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BAB I. 

PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 

Buku Integrasi Nilai Karakter dalam Kegiatan Awal 

Pembelajaran di Sekolah Dasar dihasilkan untuk 

membangun karakter positif siswa yang positif di sekolah 

dasar untuk membangun peradaban bangsa yang cerdas 

dan berbudi luhur dalam rangka menjawab tantangan 

revolusi industri 4.0.  Buku Integrasi Nilai Karakter dalam 

Kegiatan Awal Pembelajaran di Sekolah Dasar ini penting 

untuk dibuat dalam rangka membentuk siswa sekolah dasar 

yang berbudi luhur. 

 

B. Tujuan  
Tujuan pembuatan buku Integrasi Nilai Karakter 

dalam Kegiatan Awal Pembelajaran di Sekolah Dasar adalah 

untuk melakukan standardisasi pengelolaan Integrasi Nilai 

Karakter dalam Kegiatan Awal Pembelajaran di Sekolah 

Dasar untuk menghasilkan siswa sekolah dasar yang 

berbudi luhur. 

 

C. Ruang Lingkup 
Bab I di dalam buku ini membahas mengenai latar 

belakang perlunya buku Integrasi Nilai Karakter dalam 

Kegiatan Awal Pembelajaran di Sekolah Dasar dibuat, ruang 
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lingkup dari materi yang akan dibahas di dalam buku, 

manfaat yang diperoleh pembaca setelah membaca buku ini, 

dan petunjuk bagi pembaca mengenai cara menggunakan 

buku. 

Bab II membahas tentang Integrasi Nilai Karakter 

dalam Kegiatan Awal Pembelajaran di Sekolah Dasar yang 

meliputi hakikat Integrasi Nilai Karakter dalam Kegiatan Awal 

Pembelajaran di Sekolah Dasar, dan jenis-jenis penerapan 

Integrasi Nilai Karakter dalam Kegiatan Awal Pembelajaran 

di Sekolah Dasar, tugas, latihan soal, glosarium, dan daftar 

pustaka. 

Bab III membahas tentang Integrasi Nilai Karakter 

dalam Penciptaan Kondisi Awal Pembelajaran yang meliputi 

hakikat Integrasi Nilai Karakter dalam Penciptaan Kondisi 

Awal Pembelajaran, dan penerapan Integrasi Nilai Karakter 

dalam Penciptaan Kondisi Awal Pembelajaran, rangkuman, 

tugas, latihan soal, glosarium, dan daftar pustaka.   

Bab IV membahas tentang Integrasi Nilai Karakter 

dalam Pelaksanaan Kegiatan Apersepsi yang meliputi 

hakikat Integrasi Nilai Karakter dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Apersepsi, penerapan Integrasi Nilai Karakter dalam 

Pelaksanaan Kegiatan Apersepsi, rangkuman, tugas, latihan 

soal, glosarium, dan daftar pustaka. 

 

C. Manfat 
Manfaat buku Integrasi Nilai Karakter dalam 

Kegiatan Awal Pembelajaran di Sekolah Dasar bagi para 
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pembaca diharapkan setelah membaca buku ini dan 

menguasainya secara dalam, maka mereka dapat 

mengimplementasikannya dengan langkah-langkah yang 

sesuai dan efektif. 

 
D. Petunjuk Penggunaan Buku 

Petunjuk penggunaan buku ini adalah pertama kali 

membaca Bab I sehingga pembaca dapat memahami 

mengenai esensi materi yang terdapat di dalam buku ini 

secara keseluruhan.  Setelah selesai membaca Bab I, 

pembaca dapat melanjutkan untuk membaca Bab II yang 

membahas mengenai Integrasi Nilai Karakter dalam 

Kegiatan Awal Pembelajaran di Sekolah Dasar.  Kemudian 

pembaca dapat melanjutkan untuk membaca Bab III yang 

menguraikan mengenai Integrasi Nilai Karakter dalam 

Penciptaan Kondisi Awal Pembelajaran agar dapat 

memahami mengenai permasalahan dan cara menerapkan 

Integrasi Nilai Karakter dalam Penciptaan Kondisi Awal 

Pembelajaran.  Pada Bab IV, pembaca dapat menguasai 

Integrasi Nilai Karakter dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Apersepsi sehingga dapat mengenal permasalahan dan 

langkah-langkah untuk menerapkan Integrasi Nilai Karakter 

dalam Pelaksanaan Kegiatan Apersepsi.  
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BAB II 
INTEGRASI NILAI KARAKTER DALAM KEGIATAN AWAL 

PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR 
 
 
A. Hakikat Integrasi Nilai Karakter dalam Kegiatan Awal 

Pembelajaran di Sekolah Dasar 
Integrasi nilai karakter dalam kegiatan awal 

pembelajaran di sekolah dasar adalah penanaman nilai-nilai 

karakter di dalam kegiatan awal pembelajaran dari proses 

belajar mengajar yang dilakukan di kelas pada siswa 

sekolah dasar.   Penanaman nilai-nilai karakter di dalam 

kegiatan awal pembelajaran perlu dilakukan oleh guru-guru 

sekolah dasar dalam rangka menanamkan nilai-nilai karakter 

yang positif pada siswa. 

Nilai karakter dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan 

intrakurikuler melalui pemuatan nilai karakter dalam materi 

mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar.  Tujuan 

semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar 

adalah membentuk karakter yang baik untuk peserta didik.  

Pengintegrasian nilai-nilai karakter di dalam kegiatan belajar 

mengajar ini dilakukan sejak dari tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Pendidikan karakter melalui kegiatan belajar 

mengajar 
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Pendidikan karakter memberikan kesempatan dan 

bimbingan untuk membantu peserta didik membuat 

keputusan yang bijaksana pada saat menghadapi dilema 

moral.  Contohnya, banyak peserta didik di sekolah harus 

memutuskan antara jujur kepada gurunya dan setia kepada 

teman pada saat mereka telah melakukan sesuatu yang 

salah.  Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja 

dan sadar untuk membantu peserta didik ini untuk membuat 

pilihan yang bijak pada saat dilema terjadi.  Pada saat 

peserta didik mengembangkan kebijakan praktis, maka 

mereka akan membuat keputusan yang bijak. 

Pendidikan karakter yang diberikan di sekolah 

diantaranya adalah sebagai berikut (Gambar 2.2): 

1) Perilaku di ruang kelas 

Perilaku yang dikembangkan di ruang kelas 

adalah perilaku menolong, kerjasama, afeksi, 

memberikan semangat satu sama lain dalam kelas, 

siswa menaruh rasa hormat kepada gurunya, bekerja 

sama dengan siswa yang lain dan tidak mendominasi di 

dalam diskusi kelompok, dan sebagainya. 

2) Perilaku bermain 

Peserta didik menunjukkan kepedulian 

terhadap yang lain dalam kegiatan bermain, bersikap 

tenggang rasa terhadap siswa yang lain, tidak 

membeda-bedakan teman, tidak bermain curang, 

bersikap sportif, dan sebagainya. 
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Gambar 2.2. Pendidikan karakter yang diberikan di sekolah 
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3) Keterampilan pemecahan masalah sosial 

Di dalam menyelesaikan konflik hipotetis, 

peserta didik memberikan lebih banyak perhatian pada 

kebutuhan semua pihak, melakukan komunikasi dua 

arah dengan siswa yang lain serta dengan guru, tidak 

mengutamakan kepentingan sendiri tetapi 

mengutamakan kepentingan orang banyak, dan 

sebagainya. 

4) Komitmen terhadap nilai-nilai demokratis 

Peserta didik lebih komitmen terhadap nilai-

nilai demokratis seperti keyakinan bahwa semua 

anggota kelompok memiliki hak untuk berpartisipasi 

terhadap keputusan dan aktivitas kelompok. 

Cara peserta didik berkembang secara moral melalui 

6 tahapan.  Tahapan-tahapan ini dikelompokkan kedalam 3 

fase yaitu (Gambar 2.3): 

1. Fase 1 

Level 1 dan 2 ditunjukkan pada peserta didik 

pra-sekolah dimana perilaku ditentukan oleh 

konsekuensi tindakan.  Peserta didik pada tahapan 1 

dan 2 (pra-konvensional) akan dipertimbangkan 

dengan penghindaran hukuman dan kepatuhan, serta 

pemerolehan rewards. 
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Gambar 2.3. Tahapan perkembangan moral peserta didik 
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2. Fase 2 

Dalam tahap 3 dan 4 (konvensional) terdapat 

kebutuhan untuk menyenangkan orang lain dan 

pemahaman tentang hukum dan perintah. 

3. Fase 3 

Dalam tahap 5 dan 6 (post-konvensional) adalah 

kepentingan kontrak sosial dan akhirnya prinsip etik 

universal dimana orang-orang menjawab terhadap 

kesadaran dari dalam. 

Sebagian besar peserta didik sekolah dasar berada 

pada tahapan 1 atau 2. 

Guru-guru sebaiknya memfokuskan pada 

pembangunan perilaku karakter (moral, kewarganegaraan, 

performans, dan intelektual) pada siswanya untuk 

mengembangkan pengetahuan pada subyek tertentu.   

Guru-guru sebaiknya membantu siswa-siswanya 

mengembangkan kebijaksanaan praktis yaitu kemampuan 

untuk mengenal sesuatu yang benar untuk dilakukan pada 

saat yang tepat.  Kebijaksanaan praktis dapat ditingkatkan 

oleh guru-guru untuk memfasilitasi kesempatan hidup nyata 

bagi siswa-siswanya untuk menguji karakter mereka dan 

menciptakan kesempatan terstruktur bagi mereka untuk 

merefleksikan karakter dan perilakunya. 

Komunitas sekolah harus bersama-sama 

mengidentifikasikan nilai-nilai inti di sekolah dan bagaimana 

nilai-nilai ini menginformasikan misi dan etos sekolah, 

memilih perilaku untuk memfokuskan pada yang dirasakan 
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tentang kebutuhan utama siswa-siswanya, mengembangkan 

pendekatan pengajaran tentang pendidikan karakter yang 

sesuai dengan konteks dan kendala dari sekolah tertentu. 

Kebudayaan dan etos komunitas sekolah 

merupakan hal yang esensial untuk pendidikan karakter.  

Kualitas hubungan guru dan siswa memiliki implikasi untuk 

pelatihan guru dan kepemimpinan serta manajemen 

sekolah. 

Karakter dapat diajarkan kepada siswa.  Pengajaran 

karakter kepada siswa dapat mengembangkan karakter 

mereka.  Pengajaran karakter ini juga dapat memberikan 

waktu untuk siswa mengembangkan rasional mereka 

mengapa karakter itu penting.  Pengajaran karakter 

memberikan fokus dan meningkatkan profile karakter 

tersebut.  Pendidikan karakter dapat diajarkan sebagai 

subyek diskrit melalui kurikulum formal dan kurang formal. 

 

B. Penerapan Integrasi Nilai Karakter dalam Kegiatan Awal 
Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Penerapan pendidikan karakter melalui pengajaran 

novel di dalam kelas Bahasa Inggris dapat berlangsung 

dalam bentuk diskusi dan debat yang hidup mengenai 

berbagai sumber naratif yang menginformasikan 

pemahaman kolektif tentang kebahagiaan, moralitas, dan 

hidup dengan baik atau buruk.  Pengajaran novel ini 

membantu guru Bahasa Inggris untuk memberikan kepada 

siswa-siswanya selera, semangat, alasan, dan 
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mempertahankan minat mereka dalam keinginan dan ambisi 

protagonis.  Melalui penilaian motivasi karakter, guru-guru 

dapat juga membantu siswanya untuk mendapatkan 

pandangan dari contoh yang buruk dan baik.   

Guru-guru menggunakan berbagai strategi efektif di 

dalam pendidikan karakter.  Peserta didik mempelajari 

pendidikan karakter melalui contoh.  Oleh karena itu 

merupakan hal yang penting untuk memberikan contoh yang 

baik dan memperlakukan peserta didik dengan cara yang 

diinginkan.  Aturan kelas seringkali ditulis sebagai input 

peserta didik.  Hal ini memberikan kesempatan untuk diskusi 

dan aplikasi sifat-sifat karakter seperti kepedulian, keadilan, 

dan rasa hormat. 

Pengintegrasian nilai karakter dalam kegiatan awal 

pembelajaran di sekolah dasar dilaksanakan pada tahapan 

penciptaan kondisi awal pembelajaran dan pada tahapan 

pelaksanaan kegiatan apersepsi. 

