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RINGKASAN 

 

 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan model 

pengelolaan kurikulum pendidikan karakter intergratif di Universitas PGRI Semarang. 

Penelitian ini merupakan penelitian tahun kedua dari penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter Intergratif di 

Universitas PGRI Semarang”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Subyek 

penelitian terdiri dari Kaprogdi, Sekprogdi, Dosen, Mahasiswa dilingkungan FPIPSKR. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumen. Teknik 

validitas data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan nvivo. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model pengelolaan kurikulum 

pendidikan karakter intergratif di Universitas PGRI Semarang sudah dilakukan sesuai 

ketentuan tetapi hasilnya belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, 

diantaranya adalah semua pihak belum mempunyai komitmen yang tinggi dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter, baik pihak progdi, dosen dan mahasiswa dan 

keterbatasan sarpras pendukung pendidikan karakter. 

 
 

Kata Kunci : Implementasi, Model, Pengelolaan, Kurikulum, Pendidikan Karakter 

Intergratif  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan karakter bagi mahasiswa LPTK mutlak diperlukan, karena  

mahasiswa LPTK adalah calon-calon guru, yang merupakan faktor penting dan 

utama dalam dunia  pendidikan. Guru adalah orang yang bertanggungjawab 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, utamanya di LPTK, 

untuk mencapai kedewasaan peserta didik. Untuk itu, setiap guru dituntut 

mampu membekali pengetahuan, nilai-sikap dan ketrampilan tertentu kepada 

peserta didiknya dengan berbagai cara sehingga peserta didik dapat 

mengembangkan potensi jasmani maupun rohaninya secara maksimal sesuai 

nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 40 

ayat (2 a,b,c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

Melalui  pendidikan di LPTK seseorang diharapkan mampu menjadi 

pendidik yang berkarakter seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 

20 tahun 2003, yaitu pendidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,  demokratis  

dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mewujudkan harapan tersebut 

diperlukan kemampuan teknis dan akademis/ penguasaan terhadap bidang ilmu/ 

(hard skills) dan ketrampilan pelengkap (soft skills). Dengan kata lain setiap 

calon guru wajib dibekali dengan pengetahuan terkait bidang ilmu yang ditekuni 

dan pendidikan karakter, sehingga menjadi guru yang cerdas (memiliki 

kecerdasan komprehensif yang meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan kinestetik, 

dan memiliki karakter yang kuat.   

Universitas PGRI Semarang sebagai salah satu LPTK penghasil guru di 

Provinsi Jawa Tengah berperan aktif dalam upaya penanaman pendidikan 

karakter terutama bagi mahasiswanya. Penanaman nilai-nilai karakter dilakukan 

dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pengajaran yang termuat 

dalam kurikulum pendidikan karakter yang terintegrasi. Kurikulum pendidikan 
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karakter yang terintegrasi merupakan langkah awal penentu keberhasilan 

penanaman pendidikan karakter bagi mahasiswa melalui bidang pengajaran.  

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan dengan judul 

“Pengembangan Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter Intergratif 

di Universitas PGRI Semarang (Tahun Pertama)”, didapatkan data bahwa belum 

sepenuhnya prongdi di Univesitas PGRI Semarang menggunakan pengelolaan 

kurikulum pendidikan karakter intergratif yang dapat digunakan sebagai 

pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan karakter tersebut, sehingga 

hasilnya belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, 

diantaranya: pelaksanaan kurikulum di prongdi yang dikembangkan ke dalam 

struktur kurikulum yang memuat sejumlah rumpun matakuliah rata-rata belum 

secara spesifik mencantumkan adanya pengelolaan kurikulum pendidikan 

karakter yang integratif. Begitu pula pada tingkat di bawahnya, pelaksanaan 

kurikulum yang dilakukan oleh dosen-dosen sesuai dengan matakuliah yang 

diampu belum sepenuhnya bisa dilakukan. Berdasarkan hasil supervisi dosen 

yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas PGRI Semarang, 

menunjukkan bahwa belum sepenuhnya dosen memahami pentingnya 

pendidikan karakter bagi mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan perangkat 

pembelajaran baik silabus, RPP, kontrak kuliah dan media pembelajaran yang 

belum memuat nilai karakter, bahkan ada dosen yang mengajar tanpa membuat 

perangkat pembelajaran.  

Pada penelitian awal telah mengasilkan model hipotetik yang dalam 

penelitian ini akan diujicobakan kepada semua progdi yang ada di Universitas 

PGRI Semarang. Kedepannya diharapkan akan didapatkan model final yang 

telah teruji efektifitasnya sehingga dapat digunakan sebagai model pengelolaan 

kurikulum pendidikan karakter integratif di Universitas PGRI Semarang. 

Berdasarkan hal di atas permasalahan ini menjadi sangat layak untuk dikaji 

lebih lanjut melalui sebuah penelitian dengan judul: “Implementasi Model 

Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter Intergratif di Universitas 

PGRI Semarang (Tahun Kedua)”.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karak-

ter Intergratif di Universitas PGRI Semarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengimplementasikan Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter 

Intergratif di Universitas PGRI Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian dengan judul “Implementasi Model Pengelolaan Kurikulum 

Pendidikan Karakter Intergratif di Universitas PGRI Semarang”, ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain: 

1. