalam keberagaman situasi. Penulis menyebutkan bahwa melalui kegiatan 

telaah, keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi, serta peran aktif dalam 

membangun kehidupan bermasyarakat diharapkan ssiwa mampu memahami dan 

membangun kehidupan yang harmonis, peka dan adaptif terhadap lingkungan. 

Sementara itu Puspita (2019) menyatakan bahwa penerapan buku teks 

apresiasi puisi sebagai instrumen pembelajaran untuk implementasi pendidikan 

karakter dapat diterima untuk siswa Pendidikan Tinggi. Ini memungkinkan mereka 

untuk memperoleh persepsi yang lebih jelas dan lebih besar tentang sastra dan 

perkembangan kepribadian. Efektivitas buku teks telah dibuktikan oleh Independent 

T-Test Sampel yang mengkonfirmasi perbedaan signifikan dari nilai rata-rata antara 

kelompok eksperimen dan kontrol. Studi ini secara singkat menyiratkan model 

pembelajaran konstruktif karena bergantung pada dua mata pelajaran, termasuk sastra 

dan pengembangan karakter. Proses pembelajaran yang kompleks akan memberikan 

siswa dengan berbagai peningkatan yang lebih luas untuk meningkatkan berbagai 

kompetensi mereka. Peneliti masa depan diharapkan untuk mengadakan 

pengembangan bertahap dalam hal variasi puisi, evaluasi, dan pelengkap pendidikan 

karakter dalam upaya untuk meningkatkan hasil belajar mengajar berdasarkan analisis 

kebutuhan siswa (Puspita, Andayani, Waluyo, & Rohmadi, 2019, hlm. 696) 

Mata pelajaran sastra dalam hal ini adalah sebagai penghela ilmu pengetahuan. 

Berdasarkan hahikat ini, pembelajaran bahasa harus dilaksanakan dengan orientasi 

bukan hanya membentuk dan mengembangkan kemampuan siswa dalam berbahasa, 

melainkan lebih jauh mengembangkan berbagai konteks pengetahuan yang dipelajari 
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di sekolah. Pembelajaran bahasa secara hakikat juga telah digariskan sebagai wahana 

penghalus budi pekerti. Berdasarkan hakikat ini, pembeljaaran bahasa harus mampu 

dijadikan nilai-nilai dan norma luhur yang berlaku dalam budaya bangsa Indonesia 

(Abidin, 2015, hlm. 28) 

Dari hasil penelitiannya Magda dan Patriana (2016) menyatakan bahwa 

sebagian besar peserta yang mewakili siswa akan setuju bahwa konten lingkungan 

harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan karakter dalam mata pelajaran 

umum. Mempertimbangkan banyak manfaat pendidikan karakter yang melekat 

dengan konten lingkungan, dapat disimpulkan bahwa konten lingkungan sangat 

relevan dan efektif jika digunakan sebagai salah satu komponen pendukung untuk 

pendidikan karakter, karena konten bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan 

siswa. Kesadaran lingkungan juga dapat meningkatkan kehidupan yang nyaman, 

karena ketika seseorang melakukan praktik ini, ia cenderung menjaga sanitasi, 

keseimbangan, dan pelestarian lingkungan fisik di sekitarnya. Faktor kenyamanan 

hidup sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan 

masyarakat. Berdasarkan kesimpulan, para peneliti merekomendasikan untuk menjaga 

kandungan lingkungan secara umum mata pelajaran untuk pendidikan karakter di 

tingkat tersier. Agar program ini efektif, disarankan agar frekuensi kegiatan yang 

berkaitan dengan lingkungan harus ditingkatkan di luar jam pelajaran. Penelitian lebih 

lanjut diharapkan untuk menyelidiki sejauh mana konten lingkungan harus 

diintegrasikan menjadi pendidikan karakter dalam kaitannya dengan aspek psikologis, 

pendidikan, dan sosiologis yang ada. Mempertimbangkan situasi saat ini di Indonesia 

pada umumnya dan Jakarta khususnya sebagai daerah rawan bahaya, para peneliti 

menyatakan bahwa ini telah menjadi urgensi dalam konteks pendidikan kita (Magda 

& Patriana, 2016, hlm. 251). Untuk itu pendidikan karakter sebagai bagian dari 

kurikulum yang terintegrasikan dalam semua mata pelajaran dalam proses 

pengembangannya haruslah mencakup tiga dimensi yaitu kurikulum, sebagai ide, 

kuirkulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses terhadap semua mata 

pelajaran yang dimuati pendidikan karakter bangsa (Hasan, 2000). Perspektif ini juga 

menjelaskan bahwa mata pelajaran tertentu seperti IPS dan Ppkn merupakan mata 

pelajaran yang berkaitan dengan individu baik sebagai warga negara maupun 

masyarakat. Selain itu diharapkan bahwa individu yang dihasilkan adalah individu 
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yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, interaksi yang diharapkan 

adalah interaksi yang bisa membangun kehidupan yang lebih baik. Dari perspektif 

tersebut  diharapkan nantinya akan muncul pengetahuan, keterampilan dan sikap 

untuk menjadi warga negara yang baik. mata pelajaran IPS dan Ppkn memberikan 

bekal pengetahuan yang biasanya lebih menekankan pada spek kognitif. Implementasi 

pendidikan karakter pada mata pelajaran tersebut di sekolah harusnya dirancang 

sedemikian rupa agar memperoleh hasil yang efektif. Beberapa langkah yang perlu 

dilakukan antara lain, yaitu 1. Integrasi pendidikan karakter ke dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas, 2. Dalam budaya sekolah dilakukan pembiasaan dalam 

kehidupan sehari-hari di satuan pendidikan, 3. Integrasi ke dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka, olahraga, karya tulis dan lain sebagainya, 4. Penerapan 

pembiasaan kehidupan keseharian di rumah sama dengan satuan pendidikan (Dewi, 

A,T, 2016, Hlm. 22) 

Sementara itu Muttaqin dkk (2018) menyatakan bahwa nilai agama dan 

nasionalisme, dalam sekolah dasar sudah sangat baik diimplementasikan dan menjadi 

budaya sekolah. Tiga nilai utama terakhir dari Penguatan Pendidikan Karakter, yaitu 

nilai-nilai kemandirian, nilai-nilai gotong royong, dan nilai-nilai integritas telah 

diimplementasikan dengan baik tetapi tidak maksimal. Menanamkan prinsip nilai-

nilai agar peserta didik memiliki pendirian yang kokoh merupakan bagian yang sangat 

penting dari strategi menegakan kedisiplinan yang dilakukan oleh guru yang 

bersangkutan. Untuk itu pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan melalui 

mata pelajaran di kelas, tetapi juga harus ditetapkan melalui suatu pembiasaan, 

kegiatan pembiasaan secara spontan dapat dilakukan contoh : saling membantu atau 

gotong royong ketika piket kelas. Namun ada hal-hal lain seperti anggota sekolah 

yang tidak serius mengimplementasikannya melalui kegiatan belajar, lingkungan 

sekolah, dan peran masyarakat sekitar. Hambatan yang dihadapi sekolah dasar dalam 

implementasi adalah fasilitas sekolah yang terbatas, pelanggaran terhadap peraturan 

sekolah, pengabaian orang tua, dan pengaruh dari masyarakat sekitar siswa. Oleh 

karena itu solusi yang mungkin diusulkan adalah sebagai berikut: sekolah dasar harus 

bekerja sama dengan orang tua dalam menyediakan peralatan doa tambahan di dalam 

kelas, untuk menyesuaikan peraturan sekolah dalam daftar PPK sepenuhnya 

(Muttaqin, Raharjo, & Masturi, 2018, hlm. 110). Dan aspek terakhir adalah adanya 
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evaluasi, penilaian pendidikan karakter di titik beratkan kepada keberhasilan 

penerapan nilai-nilai dalam sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai 

karakter yang ditetapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun 

demikian proses penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui setiap mata 

pelajaran dapat ditinjau dari beberapa aspek, di antaranya : metode penamaan oleh 

guru, media pembelajaran berbasis karakter dan evaluasi penamaan nilai-nilai 

pendidikan karakter. 