 
C. Rangkuman 

Integrasi nilai karakter dalam kegiatan awal 

pembelajaran di sekolah dasar adalah penanaman nilai-nilai 

karakter di dalam kegiatan awal pembelajaran dari proses 

belajar mengajar yang dilakukan di kelas pada siswa sekolah 

dasar.   Nilai karakter dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan 

intrakurikuler melalui pemuatan nilai karakter dalam materi 

mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar.   Pendidikan 

karakter memberikan kesempatan dan bimbingan untuk 
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membantu peserta didik membuat keputusan yang bijaksana 

pada saat menghadapi dilema moral.   Pendidikan karakter 

yang diberikan di sekolah diantaranya adalah perilaku 

menolong, kerjasama, afeksi, dan memberikan semangat 

satu sama lain dalam kelas, kepedulian terhadap yang lain 

dalam kegiatan bermain, memberikan lebih banyak perhatian 

pada kebutuhan semua pihak, dan lebih komitmen terhadap 

nilai-nilai demokratis.  Guru-guru sebaiknya memfokuskan 

pada pembangunan perilaku karakter (moral, 

kewarganegaraan, performans, dan intelektual) pada 

siswanya untuk mengembangkan pengetahuan pada subyek 

tertentu.  Guru-guru sebaiknya membantu siswa-siswanya 

mengembangkan kebijaksanaan praktis yaitu kemampuan 

untuk mengenal sesuatu yang benar untuk dilakukan pada 

saat yang tepat.  Komunitas sekolah harus bersama-sama 

mengidentifikasikan nilai-nilai inti di sekolah dan bagaimana 

nilai-nilai ini menginformasikan misi dan etos sekolah, 

memilih perilaku untuk memfokuskan pada yang dirasakan 

tentang kebutuhan utama siswa-siswanya, mengembangkan 

pendekatan pengajaran tentang pendidikan karakter yang 

sesuai dengan konteks dan kendala dari sekolah tertentu.  

Kebudayaan dan etos komunitas sekolah merupakan hal 

yang esensial untuk pendidikan karakter.  Guru-guru 

menggunakan berbagai strategi efektif di dalam pendidikan 

karakter.  Peserta didik mempelajari pendidikan karakter 

melalui contoh.  Oleh karena itu merupakan hal yang penting 
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untuk memberikan contoh yang baik dan memperlakukan 

peserta didik dengan cara yang diinginkan.   

Pengintegrasian nilai-nilai karakter di dalam kegiatan 

awal pembelajaran adalah dalam menciptakan kondisi awal 

pembelajaran dan dalam melaksanakan kegiatan apersepsi. 

 

D. Tugas 
1. Buatlah rangkuman tentang hakikat Integrasi Nilai 

Karakter dalam Kegiatan Awal Pembelajaran di 

Sekolah Dasar. 

2. Buatlah rangkuman tentang penerapan Integrasi Nilai 

Karakter dalam Kegiatan Awal Pembelajaran di 

Sekolah Dasar 

 

E. Latihan Soal 
 Pilihlah jawaban yang paling benar. 

1. Integrasi nilai karakter dalam kegiatan awal 

pembelajaran di sekolah dasar adalah … 

a. penanaman nilai-nilai karakter di dalam kegiatan 

inti pembelajaran dari proses belajar mengajar 

yang dilakukan di kelas pada siswa sekolah dasar 

b. penanaman nilai-nilai karakter di dalam kegiatan 

penutup pembelajaran dari proses belajar 

mengajar yang dilakukan di kelas pada siswa 

sekolah dasar 
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c. penanaman nilai-nilai karakter di dalam kegiatan 

awal pembelajaran dari proses belajar mengajar 

yang dilakukan di kelas pada siswa sekolah dasar 

d. penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan 

ekstrakurikuler pada siswa sekolah dasar 

e. penanaman nilai-nilai karakter melalui budaya 

sekolah pada siswa sekolah dasar 

 

2. Nilai karakter dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan 

intrakurikuler melalui … 

a. penanaman budaya disiplin 

b. budaya sekolah 

c. peran serta masyarakat 

d. kegiatan ekstrakurikuler 

e. pemuatan nilai karakter dalam materi mata 

pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar 

 

3. Pendidikan karakter peserta didik merupakan tanggung 

jawab… 

a. guru-guru dan kepala sekolah 

b. keluarga dan masyarakat 

c. pemerintah dan masyarakat 

d. guru-guru, kepala sekolah, keluarga, masyarakat 

e. masyarakat, pemerintah, media 

 

4. Pengintegrasian nilai-nilai karakter di dalam kegiatan 

belajar mengajar ini dilakukan pada tahapan… 
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a. perencanaan dan evaluasi pembelajaran 

b. pelaksanaan dan  evaluasi pembelajaran 

c. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

d. perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi 

pembelajaran 

e. perencanaan dan persiapan pembelajaran 

 

