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ABSTRAK 

 
Pendidikan karakter adalah tentang mendorong peserta didik  menjadi 

manusia seutuhnya yang memiliki hati nurani, akal, raga, rasa dan tujuan. Tujuan 

pembelajaran yang diuraikan dalam artikel ini adalah untuk meningkatkan disiplin 

belajar siswa MI Islamiyah Kroya  

 Dalam kurikulum merdeka, pendidikan karakter mengacu pada upaya  

optimal untuk menumbuhkan karakter dasar peserta didik yang sesuai atau berkaitan 

dengan nilai-nilai pancasila. Tujuannya adalah agar  siswa benar-benar memahami 

makna karakter, memahami alasan perlunya   karakter, dan menerapkan karakter dalam 

interaksi, posisi dan peran sosial yang  mereka mainkan di sekolah dan di luar sekolah. 

Implementasi  pendidikan  karakter di Indonesia bersumber dari Pancasila yang  

menjadi dasar  nilai penting. Pengembangan pendidikan karakter dipandu oleh  buku  

pemerintah, yang diulas lebih detail oleh seluruh  sekolah  yang mengelola langsung 

situasi tersebut. Oleh karena itu, tidak heran jika setiap sekolah memiliki wacana dan 

praktik  yang berbeda dalam pelaksanaan pendidikan karakter karena kondisinya juga 

berbeda di setiap sekolah. 

 

Kata Kunci : implementasi, pendidikan karakter
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah hal terpenting dalam menentukan kemajuan sebuah 

bangsa. Bangsa yang besar tentunya memiliki konsep yang unggul dalam pendidikan 

dan bagaimana menyiapkan kebutuhan akan pendidikan calon penerus bangsa. Karena 

seperti yang diungkapkan oleh Nelson Mandela, “Pendidikan adalah senjata paling 

ampuh dalam mengubah bangsa.” Hal itu sejalan dengan ajaran dalam agama Islam, 

tentang perintah untuk menuntut ilmu dan menyebarkannya sebagian dari kegiatan 

amalan sholeh (Industri, 2020). 

 Merdeka belajar merupakan kebijakan yang dirancang pemerintah untuk 

membuat lompatan besar dalam aspek kualitas pendidikan agar menghasilkan siswa 

dan lulusan yang unggul dalam menghadapi tantangan masa depan yang kompleks 

(Suyanto, 2020). Kurikulum merdeka adalah kebebasan berpikir bagi siswa dan guru. 

Kurikulum merdeka mendorong berkembangnya karakter mental mandiri, dimana 

guru dan siswa dapat dengan bebas dan gembira menggali pengetahuan, sikap dan 

keterampilan dari lingkungannya. Kurikulum merdeka dapat mendorong siswa untuk 

belajar dan mengembangkan diri, mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan  

belajar, mendorong rasa percaya diri  dan keterampilan siswa serta mudah 

menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. 

Adanya kurikulum merdeka merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan zaman. 

Kurikulum Merdeka tak hanya membuat siswa cerdas. Namun, juga bercirikan 

Pancasila, berkarakter pancasila atau yang disebut dengan format Profil pelajar 

Pancasila. 

 
1.2 Pembatasan Masalah  

Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu pendek sehingga materi yang 

dikembangkan dibatasi hanya 1 subtema benda tunggal dan campuran tema 9 benda-

benda di sekitar kita.  
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1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah; 

1. Bagaimanakah pendidikan karakter dalam kurikulum merdeka di SD? 

2. Bagaiamanakah pengimplementasian pendidikan karakter dalam kurikulum 

merdeka di MI Islamiyah Kroya ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah ; 

1. Mengetahui bagaimanakah pendidikan karakter dalam kurikulum merdeka di SD 

2. Mengetahui bagaimana pengimplementasian pendidikan karakter dalam kurikulum 

merdeka di MI Islamiyah Kroya 

 

1.5 Urgensi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengetahui pendidikan karakter di MI Islamiyah 

Kroya 
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BAB II  

STUDI PUSTAKA 

 
2.1. Kurikulum Merdeka 

 

 Gagasan Merdeka Belajar disusun oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

unggul dengan mengutamakan implementasi nilai-nilai karakter supaya daya pikir, 

kreativitas setiap pelajar berkembang (Savitri, 2020). Kurikulum merdeka yaitu 

kurikulum yang membentuk proses pembelajaran secara bebas atau merdeka. 

 Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk 

berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan 

hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tapi benar-benar inovasi Pendidikan 

(Saleh, 2020). Dengan adanya merdeka belajar keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

akan meningkat. Pendidikan dalam merdeka belajar mendukung terwujudnya kecerdasan 

melalui berbagai peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses, serta 

relevansi dalam penerapan teknologi sehingga mampu mewujudkan pendidikan kelas 

dunia dengan berdasar pada keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan 

kreatif (Sherly et al., 2020). Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan menambahkan fakta baru bahwa dalam kurun waktu kurang 

dari 10 tahun saja, Indonesia telah melakukan pembaharuan dan perbaikan kurikulum 

sebanyak tiga kali. Hal ini tidak lain bertujuan untuk menjawab kebutuhan pendidikan 

Indonesia yang selalu berubah sesuai dengan kemajuan zaman, baik secara intern 

maupun ekstern. Hal ini diharapkan pendidikan di Indonesia dapat mempersiapkan 

peserta didik memiliki daya saing di masa yang akan datang (Suhartoyo et al., 2020) 

 Dalam konsep merdeka belajar, antara guru dan murid merupakan subyek di dalam 

sistem pembelajaran. Artinya guru bukan dijadikan sumber kebenaran oleh siswa, namun 

guru dan siswa berkolaborasi penggerak dan mencari kebenaran. Artinya posisi guru di 

ruang kelas bukan untuk menanam atau menyeragamkan kebenaran menurut guru, 

namun menggali kebenaran, daya nalar dan kritisnya murid melihat dunia dan fenomena. 
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2.2. Pelaksanaan profil pelajar pancasila dalam kurikulum merdeka 

 

Pembelajaran Intrakurikuler atau di Dalam Kelas Pelajar Pancasila dapat 

diwujudkan melalui kegiatan intrakurikuler atau kegiatan utama di sekolah (kelas) 

menggunakan alokasi waktu yang sudah ditentukan dalam struktur program. Dalam 

hal ini, guru sangat berperan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran intrakurikuler 

yang bermakna dan memberikan dampak baik pada pengetahuan serta karakteristik 

siswa. Contoh kegiatan intrakurikuler ini adalah kegiatan pembelajaran dalam kelas, 

piket membersihkan kelas, wawasan kebangsaan, kegiatan peribadatan upacara hari 

Senin serta peringatan hari besar nasional, dan lain-lain.  

Kegiatan Ekstrakurikuler, Pastinya Anda sudah tidak asing lagi bahwa di 

sekolah terdapat kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sendiri merupakan 

kegiatan nonformal yang ada di luar jam sekolah. dengan tujuan mengembangkan nilai 

tertentu memperluas pengetahuan siswa serta menerapkan lebih lanjut apa yang sudah 

dipelajari. Kegiatan ekstrakurikuler biasanya dilakukan secara berkelompok, tetapi 

juga ada yang individual. Dalam hal ini siswa bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler 

yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kegiatan ekstrakurikuler juga dikembangkan 

sesuai dengan kondisi dan budaya lingkungan sekitar sekolah. Sekolah dan guru harus 

berperan besar untuk memberikan dukungan kegiatan ekstrakurikuler yang baik untuk 

siswa. Kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi salah satu cara untuk mendukung 

perwujudan Profil Pelajar Pancasila di sekolah. Alasannya, setiap kegiatan 

ekstrakurikuler pasti mengandung nilainilai karakter dan Pancasila 

 
2.3. Pendidikan karakter dalam kurikulum merdeka 

 

Hadirnya Kurikulum Merdeka menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam 

Kurikulum Merdeka, siswa tidak hanya dibentuk menjadi cerdas. Namun, juga 

berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau yang disebut sebagai wujud Profil 

Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai 

pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan 

YME, dan berakhlak mulia, (2) berkebinekaan global, (3) bergotong royong, (4) mandiri, 

(5) bernalar kritis, dan (6) kreatif.  