Chowdhury (2016) menyatakan bahwa meskipun berbagai kendala dalam 

mengajar moral/etika dan menerapkan pendidikan karakter di sains, mayoritas 

pendidik sains, guru dan masyarakat pada umumnya sangat mendukung keberadaan 

moral, nilai, etika dan pendidikan karakter dalam kurikulum sains yang dapat 

memberikan konteks motivasi untuk mempelajari sains, dan memahami aspek 

sosialisasi dan humanisasi sains dan teknologi. Siswa dapat mengembangkan 

kesadaran yang lebih tinggi tentang implikasi sosial dari studi sains mereka, menjadi 

individu yang mandiri, dan dapat mengenali, menerima dan menginternalisasi peran 

mereka dalam pengambilan keputusan. Pengajaran seperti itu akan meningkatkan 

penilaian siswa, kemampuan berpikir kritis dan motivasi selain mendorong 

keterlibatan dalam sains. Siswa dapat menangani berbagai masalah moral dan etika di 

masyarakat, bertanggung jawab, dan membangun karakter yang baik. Artikel ini 

menyajikan sintesis dan analisis filosofis dan pedagogis yang ketat pertanyaan yang 

berkaitan dengan moral, etika dan pendidikan karakter dengan pandangan untuk 

membuat konsep dan mengartikulasikan kerangka teori yang kuat untuk 

mengembangkan program sekolah yang sesuai dan instruksi pengajaran. Studi 

perbandingan antara dasar filosofis dan teoritis pendidikan moral Barat modern dan 

nilai-nilai moral Islam dan pendidikan dapat berkontribusi pada kerangka pendidikan 

moral masa depan. Pendekatan pengajaran yang berpusat pada siswa dan berbasis 

inkuiri disarankan untuk meningkatkan siswamotivasi dan keterlibatan, dan 

menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan keterhubungan dengan masalah pribadi 

dan sosial. Penelitian telah membuktikan praktik pengajaran dan pembelajaran sains 

dapat diterapkan sambil menumbuhkan moral, nilai, dan etika. Artikel ini menyajikan 

beberapa teknik pengajaran penting, metode dan masalah dengan contoh-contoh 

berdasarkan penelitian, dan pandangan yang disarankan yang dapat berdampak pada 
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pembinaan nilai-nilai, moralitas dan etika dalam pikiran siswa, dan meningkatkan 

motivasi dan keterlibatan siswa (Chowdhury, 2016, hlm. 12 ) 

Sejalan dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan 

masyarakat, serta globalisasi menjadi filter dalam memilih teknologi dan budaya yang 

sesuai dengan kepribadian bangsa. Untuk itu pendidikan karakter diperlukan agar 

dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan tidak disalah gunakan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ha ini mata pelajaran IPS 

mengandung nilai-nilai karakter positif seperti perfikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Maka 

dari itu dari mata pelajaran IPS karakter positif siswa diasah sehingga menjadi warga 

negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan cinta damai sebagai bekal dalam 

menghadapi kehidupan. Menurut penulis proses implementasi dan pengembangan 

nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses panjang dan berkelanjutan, mulai dari 

peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan, dari keluarga, 

sekolah berlanjut ke lingkungan masyarakat.  

Nilai tidak hanya diajarkan tapi dipraktikkan melalui peneladanan dan 

pembiasaan. Hal lainnya adalah bahwa latihan dan pembiasaan berarti bahwa 

pembelajaran IPS harus disertai dengan kegiatan melatih dan membiasakan sikap dan 

perilaku positif siswa agar terbentuk karakter positif yang kuat pada diri siswa sesuai 

dengan kondisi, kemampuan dan sumber daya di sekolah. Keteladanan dari guru dan 

kepala sekolah berperan penting dalam pembentukan karakter siswa, keteladanan 

tersebut berpengaruh kuat pada penanaman nilai positif siswa sebab sekolah 

memerlukan tokoh panutan yang dapat dipercaya dan ditiru (Iskak, M, 2016, hlm. 10). 

Dalam praktiknya menurut (Subhi, B, 2016, hlm. 133) pengintegrasian proses 

implementasi pendidikan karakter dilakukan di dalam kelas pada saat mata pelajaran 

IPS. Dalam hal ini dijelaskan bahwa proses penanaman pendidikan karakter dilakukan 

oleh guru IPS dengan mengajak siswa mengamati media-media pembelajaran yangs 

udah disediakan dan selanjutnya guru membangkitkan pikiran siswa untuk 

memancing rasa penasaran siswa dan akhirnya siswa akan memunculkan sebuah 

pertanyaan dari dirinya. Dengan demikian pendidikan karakter bisa dilakukan dengan 

memberikan waktu kepada siswa untuk mengamati materi terlebih dahulu lalu setelah 

dipahami siswa diajak keluar kelas untuk mengamati apa saja yang ada di lingkungan 
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sekitar sekolah sesuai dengan materi yang di ajarkan, sehingga ssiwa bisa mengetahui 

apa saja contohnya bukan hanya membayangkan saja. Penulis juga memaparkan 

bahwa mengintegrasikan pendidikan karakter dengan mata pelajaran IPS tidak bisa 

dipaksakan, tetapi disesuaikan dengan tema mata pelajaran dan RPP sehingga menajdi 

satu kesatuan yang nantinya siswa bisa membentuk sikap sosial dalam proses 

pembelajaran IPS terpadu 

Pada hasil penelitian lain Maryono (2015) menyatakan bahwa kegiatan 

perencanaan pendidikan karakter di MTsN Pacitan dan SMPN1 Pacitan berdasarkan 

visi, misi, dan tujuan sekolah, yang melibatkan para guru, siswa, dan komite. Para 

guru dan komite sekolah yang memberdayakan dalam menyiapkan ketentuan 

pelaksanaan pendidikan karakter mendukung keberhasilan pelaksanaannya melalui 

proses akumulasi, artikulasi, hingga akomodasi. Teori yang digunakan dalam 

formulasi adalah teori Trans aktif, menekankan martabat individu dan menjunjung 

tinggi kepentingan masing-masing orang. Sosialisasi pelaksanaan pendidikan karakter 

dilakukan oleh kepala sekolah dan guru. Tujuan sosialisasi adalah semua komunitas 

sekolah dan komite sekolah. Kepala sekolah memanfaatkan beberapa kegiatan sebagai 

bentuk sosialisasi, kegiatan meliputi upacara bendera, sedangkan proses belajar 

mengajar, melalui guru, sedangkan kegiatan ekstra dan intra-kurikuler, melalui tutor 

dan pelatih, dan melalui pertemuan komite , dan pertemuan dengan orang tua siswa. 