5. Guru-guru sebaiknya membantu siswa-siswanya 

mengembangkan kebijaksanaan praktis yaitu … 

a. kemampuan untuk mengenal sesuatu yang benar 

untuk dilakukan pada saat yang tepat 

b. kemampuan untuk mengenal sesuatu yang 

memiliki keuntungan terbesar untuk dilakukan 

pada saat yang tepat 

c. kemampuan untuk mengenal sesuatu yang 

memiliki kerugian terkecil untuk dilakukan pada 

saat yang tepat 

d. kemampuan untuk mengenal sesuatu yang 

memiliki peluang besar untuk dilakukan pada saat 

yang tepat 

e. kemampuan untuk mengenal sesuatu yang 

memiliki ancaman terkecil untuk dilakukan pada 

saat yang tepat 

 

F. Glosarium 
Integrasi nilai karakter dalam kegiatan awal pembelajaran di 

sekolah dasar adalah penanaman nilai-nilai karakter di 
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dalam kegiatan awal pembelajaran dari proses belajar 

mengajar yang dilakukan di kelas pada siswa sekolah dasar. 

Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja dan sadar 

untuk membantu peserta didik ini untuk membuat pilihan 

yang bijak pada saat dilema terjadi. 

Perilaku yang dikembangkan di ruang kelas adalah perilaku 

menolong, kerjasama, afeksi, dan memberikan semangat 

satu sama lain dalam kelas. 

Nilai-nilai demokratis adalah nilai-nilai dimana semua 

anggota kelompok memiliki hak untuk berpartisipasi terhadap 

keputusan dan aktivitas kelompok. 
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BAB III 

INTEGRASI NILAI KARAKTER DALAM PENCIPTAAN KONDISI 
AWAL PEMBELAJARAN 

 
 
A. Hakikat Integrasi Nilai Karakter dalam Penciptaan 

Kondisi Awal Pembelajaran 

Hakikat integrasi nilai karakter dalam penciptaan 

kondisi awal pembelajaran adalah penanaman nilai-nilai 

karakter di dalam tahapan penciptaan kondisi awal 

pembelajaran.  Penciptaan kondisi awal pembelajaran 

sangat penting dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai 

karakter karakter kepada siswa dalam rangka menciptakan 

sikap dan suasana kelas yang menarik tetapi tetap dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang relevan sehingga 

siswa akan dapat melaksanakan aktivitas belajar dengan 

bekal karakter yang positif pada siswa. 

 

B. Penerapan Integrasi Nilai Karakter dalam Penciptaan 
Kondisi Awal Pembelajaran 

Penerapan integrasi nilai karakter dalam penciptaan 

kondisi awal pembelajaran adalah sebagai berikut (lihat 

Gambar 3.1): 
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Gambar 3.1. Penerapan integrasi nilai karakter dalam penciptaan 

kondisi awal pembelajaran 
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1. Kehadiran guru tepat waktu 

Guru yang hadir tepat waktu memberikan 

keteladanan pada siswanya sehingga dapat menjadi 

model yang akan dicontoh oleh siswanya sehingga 

dapat meningkatkan kedisiplinan siswa.  Beberapa 

sekolah dasar menerapkan guru menyambut siswa di 

gerbang sekolah setiap pagi.  Hal ini dapat memberikan 

manfaat untuk komunikasi yang baik antara guru dan 

murid dengan menanyakan kabar dan menyapa siswa 

ketika menyambut siswa sehingga terbangun 

komunikasi yang akrab antara guru dan siswa.  Keadaan 

ini juga dapat membantu guru untuk lebih memahami 

siswanya.  Kehadiran guru tepat waktu juga dapat 

memberikan keteladanan pada siswa sehingga siswa 

juga akan mencontoh gurunya untuk hadir tepat waktu.  

Disiplin waktu ini merupakan bentuk tanggung jawab 

guru dan siswa. 

2. Guru berpakaian rapi dan sopan 

Pakaian guru yang rapi dan sopan akan 

menanamkan nilai estetika (keindahan) penampilan 

yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.  