Karakter adalah nilai kebajikan akhlak dan moral yang terpatri dan menjadi nilai 
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intristik dalam diri manusia yang melandasi pemikiran, sikap dan perilakunya. Menurut 

Coon yang dikutip dari (Zubaedi, 2012) karakter didefinisikan sebagai penilaian 

subjektif dari kepribadian seseorang dalam kaitannya dengan ciri-ciri kepribadian yang 

mungkin diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Karakter adalah totalitas dari 

watak terkendali yang alami dan stabil yang menentukan individu dalam tatanan umum 

perilaku psikologis yang membuatnya khas dalam cara berpikir dan bertindak (Raka et 

al., 2013). 

Pertama, dalam sistem pembelajaran mata pelajaran Pancasila, senantiasa 

dibangun perspektif pemantapan materi yang di dalamnya memuat nilai-nilai 

pembelajaran pendidikan karakter diantaranya adalah tentang nilai-nilai ketuhanan, 

toleransi, nasionalisme dan lain-lain. Kedua, adanya komitmen bersama bagi para guru 

bahwa, mata pelajaran yang diampu memiliki relevansi dengan nilai-nilai pendidikan 

karakter siswa. Terlebih dengan mata pelajaran yang berhubungan langsung dengan 

pendidikan karakter siswa seperti mata pelajaran agama, pengantar nilai dan kepribadian 

serta pendidikan karakter. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. METODE 

Metode dalam Penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas (PTK). Menurut 

Wardani (2014) pengamatan ini diselenggarakan bagi pendidik di kelasnya sendiri 

melalui refleksi diri, dengan rancangan hendak membaguskan kapabilitas sebagai 

pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dikelas. Sedangkan 

menurut Kusuma (dalam Prasetyo & Abduh, 2021) penelitian tindakan kelas ialah 

penelitian yang dilaksanakan seketika peserta didik diidentifikasi permasalahnya, kelak 

pendidik menentukan suatu tindakan untuk mengendalikannya. Maka disimpulkan 

tujuan penelitian tindakan kelas untuk mengalihkan perilaku pedagogik pendidik, 

karakter peserta didik di kelas, memperbaiki dan menyempurnakan implementasi 

pengajaran sehingga dapat meningkatkan layanan professional pendidi 

3.2 Teknik pengumpulan data serta analisis data  

Metode non tes ini dilakukan dengan mengambil dokumen atau data-data yang 

mendukung penelitian. Metode ini terdiri dari wawancara, dokumentasi, pengisian 

lembar validasi dan sebagainya. Analisis data yang dilakukan adalah menganalisis hasil 

validasi ahli serta hasil wawancara dan kuisieoner dari guru maupaun dari siswa. Hasil 

dari data tersebut kemudian dicari persentase sehingga dapat terbaca hasil keberhasilan 

dari media yang dikembangkan.
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Untuk mewujudkan pendidikan karakter dalam kurikulum merdeka di mi 

islamiyah kroya, perlu juga dukungan lingkungan sekolah yang baik dan lembaga-

lembaga lain di luar sekolah untuk memperkokoh kepribadian siswa. Nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan merupakan nilai-nilai yang menjadi pembiasaan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang berisi 

lima sila pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental (Kementerian 

Pendidikan Nasional, 2011). 

Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa didalamnya terkandung nilai-nilai 

bahwa NKRI bukan sebagai negara agama dan bukan pula sebagai negara sekuler, 

tetapi NKRI ingin dikembangkan sebagai negara beragama. : 1) ideologi negara tidak 

berasal dari ideologi agama tertentu; 2) kepala negara tidak harus berasal dari 

penganut agama tertentu; 3) konstitusi negara tidak dari kitab suci agama tertentu. 

Kedua, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab didalamnya terkandung nilai-

nilai bahwa NKRI merupakan negara berdasarkan hak asasi manusia 

(berkemanusiaan), berdasarkan hukum (yang berkeadilan) dan negara berbudaya 

(yang beradab). Maksud dari sila kedua itu yang terjadi di sekolah adalah siswa 

mampu bersikap adil dalam menempatkan sikap dan tindakan mereka, mereka 

mengetahui mana yang harus bersikap adil pada waktu dan situasi yang sedang mereka 

hadapi. Itulah yang terjadi pada siswa MI Islamiyah kroya, berdasarkan data yang 

diperoleh dari tes observasi siswa yang mengisi tes tersebut, sebagian dari mereka 

mengerti apa makna sila kedua yang harus mereka terapkan pada lingkungan sekolah. 

Ketiga, sila Persatuan Indonesia yang didalamnya terkandung nilai-nilai 

bahwa NKRI menyatakan diri sebagai negara yang diikat oleh persatuan dan kesatuan. 