Implementasi pendidikan karakter terintegrasi dalam setiap mata pelajaran; itu berarti 

tidak diposisikan sebagai subjek yang terpisah. Penerapan nilai-nilai karakter, dimulai 

dengan memprioritaskan nilai-nilai inti untuk sekolah, dan metode yang digunakan 

untuk internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter adalah pendekatan semi-

komprehensif, yaitu: (1) melalui integrasi semua mata pelajaran (mata pelajaran 

terintegrasi), dan (2) program ekstrakurikuler. Pemantauan dan evaluasipelaksanaan 

pendidikan karakter dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) sistem manajemen 

partisipasi (yang melibatkan semua komponen sekolah), (2) melalui penilaian 

akademik (rapor). Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pendidikan 

karakter adalah: (1) gaya kepemimpinan transformasional dan demokratis, (2) 

komitmen komunitas sekolah, (3) infrastruktur, (4) pemberdayaan komite sekolah. Di 

sisi lain, kurangnya aspek konsistensi dan pemahaman peserta didik dan orang tua 
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siswa menjadi hambatan dalam menerapkan pendidikan karakter (Maryono, 2015, 

hlm. 273) 

Sedangkan Komalasari (2018) menyatakan bahwa model buku teks yang 

diusulkan adalah integrasi nilai-nilai kehidupan dan prinsip-prinsip pendidikan nilai-

nilai hidup ke dalam buku teks pendidikan kewarganegaraan dengan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual ilmiah, 

mengembangkan kompetensi inti dan kompetensi bbasic 'sesuai dengan kurikulum 

yang ada, prinsip-prinsip penulisan bahan buku teks, presentasi, bahasa dan 

keterbacaan, dan grafik. Buku ini merupakan inovasi dalam menyediakan sumber 

belajar yang berkualitas, terutama dalam mengembangkan karakter siswa. Ini 

termasuk Identitas Buku (sampul, pengantar, cara menggunakan buku, dan daftar isi), 

Isi Buku (judul bab, pengantar, peta konsep dan kata kunci, penyajian materi dan 

klarifikasi nilai-nilai kehidupan, merangsang kinerja/demonstrasi nilai hidup 

kompetensi berbasis, ringkasan, refleksi, penilaian otentik, umpan balik, dan kegiatan 

tindak lanjut), dan penutupan buku (glosarium, indeks, daftar pustaka). Buku teks ini 

memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perkembangan karakter siswa. 

Karakter siswa yang secara dominan dikembangkan melalui buku ini adalah kerja 

sama, persatuan, dan toleransi. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat digunakan 

oleh siswa dan guru sebagai sumber pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di 

sekolah menengah pertama di Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat pendidikan 

karakter melalui integrasi dalam pembelajaran (Komalasari & Saripudin, 2018, hlm. 

407) 

Pala (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengembangan 

keterampilan sosialisasi dan integrasi pendidikan karakter adalah bagian penting dari 

keberhasilan akademik anak. Upaya pendidikan karakter mungkin efektif ketika 

diterapkan secara ketat dan dengan dasar ilmiah. Sekolah harus fokus pada karakter 

pengajaran dalam kurikulum reguler (Pala, 2011, hlm. 31). Bertemali dengan hal 

diatas, menurut (Yuniardi, D, 2015, hlm. 144) bagaimana implementasi pendidikan 

karakter di dalam mata pelajaran IPS dimana terdapat beberapa pemahaman yang 

didapat dari hasil instrumen penilaian yang terdapat di dalam fungsi pendidikan 

karakter yaitu, pengembangan, perbaikan, penyaring. Guru yang bersangkutan dalam 

dunia pendidikan seharusnya mengacu kepada kurikulum 2013, dimana guru dituntut 
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untuk memperbaiki akhlak dan perilaku anak secara moralitas di zaman sekarang. Hal 

lainnya adalah yaitu terdapat tujuan sekolah dan guru yang dimana mempunyai fungsi 

menerapkan pendidikan untuk membentuk siswa yang berkarakter, moral, sopan 

santun dan budi pekerti baik sehingga menajadi kebangaan bagi keluarga dan sekolah 

serta dipandang baik dimata masyarakat. Betapa pentingnya menenamkan nilai 

karakter sejak usia dini dan dimana untuk usia 13 tahun ini masa peralihan dari masa 

anak-anak menajdi remaja yang perlu bimbingan maka penting ditanamkan budi 

pekerti dan etika untuk menumbuhkan karakter. Adapun perencanaan pedidikan 

karakter pada mata pelajaran IPS dilakukan saat penyusunan pembelajaran yakni 

dalam pembuatan RPP dan silabus yang sesuai dengan pedoman sekolah yang 

ditambahkan beberapa aspek di dalamnya seperti nilai disiplin, hormat dan perhatian, 

tanggung jawab dan ketelitian. Terdapat beberapa temuan utama selama penelitian 

yaitu : pelaksanaan pendidikan karakter belum maksimal, sekolah sudah menerapkan 

senyum sapa santun salam, dan ada nilai-nilai tambahan yang dimasukan dalam 

silabus. 

Serdangkan menurut Marini (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pembangunan karakter telah diintegrasikan dengan sangat efektif terutama untuk 

kehadiran guru tepat waktu, inspeksi guru terhadap kerapian siswa, inspeksi guru 

terhadap kehadiran siswa, guru dan siswa dalam salam sebelum proses belajar 

mengajar, kesesuaian antara rencana pembelajaran dan tindakan dilakukan, 

kompetensi guru dalam mengajar bahan dengan mengintegrasikan pembentukan 

karakter, penyerapan siswa bahan yang diajarkan dengan nilai-nilai karakter, 

komunikasi dua arah antara guru dan siswa, guru menjaga situasi kondusif dengan 

nilai-nilai karakter, aktivitas dan kreativitas siswa, metode pengajaran dengan 

mengintegrasikan karakter bangunan, guru memberi hadiah untuk siswa secara tepat, 

penilaian otentik, guru memberi umpan balik, dan siswa berdoa setelah belajar. 

Pembangunan karakter telah terintegrasi paling tidak efektif terutama untuk siswa 

yang melakukan penilaian diri terintegrasi dengan pembangunan karakter (Marini, 

2017, hlm. 180) 

Agung (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan karakter 

yang berfokus pada pengembangan identitas siswa untuk menjadi cerdas dan memiliki 

karakter yang siswa perlu dipaksa melalui pendidikan formal dan formal. Ini dapat 
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diimplementasikan dalam pendidikan formal di sekolah, khususnya melalui pelajaran 

IPS, karena tujuan IPS tidak hanya tentang aspek kognitif (keterampilan intelektual) 

tetapi juga aspek afektif (keterampilan pribadi). Dengan kata lain, pembelajaran IPS 

umumnya diajarkan tentang sikap, nilai, dan moral. Oleh karena itu, guru IPS harus 

mampu merencanakan pelajaran secara kreatif dan mengimplementasikannya. Hal 

terpenting dalam proses pembelajaran adalah guru sebagai panutan (Agung, 2011, 

Hlm. 402).  