Guru berpakaian rapi dan sopan merupakan hal yang 

penting karena sikap guru akan dicontoh oleh siswanya 

sehingga diharapkan siswanya juga akan melakukan hal 

yang sama yaitu berpakaian rapi dan sopan.  Kerapihan 

dan kesopanan di dalam berpakaian merupakan 

kepatuhan dan kesesuaian terhadap tata tertib yang 
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berlaku serta merupakan hal yang penting di dalam 

pendidikan.  Hal ini disebabkan pendidikan tidak hanya 

menghasilkan siswa yang berprestasi di dalam bidang 

akademik tetapi juga dapat meningkatkan potensi dan 

kepribadian siswa.  Kerapihan dan kesopanan di dalam 

berpakaian dapat meningkatkan kenyamanan siswa di 

dalam belajar. 

3. Guru memeriksa kerapihan siswa 

Guru perlu memeriksa kerapihan siswa yaitu 

berpakaian seragam yang sesuai dengan menggunakan 

atribut yang lengkap.   Hal ini merupakan hal yang 

penting dalam menciptakan kondisi awal pembelajaran 

sehingga menanamkan nilai-nilai karakter kerapihan dan 

kedisiplinan untuk taat pada peraturan pada siswa. 

4. Guru membimbing siswa untuk membaca do’a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing  

Dalam menciptakan kondisi awal pembelajaran, 

guru perlu membimbing siswa untuk membaca do’a 

menurut agama dan keyakinan masing-masing dalam 

rangka menanamkan nilai karakter religius pada siswa. 

5.  Guru memeriksa kehadiran siswa 

Guru perlu memeriksa jumlah siswa yang hadir dan 

jumlah siswa yang tidak hadir dalam pembelajaran serta 

mempertanyakan alasan bagi siswa yang tidak hadir di 

kelas.   Hal ini penting untuk dilakukan guru dalam 

menciptakan kondisi awal pembelajaran untuk 

menanamkan nilai-nilai kedisiplinan pada siswa. 
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6.  Guru dan siswa saling mengucapkan salam 

Di dalam menciptakan kondisi awal pembelajaran, 

guru membimbing siswa untuk saling mengucapkan 

salam dalam rangka menanamkan nilai-nilai silaturahmi 

dan saling menghormati satu sama lain. 

	

C. Rangkuman 
1. Hakikat integrasi nilai karakter dalam penciptaan kondisi 

awal pembelajaran adalah penanaman nilai-nilai 

karakter di dalam tahapan penciptaan kondisi awal 

pembelajaran.  Penerapan integrasi nilai karakter dalam 

penciptaan kondisi awal pembelajaran dapat dilakukan 

melalui: (1) Kehadiran guru tepat waktu; (2) Guru 

berpakaian rapi dan sopan; (3) Guru memeriksa 

kerapihan siswa; (4) Guru membimbing siswa untuk 

membaca do’a menurut agama dan keyakinan masing-

masing; (5) Guru memeriksa kehadiran siswa; dan (6) 

Guru dan siswa saling mengucapkan salam. 

   

D. Tugas 
1. Buatlah rangkuman tentang hakikat integrasi nilai 

karakter dalam penciptaan kondisi awal pembelajaran 

di sekolah dasar. 

2. Buatlah rangkuman tentang penerapan integrasi nilai 

karakter dalam penciptaan kondisi awal pembelajaran 

di sekolah dasar. 
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E. Latihan Soal 
 Pilihlah jawaban yang paling benar. 

1. Hakikat integrasi nilai karakter dalam penciptaan 

kondisi awal pembelajaran adalah … 

a. penanaman nilai-nilai karakter di dalam tahapan 

kegiatan apersepsi 

b. penanaman nilai-nilai karakter di dalam tahapan 

penciptaan kondisi awal pembelajaran 

c. penanaman nilai-nilai karakter di dalam tahapan 

kegiatan refleksi 

d. penanaman nilai-nilai karakter di dalam tahapan 

tindak lanjut 

e. penanaman nilai-nilai karakter di dalam tahapan 

perencanaan 

 

2. Penerapan integrasi nilai karakter dalam penciptaan 

kondisi awal pembelajaran adalah … 

a. melakukan penilaian proses 

b. menggunakan penilaian autentik 

c. pendekatan student centered 

d. penggunaan metode pembelajaran yang sesuai 

e. kehadiran guru tepat waktu 

 

3. Guru perlu memeriksa pakaian seragam siswa dengan 

menggunakan atribut yang lengkap.   Kegiatan ini 

dalam rangka menanamkan nilai-nilai karakter … 

a. tanggung jawab 
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b. kreatifitas 

c. kedisiplinan 

d. religius 

e. kejujuran 

 