Penerapan sila ketiga yang terjadi di lingkungan sekolah adalah siswa mampu 

bersikap dan bertindak baik, tidak membeda-bedakan teman, tidak membuat keributan 

yang nantinya akan memecahkan kekompakan mereka saat di kelas. Mereka akan 

selalu menjaga persatuan dan kesatuan mereka di dalam kelas khususnya, dan juga di 

lingkungan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hasil tes observasi pada siswa 

yang dilakukan di MI islamiyah kroya. 

Keempat, sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan didalamnya terkadung makna bahwa NKRI 
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menerapkan asas kerakyatan yang landasan penerapannya berdasarkan kedaulatan 

rakyat. Kedaulatan rakyat berbasis demokratis dan prinsip-prinsip demokratis bersifat 

universal. Penerapan sikap pada sila keempat ini yang dilakukan siswa adalah dengan 

bersikap demokrasi, bebas mengeluarkan pendapat serta menerima apapun keputusan 

dalam suatu keadaan, dengan mengedepankan asas kerakyatan pada setiap kondisi 

yang dialami setiap siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar 

sekolah MI islamaiyah kroya. 

Kelima, sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didalamnya 

terkandung makna bahwa keadilan sosial atau pemerataan bersama bagi seluruh 

komponen rakyat Indonesia bukan keadilan bagi segolongan/ pemerintah/penguasa. 

Penerapan sikap siswa pada sila kelima ini adalah dengan bersikap adil pada 

tempatnya, tidak membenarkan yang salah, tidak meyukai hanya karena sama 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru dan siswa untuk 

berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya 

mengikuti proses birokrasi pendidikan, tapi benar-benar inovasi Pendidikan (Saleh, 2020). 

Dengan adanya merdeka belajar keterlibatan siswa dalam pembelajaran akan meningkat. 

Pendidikan dalam merdeka belajar mendukung terwujudnya kecerdasan melalui berbagai 

peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses, serta relevansi dalam 

penerapan teknologi sehingga mampu mewujudkan pendidikan kelas dunia dengan berdasar 

pada keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif. 

Hadirnya Kurikulum Merdeka menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam Kurikulum Merdeka, 

siswa tidak hanya dibentuk menjadi cerdas. Namun, juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila atau yang disebut sebagai wujud Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila 

adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki 

kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

 

5.2 Rekomendasi  

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai penelitian eksperimen maupun 

penelitian tindakan. Pendidikan karakter dalam kurikulum merdeka diharapkan bisa menjadi 

sarana agar siswa selalu menerapkan nilai-nilai karakter berdasarkan pancasila. 
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LAMPIRAN 

 
 

a. Perkiraan Usulan Anggaran Penelitian 
 

N

o 

Kegiat

an 

Biaya/ Sat (Rp) Jumlah Biaya 

(Rp) 
    

1

. 

Honorarium 

 A Ahli materi 300.000 300.000 

 B Ahli bahasa 300.000 300.000 

 C. Ahli kesehatan masyarakat 300.000 300.000 

 D. Pembuatan media 400.000 400.000 

2

. 

Bahan dan Perawatan Penelitian 

 A. ATK 200.000 200.000 

 B Kertas 200.000 200.000 

 C. Flash Disk 200.000 200.000 

 D. Kuota Data 200.000 200.000 

3

. 

Biaya Perjalanan 

 Survey pendahuluan 200.000 200.000 

 Survey pelaksanaan 300.000 300.000 

4

. 

Lain-lain 

 Submit jurnal sinta 2 400.000 400.000 

JUMLAH 
 

3.000.000 

Terbilang : dua juta rupiah 
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b. Jadwal Kegiatan Penelitian 
 

 

NO 

 

KEGIATAN 
WAKTU / 

MINGGU 

1 2 3 4 5-12 13 14 15-19 20-22 23-24 

PERSIAPAN PENELITIAN 

1 Studi pustaka 
          

2 
Pengembangan kerangka 

penelitian  

          

PELAKSANAAN PENELITIAN 

3 
Pembuatan instrumen           

4 
Pengujian instrumen           

PASCA PENELITIAN 

5 Pembuatan laporan penilitian 
          

6 Pembuatan jurnal penelitian 
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