Karena pendidikan karakter pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari teori 

belajar dan pembelajaran, karena pembinaan karakter juga termasuk dalam materi 

yang harus diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. Permasalahannya pendidikan karakter disekolah selama ini baru 

menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai dan belum pada 

tingkatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan belajar yang nyaman dan 

menyenangkan adalah mutlak diciptakan agar karakter anak dapat dibentuk, hal ini 

erat kaitannya dengan emosi positif anak dan selanjutnya dapat mendukung proses 

pembentukan empati, cinta dan akhirnya nurani atau batin anak. Dengan demikian di 

dlam pendidikan karakter disekolah, semua komponen-komponen pendidikan itu 

sendiri yaitu kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, pengelolaan mata 

pelajaran, pengelolaan sekolah pada, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan 

ekstrakurikuler, karena pendidikan karakter pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan 

dari teori belajar dan pembelajaran. Pendidikan karakter harus pada tingkatan 

internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
 

A. Metode Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

pengembangan (research & development). Menurut  Sugiyono (2010:407), metode 

penelitian dan pengembangan digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan  produk tertentu 

digunakan   penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan 

produk tersebut supaya dapat  berfungsi  dengan  baik,  maka  diperlukan  penelitian  

untuk   menguji keefektifan produk tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Diagram Alur Penelitian 
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B.  Penelitian dan Pengembangan 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model baru 

pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar pada guru-guru SD di DKI Jakarta. 

Dengan model baru pendidikan karakter ini diharapkan peserta didik memiliki 

karakter yang kuat sebagai bekal hidup sampai dewasa nanti. 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan metode penelitian pengembangan. Menurut  Sugiyono (2010:407), metode 

penelitian pengembangan digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan 

menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu 

digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan 

produk tersebut supaya dapat  berfungsi  dengan  baik,  maka  diperlukan  penelitian  

untuk   menguji keefektifan produk tersebut. Dengan desain model seperti di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  

Model Riset Pengembangan 

 

Berdasarkan gambar di atas, desain penelitian yang akan dilakukan antara lain: 

a. Analisis Kebutuhan.  

Pada tahapan analisis kebutuhan ini adalah menganalisa kebutuhan yang 

diperlukan, yaitu pengumpulan informasi tentang bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan karakter di sekolah dasar dan bagaimana model-model 

pembelajaran yang diterapkan pada guru-guru SD di DKI Jakarta. 
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b. Perancangan Desain 

Tahap perancangan desain adalah tahap perancangan desain pengembangan model 

pendidikan karakter peserta didik sekolah dasar pada guru-guru SD.  

c. Implementasi Desain 

Tahap implementasi adalah proses penerjemahan perancangan desain ke dalam 

tampilan yang sebenarnya. Dalam hal ini perlu diuji coba oleh guru-guru SD 

apakah model tersebut sesuai atau tidak. 

d. Pengujian 

Tahap ini adalah tahap dimana model pendidikan karakter diuji apakah sesuai 

untuk peserta didik di sekolah dasar. 

e. Validasi Ahli Materi 

Validasi ahli materi ini diperlukan untuk melihat apakah model pendidikan 

karakter cocok atau tepat diterapkan pada peserta didik di sekolah dasar.  

f. Revisi 

Setelah divalidasi oleh ahli materi, kemudian model pelatihan pendidikan karakter 

direvisi berdasarkan masukan ahli materi. Jika model pelatihan yang divalidasi 

telah direvisi sesuai dengan masukan-masukan dari ahli materi, serta diperbaiki 

sesuai dengan hasil observasi dan angket yang telah disebarkan, maka model ini 

perlu diterapkan kembali/uji coba lagi untuk melihat apakah model tersebut 

sudah benar-benar cocok atauakah belum.  

g. Uji kelayakan 

Tahapan revisi sebagaimana diuraikan di atas menghendaki uji kelayakan, apakah 

model pendidikan karakter peserta didik di sekolah dasar tersebut layak atau tidak 

untuk digunakan, Uji kelayakan dilakukan pada peserta didik sekolah dasar.  

h. Perbaikan Model Pelatihan 

Setelah uji kelayakan dilakukan dan kalau dianggap masih ada hal-hal yang perlu 

diperbaiki, maka perbaikan harus segera dilakukan agar lebih tepat diterapkan pada 

peserta didik di sekolah dasar.  

i. Produk 

Produk yang dihasilkan adalah dalam bentuk produk model pendidikan karakter 

peserta didik di sekolah dasar. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 
  Penelitian ini dilaksanakan pada guru-guru sekolah dasar di 5 wilayah DKI 

Jakarta, sedangkan waktu penelitian dilakukan sejak bulan Agustus sampai Oktober 

2019. 

  

D. Populasi dan Sampel 
  Yang menjadi pupolasi pada penelitian ini adalah guru-guru sekolah dasar se-

wilayah DKI Jakarta, sedangkan sampel yang diambil sejumlah 25 orang guru sekolah 

dasar untuk uji analisis kebutuhan, dan  untuk uji kelayakan instrumen. 

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian  

1. Perencanaan  

Dalam tahap perencanaan pengembangan model pembelajaran RECE, hal-hal 

yang dilakukan peneliti mulai dari mencari berbagai referensi buku dan jurnal yang 

sesuai dengan model yang akan dikembangkan, memahami dengan seksama terkait 

pendidikan karakter, dimana pendidikan lebih dititik beratkan pada upaya 

menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh guru. 

2. Implementasi 

Tahap implementasi adalah proses penerjemahan perancangan desain ke dalam 

tampilan yang sebenarnya. Dalam hal ini perlu diuji coba oleh guru sekolah dasar 

untuk menggunakan model abru pendidikan karakter kepada peserta didik, apakah 

efektif model pembelajaran terbaru yang telah dibuat.  

3. Uji Validitas  

Setelah produk pengembangan selesai dikerjakan, maka langkah selanjutnya 

adalah menguji valid tidaknya produk yang dikembangkan. Melakukan validasi 

merupakan kegiatan mengumpulkan data atau informasi dari para ahli dibidangnya 

(validator) untuk menentukan valid atau tidak valid terhadap produk model yang 

dikembangkan. Tujuan validasi adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan model 

siswa yang dikembangkan sebelum modul siswa digunakan secara umum. Model 

dikatakan valid atau layak digunakan apabila diperoleh tingkat presentase validitas 
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tinggi, sedangkan sebaliknya dikatakan tidak valid jika tingkat validitasnya rendah. 

Uji validitas diberikan kepada beberapa validator ahli, satu dosen Ppkn dari 

Universitas Negeri Jakarta yaitu Dr. Ajat Sudrajat, M.Pd  serta Dr. Sarkadi, M.Si. dan 

beberapa guru sekolah dasar.  

4. Revisi Produk 

  Setelah produk divalidasi oleh beberapa pakar, tahap selanjutnya yaitu 

melakukan revisi terhadap produk. Revisi produk dilakukan apabila dalam format 

maupun standar isi banyak kelemahan dan kekurangan sehingga revisi produk ini 

bersumber pada hasil angket dari para ahli validator yang dikumpulkan. Berbagai 

tanggapan, kritik, dan saran dari para ahli dianalisis. Dari hasil analisis kemudian 

peneliti melakukan revisi atau memperbaiki produk model yang dikembangkan.  

5. Uji Coba Lapangan  

Langkah selanjutnya setelah revisi produk yaitu melakukan uji coba produk ke 

lapangan. Uji coba lapangan diperlukan untuk menilai kelayakan model yang 

dikembangkan. Dalam uji coba lapangan ini diperoleh data kuantitatif dari tes belajar 

siswa. Data kuantitatif tersebut digunakan untuk menilai keefektifan model yang 

dikembangkan.  