4. Dalam menciptakan kondisi awal pembelajaran, guru 

perlu membimbing siswa untuk membaca do’a menurut 

agama dan keyakinan masing-masing dalam rangka 

menanamkan nilai karakter … 

a. tanggung jawab 

b. kreatifitas 

c. kedisiplinan 

d. religius 

e. kejujuran 

 

5. Di dalam menciptakan kondisi awal pembelajaran, guru 

membimbing siswa untuk saling mengucapkan salam 

dalam rangka menanamkan nilai-nilai … 

a. tanggung jawab 

b. kreatifitas 

c. saling menghormati satu sama lain 

d. religius 

e. kejujuran 
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F. Glosarium 
Hakikat integrasi nilai karakter dalam penciptaan kondisi 

awal pembelajaran adalah penanaman nilai-nilai karakter di 

dalam tahapan penciptaan kondisi awal pembelajaran.   

Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap peraturan yang 

sudah ditetapkan. 

Silaturahmi adalah menjaga hubungan kekeluargaan 

dengan kasih sayang.	
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BAB IV 
INTEGRASI NILAI KARAKTER DALAM PELAKSANAAN 

KEGIATAN APERSEPSI 
 
 
A. Hakikat Integrasi Nilai Karakter dalam Pelaksanaan 

Kegiatan Apersepsi 
Hakikat integrasi nilai karakter dalam pelaksanaan 

kegiatan apersepsi adalah penanaman nilai-nilai karakter di 

dalam menggabungkan semua pengalaman belajar yang 

sudah dimiliki siswa (lama) dengan pengalaman belajar 

yang baru.  Pengalaman masa lalu dan pengertian konsep 

yang telah dimiliki oleh siswa sangat berperan di dalam 

proses belajar dan penguasaan konsep baru yang akan 

ditanamkan kepada siswa.  Penanaman konsep baru 

kepada siswa diharapkan tidak hanya dari aspek kognitif 

tetapi juga aspek afektif.  Pemahaman dan penguasaan 

konsep yang lama akan menjadi dasar bagi siswa untuk 

menerima pengalaman-pengalaman belajar dan 

pemahaman konsep yang baru termasuk penanaman nilai-

nilai karakter terkait dengan konsep tersebut. 
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B. Penerapan Integrasi Nilai Karakter dalam Pelaksanaan 
Kegiatan Apersepsi 

Penerapan integrasi nilai karakter dalam 

pelaksanaan kegiatan apersepsi adalah sebagai berikut 

(lihat Gambar 4.1): 
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Gambar 4.1.  Penerapan integrasi nilai karakter dalam 

pelaksanaan kegiatan apersepsi 
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1. Guru membimbing siswa untuk menyanyikan sebuah 

lagu bersama-sama 

Dalam kegiatan apersepsi, guru membimbing 

siswa untuk menyanyikan sebuah lagu yang sudah 

dikenal siswa baik lagu wajib atau lagu daerah yang 

berkaitan dengan materi baru yang akan diajarkan.   

Dalam hal ini, guru mengarahkan siswa untuk 

mengenal konsep baru melalui konsep lama yang 

sudah dimiliki oleh siswa dengan menanamkan nilai 

karakter nasionalisme pada siswa. 

2. Guru menanyakan tentang keseimbangan gizi dari 

menu sarapan siswa 

Guru dapat menghubungkan konsep baru yang 

akan ditanamkan kepada siswa dengan menanyakan 

tentang keseimbangan gizi dari menu sarapan siswa.  

Siswa akan lebih mudah memahami konsep baru 

dengan menghubungkannya melalui sarapan yang 

biasa dilakukan siswa sekaligus menanamkan nilai-

nilai karakter hidup sehat pada siswa. 

3. Guru memberikan semangat kepada siswa  

Guru memberikan semangat kepada siswa 

melalui penggalian bakat dan minat siswa yang 

dihubungkan dengan materi baru yang akan diajarkan 

dengan menanamkan nilai karakter etos kerja kepada 

siswa. 

4. Guru memotivasi siswa untuk belajar dengan giat 



 
 

38 

Guru memberikan motivasi kepada siswa agar 

belajar dengan giat untuk meningkatkan kepercayaan 

diri siswa bahwa siswa memiliki kemampuan untuk 

menyerap materi yang akan diajarkan.  Dalam hal ini 

guru menciptakan atmosfir akademik yang kondusif 

bagi siswa untuk membentuk suasana psikologi yang 

baik pada siswa. 