6. Revisi Produk  

Setelah melakukan uji coba produk, peneliti melakukan revisi kembali. Revisi 

terakhir ini didasarkan pada hasil angket respon siswa yang diperoleh setelah 

menggunakan model dalam proses pembelajaran. Apabila hasil analisis angket 

menyatakan bahwa model telah efektif, maka revisi tidak perlu dilaksanakan.  

7. Uji Coba Produk  

Uji coba produk merupakan tahapan yang sangat penting, guna dihasilkannya 

produk yang benar-benar berkualitas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh 

peneliti, yaitu: 

1. Desain uji coba Studi ini merupakan kegiatan pengembangan yang 

dilakukan secara individu. Kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu mulai 
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melakukan observasi lapangan, membuat model berdasarkan kemampuan otak kanan 

kemudian menguji kelayakan produk dengan cara validasi oleh beberapa pakar. 

2. Subyek uji coba a. Subjek validasi Subjek validasi terdiri dari dua dosen 

Universitas Negeri Jakarta dan seorang guru sekolah dasar yang berkompeten dalam 

pendidikan karakter. b. Subjek uji coba Tahap selanjutnya setelah produk bahan ajar 

yang divalidasi dan direvisi oleh validator adalah diujicobakan ke lapangan. Sampel 

yang menjadi uji coba dengan penggunaan model RECE terhadap pengembangan 

pendidikan karakter di sekolah dasar.  

3. Jenis data Terdapat dua jenis data yang diperoleh, yaitu data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kuantitatif akan diperoleh dari nilai kelompok dan penyebaran 

angket. Baik angket instrumen pengembangan, angket keterlaksanaan pembelajaran, 

serta angket respon siswa. Sedangkan data kualitatif  diperoleh dari hasil wawancara 

terhadap guru sekolah dasar di sekolah serta saran, kritik dan tanggapan dari para 

validator. Setelah kedua jenis data terkumpul, kemudian akan dianalisis.  

F. Instrumen pengumpulan data  
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Intrumen yang digunakan oleh peniliti, 

yaitu:  

1. Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

interview pada satu orang atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara 

merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara 

penyelidik dengan subyek atau responden. Jadi, wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan..  

2. Angket atau kuesioner Angket atau kuesioner (questionnaire) merupakan 

suatu teknik atau alat pengumpulan data secara tidak langsung, dalam arti peneliti 

tidak langsung melakukan tanya jawab dengan responden. Angket berisi sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Angket 

dalam penelitian dan pengembangan modul ini diberikan kepada validator ahli untuk 



31 
 

menilai produk pengembangan ini, serta kepada peserta didik untuk mengetahui 

tingkat efektifitas model.  

3. Observasi Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi sebagai alat pengumpulan 

data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya 

suatu kegiatan yang dapat diamati dalam situasi yang sebenarnya. Observasi akan 

dilakukan oleh peneliti ketika proses pembelajaran berlangsung. Observasi akan 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses pembelajaran. 

4. Tes kelas Tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan 

penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas, baik berupa 

pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh testee 

sehingga diperoleh hasil atau nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi 

teste. 

G. Teknik analisis data  
Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, 

karena dengan analisis data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna 

dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik analisis data yang diterapkan dalam 

penelitian dan pengembangan ini adalah dengan cara mengumpulkan data melalui 

instrumen-instrumen pengumpulan data, kemudian dianalisis dengan mengacu pada 

prosedur penelitian dan pengembangan. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A.  Hasil Penelitian 
Hasil luaran yang dicapai pada penelitian ini meliputi jurnal internasional 

terindeks scopus, bahan ajar yang di HAKI kan serta model Pembelajaran pendidikan 

karakter RECE yang juga di HAKI kan. Pada tahun pertama penelitian ini luaran yang 

diharapkan adalah berupa produk model pembelajaran RECE yang di HAKI kan serta 

bahan ajar pendidikan karakter. Sementara itu pada tahun kedua diharapkan hasil 

penelitian ini bisa dimuat di jurnal internasional terindeks scopus. Tahapan dalam 

pelasanaan penelitian ini meliputi:  

a. Analisis Kebutuhan.  

Pada tahapan analisis kebutuhan ini adalah menganalisa kebutuhan yang 

diperlukan, yaitu pengumpulan informasi tentang bagaimana pelaksanaan model 

pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru-guru sekolah dasar. Langkah ini 

dilakukan untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh guru-guru sekolah dasar 

dalam melaksanakan model pembelajaran pendidikan karakter kepada peserta 

didiknya. Dari hasil analisis kebutuhan dapat terlihat seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1 

Model Pembelajaran Pendidikan Karakter 

No  Pernyataan Pilihan  

Ya % Tidak % 

1 Langkah-langkah pembelajaran Berurutan 

(Reflective, Engage, Collaborative and Elaborative) 

1 3,3 29 96,7 

2 Langkah reflektif tersaji  5 12,7 25 83,3 

3 Langkah Engage terlihat 2 6,7 28 93,3 

4 Langkah Collaborative dilakukan 2 6,7 28 93,3 

5 Langkah Elaborative nampak 5 12,7 25 83,3 

6 Pembelajaran berpusat pada peserta didik  12 40,0 18 60,0 
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7 Pembelajaran bersifat menyenangkan  20 66,7 10 33,3 

8 Peserta didik bertanya  9 30,0 21 70,0 

9 Peserta didik menjawab 5 12,7 25 83,3 

10 Peserta didik menyampaikan pendapat 4 13,3 26 86,7 

 

Dari data di atas menunjukkan bahwa guru rata-rata belum menggunakan 

model pembelajaran yang kreatif inovatif. Hal tersebut terlihat dari data-data yang 

diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata sampel yang dijadikan analisis kebutuhan 

tidak melakukan langkah-langkah pembelajaran sebagaimana yang dilakukan oleh 

guru saat melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Hal ini dibuktikan dari 

rendahnya angka yang diperoleh, yang ampir rata-rata di bawah 50% guru-guru tidak 

melakukan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang dikembangkan. 

Dari data tersebut perlu dan dibutuhkan adanya model pembelajaran pendidikan 

karakter yang menuntut peserta didik berpikir kreatif, kritis, kolaboratif dan 

komunikatif sebagai wujud dari pembelajaran abad 21. Model RECE adalah model 

pembelajaran pendidikan karakter alternative yang bisa dikembangkan dalam 

penelitian ini.  

 

b. Perancangan Desain 

Tahap perancangan desain adalah tahap perancangan desain pengembangan 

model pembelajaran yang cocok untuk dipergunakan kepada peserta didik. Model 

yang dikembangkan adalah model RECE (Reflective, Engage, Collaborative and 

Elaborative). Model ini bila dibuat dalam bentuk gambar terlihat seperti gambar di bawah ini: 
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Gambar 4.1 Model Pembelajaran RECE 

c. Implementasi Desain 

  Tahap implementasi adalah proses penerjemahan perancangan desain ke 

dalam tampilan yang sebenarnya. Dalam hal ini perlu diuji coba oleh guru sekolah 

dasar untuk melakukan pelaksanaan model pembelajaran RECE ini kepada peserta 

didik, apakah efektif model rancangan terbaru yang telah dibuat. 

 Pada tahapan ini peneliti melakukan implementasi desain melalui guru-guru 

sekolah dasar di sekolah (di dalam kelas maupun di luar kelas). Peneliti meminta 

kepada guru-guru sekolah dasar untuk mengimplementasikan desain penelitian yang 

sudah dibuat. Sebanyak 5 guru-guru sekolah dasar yang tersebar di lima wilayah DKI 

Jakarta dijadikan sebagai sampel. Dari Jakarta Pusat Ibu Indah Trismawati, M.Pd di 

SDN Tanah Tinggi 09 Pagi, di Jakarta Barat Pak Edo Arisindy Rohidin, SE, S.Pd dari 

SDN Cengkareng Barat 08, dari Jakarta Timur Ibu Siti Aisyah Pratama, M.Pd SDN 

Cipinang Melayu 05 Pagi, dari Jakarta utara ada Pak Teddy Setiadi, S.Pd SDN 

Rorotan 05, dan dari Jakarta Selatan ibu Uun Susilowati, S.Pd SD Islam Al Ikhlas. Ke 

lima orang guru dari lima sekolah tersebut dijadikan tempat implementasi model 

pembelajaran RECE pada pendidikan karakter peserta didik. Model Pembelajaran 

RECE. Dari hasil observasi yang dilakukan terhadap kelima guru tersebut saat 

implementasi desain nampak bahwa guru-guru sedikit kesulitan karena belum 

RECE 

Reflective 

Engage 

Collaborative 

Elaborative 
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memahami betul langkah-langkah pembelajarannya. Tapi dari hasil observasi terlihat 

bahwa penerapan langkah-langkah model pembelajaran RECE memberikan dampak 

bagi peserta didik lebih bergairah dalam belajar ada sisi sisi peserta didik lebih 

menghormati saat temen-temennya berbicara dan berpendapat dan selalu menunjuk 

tangan saat inginnbicara dan menyampaikan pendapat serta adanya rasa percaya diri 

pada peserta didik saat bertanya dan menyampaikan pendapat.  

Bergairah belajar, percaya diri saat bertanya dan menyampaikan pendapat, 

menghormati ketika ada temennya yang sedang berbicara merupakan penanaman 

pendidikan karakter yang baik bagi peserta didik. Dalam hal ini penanaman karakter 

sudah Nampak dari penerapan model pembelajaran RECE ini. 

 

d. Validasi Ahli Materi 

Validasi ahli materi ini diperlukan untuk melihat apakah model pembelajaran 

RECE ini sudah sesuai ataukah belum, sudah tepat ataukah belum, sudah bisa 

memberikan dampak pendidikan karakter belum pada peserta didik. Pada penelitian 

ini ahli materi yang dimintakan pendapatnya adalah Dr. Achmad Husen, M.Pd 

dosen PPKn FIS UNJ, beliau disamping mengajar mata kuliah Pendidikan Karakter 

bagi mahasiswa, beliau juga Tim Pengembang Pendidikan Karakter di Kemdikbud 

RI. Dari hasil validasi yang beliau lakukan terhadap model pembelajaran RECE 

yang divalidasi ada beberapa masukan yang beliau sampaikan antara lain:  

- langkah-langkah pembelajaran harus lebih diperhatikan lagi, 

- penanaman pendidikan karakternya harus nampak pada setiap langkah 

pembelajaran, 

- pada setiap langkah tersebut guru harus melakukan apa dan peserta didik 

harus melakukan apa harus nampak, 

- pada setiap langkah pembelajaran esensi masing-masing langkah harus 

lebih jelas, 

- pada setiap langkag pembelajaran apakah sudah muncul atau belum 

kemampuan-kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan 

komunikatif sebagai esensi pembelajaran abad 21. 

Validasi ahli materi ini sekaligus validasi ahli pembelajaran karena Dr. 

Achmad Husen, M.Pd disamping ahli persoalan pendidikan karakter beliau juga ahli 
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dalam pembelajaran sehingga langkah-langkah model pembelajaran dan esensi 

pendidikan karakter dalam setiap langkahnya betul-betul diperhatikan. 

  

e. Revisi 

Setelah divalidasi oleh ahli materi, kemudian model pembelajaran pendidikan 

karakter RECE direvisi berdasarkan masukan ahli materi. Revisi yang diberikan oleh 

ahli materi terkait dengan kesinambungan antar langkah-langkah pembelajaran yang 

ada baik dari Reflective, Engage, Collaborative and Elaborative. Pada langkah Reflective 

apa langkah konkrit yang dilakukan guru saat pembelajaran, serta apa langkah konkrit yang 

dilakukan pesertta didik. Apakah pada langkah tersebut nampak aktivitas tuntutan 

kemampuan peserta didik yang menunjukkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif 

atau komunikatifnya. Demikian pula pada langkah tersebut apakah penanaman pendidikan 

karakter peserta didik terlihat atau muncul tidak. Demikian pula pada langkah-langkah 

pembelajaran lainnya baik  Engage, Collaborative and Elaborative tuntutan pembelajaran 

abad 21 dan Penguatan Pendidikan Karakter nya nampak terlihat ataukah tidak. Tentu ini 

menjadim hal penting dalam menerapkan model pembelajaran pendidikan karakter RECE. 

Model pembelajaran pendidikan karakter RECE hasil revisi dari ahli materi dan ahli 

pembelajaran ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:  

 

 

Gambar 4.2  Model Pembelajaran RECE Hasil Revisi 

RECE 

Reflective   

Engage 

Collaborative 

Elaborative 
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Dari gambar tersebut bila dijelakan dalam bentuk tabel akan terlihat seperti tabel 

dibawah ini terkait dengan langkah-langkah yang terapkan. 

Tabel 4.2 

 Langkah-langkah Model Pendidikan Karakter RECE 

 

Langkah 

Pembelajaran 

 Aktivitas Guru Aktivitas Peserta 

Didik 

Karakter  

Reflective 1. Membuat Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

2. Menyiapkan perangkat 

pembelajaran (buku 

pelajaran, alat peraga, 

instrumen tes dll)  

3. Menyiapkan kelas 

untuk pembelajaran 

4. Menyampaikan 

langkah-langkah 

model pembelajaran 

5. Menyiapkan langkah-

langkah lain hasil 

refleksi pembelajaran 

sebelumnya 

1. Membantu guru 

menyiapkan alat-

alat pembelajaran 

2. Menyiapkan 

kelas dalam 

kondisi bersih 

dan rapih untuk 

pembelajaran 

3. Menyiapkan alat 

tulis untuk 

pembelajaran 

 

Tertib, displin, 

rapih 

Engage 1. Meminta peserta didik 

untuk berdoa terlebih 

dahulu sebelum 

melakukan 

pembelajaran 

2. Memeriksa kondisi 

kelas apakah sudah 

siap untuk belajar atau 

belum 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

4. Melakukan apersepsi 

5. Menyampaikan materi 

pembelajaran 

6. Melibatkan peserta 

didik  dalam setiap 

langkah pembelajaran 

1  . Mendengarkan 

apersepsi yang 

disampaikan 

gurunya 

2.   Mengikuti 

langkah-langkah 

pembelajaran 

yang diberikan 

oleh gurunya 

3.   Melakukan 

aktivitas 

pembelajaran 

sesuai dengan 

keinginan guru 

4.   Bertanya dan 

menjawab 

pertanyaan-

Tertib, religius, 

kreatif, kritis 
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 pertanyaan  yang  