5. Guru mempersiapkan berbagai macam media 

pembelajaran 

Guru mempersiapkan dan meletakkan berbagai 

macam media pembelajaran yang sudah dikenal siswa 

atau dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk 

meningkatkan minat dan perhatian siswa dalam 

mempelajari materi yang akan diajarkan.  Guru harus 

pandai-pandai menyatukan materi-materi tertentu yang 

ada relevansinya dengan materi sebelumnya dengan 

menanamkan nilai karakter kreativitas. 

 

C. Rangkuman 
Hakikat integrasi nilai karakter dalam pelaksanaan 

kegiatan apersepsi adalah penanaman nilai-nilai karakter di 

dalam menggabungkan semua pengalaman belajar yang 

sudah dimiliki siswa (lama) dengan pengalaman belajar yang 

baru.  Penerapan integrasi nilai karakter dalam pelaksanaan 

kegiatan apersepsi adalah melalui: (1) Guru membimbing 

siswa untuk menyanyikan sebuah lagu bersama-sama; (2) 

Guru menanyakan tentang keseimbangan gizi dari menu 
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sarapan siswa; (3) Guru memberikan semangat kepada 

siswa; (4) Guru memotivasi siswa untuk belajar dengan giat; 

dan (5) Guru mempersiapkan berbagai macam media 

pembelajaran. 

 

D. Tugas 
1. Buatlah rangkuman tentang integrasi nilai karakter 

dalam pelaksanaan kegiatan apersepsi. 

2. Buatlah rangkuman tentang penerapan integrasi nilai 

karakter dalam pelaksanaan kegiatan apersepsi. 

 

E. Latihan Soal 
 Pilihlah jawaban yang paling benar. 

1. Hakikat integrasi nilai karakter dalam pelaksanaan 

kegiatan apersepsi adalah … 

a. penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan 

belajar mengajar 

b. penanaman nilai-nilai karakter melalui budaya 

sekolah 

c. penanaman nilai-nilai karakter di dalam 

menggabungkan semua pengalaman belajar yang 

sudah dimiliki siswa (lama) dengan pengalaman 

belajar yang baru 

d. penanaman nilai-nilai karakter di dalam 

menciptakan kondisi awal pembelajaran 

e. penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan 

ekstrakurikuler 
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2. Penanaman konsep baru kepada siswa meliputi 

aspek… 

a. kognitif dan keterampilan 

b. kognitif, afektif, dan keterampilan 

c. afektif dan keterampilan 

d. kognitif saja 

e. keterampilan saja 

 

3. Penerapan integrasi nilai karakter dalam pelaksanaan 

kegiatan apersepsi adalah sebagai berikut … 

a. Guru memberikan tindak lanjut 

b. Guru memberikan studi kasus yang harus 

dipecahkan siswa secara berkelompok 

c. Guru mengelompokkan siswa 

d. Guru membimbing siswa untuk menyanyikan 

sebuah lagu bersama-sama dengan 

menanamkan nilai karakter nasionalisme pada 

siswa 

e. Guru menggunakan metode pembelajaran yang 

mengaktifkan siswa 

 

4. Guru menanyakan tentang keseimbangan gizi dari 

menu sarapan siswa menunjukkan… 

a. penanaman nilai karakter kedisiplinan pada siswa 

b. penanaman nilai karakter tanggung jawab pada 

siswa 
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c. penanaman nilai karakter hidup sehat pada siswa 

d. penanaman nilai karakter kerja sama pada siswa 

e. penanaman nilai karakter nasionalisme pada 

siswa 

 

5. Guru memberikan semangat kepada siswa melalui 

penggalian bakat dan minat siswa yang dihubungkan 

dengan materi baru yang akan diajarkan dengan 

menanamkan nilai karakter … 

a. sopan santun 

b. etos kerja 

c. jujur 

d. hidup sehat 

e. disiplin 

 

F. Glosarium 
Hakikat integrasi nilai karakter dalam pelaksanaan kegiatan 

apersepsi adalah penanaman nilai-nilai karakter di dalam 

menggabungkan semua pengalaman belajar yang sudah 

dimiliki siswa (lama) dengan pengalaman belajar yang baru. 

Apersepsi adalah menyatupadukan pengalaman lama yang 

sudah dimiliki siswa dengan pengalaman baru. 

Etos kerja adalah sikap seseorang yang berorientasi nilai 

budaya terhadap kerja. 
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