muncul saat 

pembelajaran 

Collaborative 1. Membentuk peserta 

didik dalam beberapa 

kelompok 

2.  Menyampaikan topik-

topik masalah untuk 

dipecahkan kelompok 

3. Melakukan monitoring 

terhadap pelaksanaan 

kerja kelompok 

peserta didik 

4. Memberikan masukan 

bagi peserta didik bila 

ada yang mengalami 

kesulitan dalam kerja 

kelompok 

5. Mengatur jalannya 

kerja kelompok 

peserta didiik agar 

tepat waktu 

1. Berdiskusi dalam 

kerja kelompok 

sesuai dengan 

topik yang 

diberikan guru 

2. Mencari 

jawaban-jawaban 

dari buku atau 

sumber belajar 

lain dalam 

memecahkan 

topik masalahnya 

3. Bekerjasama 

dalam 

kelompoknya 

untuk menjawab 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

sesuai dengan 

topik masalhnya 

4. Bekerjasama 

membuat catatan 

atau  jawaban   

terhadap topik 

masalah 

kelompok 

5. Menyiapkan hasil 

diskusi untuk 

dipresentasikan 

mewakiki 

kelompok  

Kritis, kreatif, 

kebersamaan, 

pengendalian 

diri 

Elaborative. 1. Memberi kesempatan 

tiap kelompok 

menyampaikan hasil 

diskusi kelompoknya 

2. Memandu jalannya 

presentasi tiap 

kelompok 

3. Memandu jalannya 

tanya jawab antar 

kelompok saat 

presentasi 

4. Menengahi ketika 

1. Tiap-tipa 

kelompok 

mempresentasika

n hasil kerja 

kelompoknya 

dihadapan 

kelompok lain 

dan guru 

2. Melakukan tanya 

jawab bila ada 

peserta dari 

kelompok lain 

Tanggungjawab, 

teratur, terbuka, 

religius 
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terjadi tanya jawab 

antar kelompok 

mengalami kebuntuan 

5. Memberikan 

penjelasan  dengan 

memberikan 

penguatan-penguatan 

terhadap materi yang 

dipresentasikan oleh 

tiap-tipa kelompok 

6. Melakukan evaluasi 

pembelajaran 

7. Menyimpulkan materi 

pembelajaran dengan 

dibantu oleh peserta 

didik 

8. Memberikan 

penugasan untuk 

pertemuan berikutnya  

mengajukan 

pertanyaan 

3. Menjawab soal-

soal atau 

pertanyaan-

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

guru dalam 

evaluasi 

pembelajaran 

4. Bersama-sama 

dengan guru 

membuat 

kesimpulan 

terhadap materi 

yang diajarkan 

hari itu 

5. Berdoa sebelum 

mengakhiri 

pembelajaran 

 

f. Uji kelayakan 

Setelah tahapan revisi sebagaimana diuraikan di atas menghendaki uji 

kelayakan, apakah model pembelajaran pendidikan karakter RECE ini sudah benar-

benar cocok ataukah belum. Oleh karena itu model pembelajaran pendidikan 

karakter RECE ini harus diuji kembali apakah layak ataukah tidak diterapkan untuk 

mmenumbuhkan pendidikan karakter bagi pesrta didik. Pada uji kelayakan ini 

peneliti kembali meminta guru-guru untuk melakukan pembelajarn dengan 

menggunakan langkah-langkah model pembalajaran pendidikan karakter RECE ini 

pada kelas V. Uji kelayakan ini dimintakan pada 10 orang guru sekokah dasar di 

wilayah DKI Jakarta. Peneliti melakukan observasi terhadap 10 orang guru tersebut 

untuk melihat penerapan model pembelajaran pendidikan karakter RECE ini. Hasil 

observasi menunjukkan bahwa guru-guru tersebut relatif sudah dapat menetrapkan 

model pembelajaran pendidikan karamter RECE ini di kelasnya masing-masing. 

Guru-guru sudah dapat menerapkan model pembelajaran ini baik dari sisi langkah-

langkah pembelajarannya, penumbuhan kretivitas peserta didiknya, serta yang 

paling penting adalah bagaimana penumbuhan pendidikan karakter peserta didik 
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dalam setiap langkah pembelajarannya. Hasil observasi tersebut dapat diklihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 
Penerapan Model Pembelajaran RECE 

 

No  Pernyataan Pilihan  

Ya % Tidak % 

1 Langkah-langkah pembelajaran Berurutan 

(Reflective, Engage, Collaborative and 

Elaborative) 

10 100 0 0 

2 Langkah reflektif tersaji  10 100 0 0 

3 Langkah Engage terlihat 10 100 0 0 

4 Langkah Collaborative dilakukan 10 100 0 0 

5 Langkah Elaborative nampak 10 100 0 0 

6 Pembelajaran berpusat pada peserta didik  9 90 1 10 

7 Pembelajaran bersifat menyenangkan  10 100 0 0 

8 Peserta didik bertanya  9 90 1 10 

9 Peserta didik menjawab 8 80 2 20 

10 Peserta didik menyampaikan pendapat 8 80 2 20 

 Total  84%  16% 

 

Dari data hasil observasi tersebut terlihat bahwa guru-guru sudah 

menerapkan model pembelajaran pendidikan karakter RECE. Hampir rata-rata 

semua pernyataan yang disediakan secara riil guru-guru sudah melaksanakannya.   

Lebih dari 84% guru-guru sudah menerapkan model pembelajaran pendidikan 

karakter RECE, dan hanya 16% saja pennerapan model pembalajaran ini yang perlu 

ditingkatkan terutama pada kemampuan peserta didik bertanya, kemampuan peserta 

didik menjawab, serta kemampuan peserta didik menyampaikan pendapatnya.  
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g. Perbaikan Model Pembelajaran RECE 

Setelah uji kelayakan dilakukan peneliti lebih berkonsentrasi pada bagaimana 

menumbuhkan kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan, maupun 

kemampuan menyampaikan pendapat menjadi titik konsentrasi yang harus diperbaiki. 

Bisa jadi persoalan ini terjadi bukan disebabkan karena model pembelajarannya tetapi 

kondisi peserta didik yang memang harus dibiasakan untuk bertanya, menjawab, dan 

menyampaikan pendapat dalam setiap pembelajaran berlangsung. Kondisi peserta 

didik di setiap sekolah yang berbeda-beda sangat mungkin pembelajaran model RECE 

ini juga menghasilkan dampak pembelajaran yang berbeda pula.  

Respon positif yang diberikan oleh guru-guru sekolah dasar dalam melakukan 

uji kelayakan, maka model pembelajaran pendidikan karakter RECE yang sudah 

diujicobakan bisa diterima sebagai model pembelajaran pendidikan karakter yang bisa 

diterapkan di sekolah dasar. 

 

h. Produk 

 Produk yang dihasilkan adalah dalam bentuk produk model pembelajaran 

pendidikan karakter RECE kepada peserta didik. Produk model pembelajaran 

pendidikan karakter RECE ini merupakan produk akhir dari penelitian pada tahun ini. 

Dan diharapkan model pendidikan karakter RECE ini dapat di HAKI kan tahun ini 

sebagai luarannya.. 

 

B.  Pembahasan (Pendidikan Karakter dalam Model RECE) 

Dari langkah-langkah pembelajaran tersebut dapat dipahami bahwa model 

pembelajaran RECE ini cocok dan sesuai dengan pembelajaran abad 21. Pada langkah 

pertama yaitu Reflective guru dan peserta didik sudah menunjukkan bahwa keduanya 

harus merenungkan atau merefleksikan pembelajaran seperti apa yang akan 

diterapkannya nanti. Dalam hal ini guru merenungkan kembali apa yang menjadi 

kelebihan dan kekurangan dari pembelajarana yang telah dilakukannya terdahulu. 

Dengan merenungkan tersebut guru dapat menyiapkan segala sesuatu terkait 

perencanaan pembelajarannya, dimulai dari pembuatan RPP, penyiapan perangkat 
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pembelajaran lainnya, serta tidak kalah penting adalah penyiapan ruang belajar yang 

kondusif. 

Pada langkah Engage, guru dan murid harus terlibat bersama dalam 

melakukan pembelajaran, Guru tidak belajar atau mengajar untuk dirinya sendiri 

tetapi guru harus menyertakan dan melibatkan penuh peserta didik dalam melakukan 

pembelajaran di kelas.   Pelibatan peserta didik dalam pembelajaran secara penuh 

menunjukkan bahwa model pembelajaran RECE ini sesuai dengan spirit kurikulum 

2013 yang menerapkan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik (student 

center learning). Dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

maka akan muncul kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. 

Pastinya dengan kemampuan-kemampuan peserta didik seperti itu karakter yang ingin 

dibangun adalah karakter berani menyampaikan pendapat yang tentu dibarengi 

dengan tertib.  Berani menyampaikan pendapat adalah salah satu karakter yang perlu 

ditanamkan peserta didik sejak sekokah dasar. Namun tetap harus dilakukan dengan 

tertib dengan tidak memotong orang lain yang sedang berbicara dan diawali dengan 

mengacungkan tangan terlebih dahulu, 

Pada langkah Collaborative pastinya langkah ini menuntut kerjasama peserta 

didik dalam kelompoknya, oleh karena itu guru harus membagi peserta didik dalam 

beberapa kelompok untuk memecahkan topic permasalahan yang diberikan oleh 

gurunya. Topik permasalahan yang diberikan oleh gurunya dipecahkan secara 

bersama-sama dalam satu kelompoknya, disitulah tuntutan adanya collaborative dari 

model ini. Tentu saja dalam berkolaborasi dituntut adanya kerjasama antar peserta 

didik dalam kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada untuk 

memecahkan topic permasalahan yang diberikan ke kelompoknya. Esensi karakter 

yang ditanamkan pada langkah ini adalah kerjasama dan pengendalian diri. Betapa 

kerjasama dituntut untuk memecahkan persoalan yang diberikan oleh gurunya dan 

yang pasti tidak ada satupun peserta didik yang menganggap dirinya paling hebat dan 

menonjolkan dirinya. Disiniliah karakter pengendalian diri tidak egois dalam 

menyampaikan pendapatnya dengan tidak menang sendiri dan menganggap pendapat 

temannya salah.  

Pada langkah Elaborasi, tuntutan model RECE ini adalah bagaimana hasil 

kerjasama yangbtelah diperoleh setiap kelompok pada tahapan collaborative bisa 
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disampaikan dikomunikasikan bisa dielaborasi kepada teman-temannya. Pastinya 

setiap kelompok harus menyampaikan hasil kerjasamanya tersebut kepada kelompok 

lainnya. Disitu akan terjadi tanyajawab antara kelompok yang mempresentasikan 

dengan kemlompok lain yang mendengarkan. Pada saat kelompok satu 

menyampaikan hasil kerjanya disitu dituntut peserta didik untuk menyampaikan hasil 

kerjanya. Karakter yang ingin ditanaamkan adalah karakter keberanian 

menyampaikan pendapat. Sementara itu kelompok lain harus menjadi pendengar yang 

baik. Karakter yang ingin ditanamkan adalah menghormai orang lain atau kelompok 

lain yang sedang berbicara. Pada sisi yang lain saat terjadi Tanya jawab juga demikian 

yang bertanya pastinya karakter yang ditanamkan adalah keberanian bertanya, 

sementara itu yang menjawab karakter yang ditanamkan adalah karakter berani 

menjawab dan karakter pengendalian diri. Karakter berani menjawab yang dibarengi 

dengan karakter pengendalian diri adalah penting ditanamkan saat itu jangan sampai 

yang menjawab adalah peserta didik itu itu terus dengan tidak memberi kesempatan 

pada peserta didik yang lain.  

Tuntutan pembelajaran abad 21 yang mengharuskan peserta didik memiliki 

kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, mampu melakukan kolaborasi serta 

kemampuan berkomunikasi sudah tidak bisa ditawar tawar lagi. Demikian pula 

tuntutan kurikulum 2013 yang menghendaki adanya penanaman pendidikan karakter 

dalam pembelajaran juga bukan basa basi yang tidak berarti. Tapi dua tuntutan 

tersebut harus dijawab oleh para akademisi dan dunia kampus untuk menghasilkan 

inovasi-inovasi dalam melakukan pembelajaran. Inovasi-inovasi tersebut tentu 

berimplikasi  pada terwujudnya suatu kondisi yang memberikan semua pihak 

menyadari akan pentingnya akhlakul karimah yang menjadikan peserta didik yang 

melek teknologi tapi juga memiliki iman dan takwa. 

Model pembelajaran RECE adalah salah satu inovasi untuk menjawab 

tantangan dunia pendidikan ke depan. Dengan model pembelajaran RECE ini peserta 

didik tidak hanya dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif 

dan komunikatif. Tetapi juga peserta didik dituntut memiliki karakter yang kuat 

sebagai seorang anak bangsa. Karakter percaya diri, tertib, disiplin, religius, dan 

tanggungjawab adalah karakter yang dibutuhkan oleh kemajuan bangsa dan Negara. 
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Oleh karena itu model ini layak untuk dicoba dan diterpkan di sekolah-sekolah. 

Selamat mencoba.   
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, model pembelajaran pendidikan karakter 

RECE ini penting diterapkan karena berdampak pada kemampuan peserta didik untuk 

berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif sebagaimana pembelajaran abad 

21. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran pendidikan karakter 

RECE ini sejalan dengan spirit penerapan kurikulum 2013 di sekolah, karena model 

pembelajaran RECE ini juga menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat 

pada peserta didik.. Model pembelajaran pendidikan karakter RECE ini juga bisa 

menumbuhkan karakter peserta didik pada setiap langkah pembelajarannya. Karakter 

yang dapat ditumbuhkan antara lain tertib, disiplin, religius, kebersamaan, keberanian, 

dan bertanggungjawab. Karakter-karakter tersebut menjadi dasar bagi peserta didik 

dalam menempa dirinya baik dalam kehidupan di sekolah, di rumah, dan di 

masyarakat.  

Langkah-langkah model pembelajaran pendidikan karakter RECE ini pada 

setiap langkahnya menuntut peserta didik memiliki kemampuan berpikit kritis, 

kreatif, kolaboratif dan komunikatif sebagai tuntutan pembelajaran abad 21. Pada 

setiap langkah pembelajarannya model pembelajaran pendidikan karakter RECE ini 

juga berhasil menumbuhkan karakter peserta didik seperti tertib, disiplin, religius, 

kebersamaan, keberanian, dan bertanggungjawab. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan sebagaimana diuraikan di atas ada beberapa hal yang 

perlu disarankan antara lain: 

1. Model ini lebih tepat diterapkan pada kelas tinggi yaitu kelas IV, V, dan VI 

2. Sebelum pembelajaran dimulai guru sebaiknya sudah menyiapkan perangkat 

pembelajaran yang lengkap agar penerapan model ini berjalan dengan baik 

3. Guru harus lebih pandai merangsang peserta didik agar dapat bertanya, menjawab, 

dan menyampaikan pendapat dengan baik di depan kelas.  
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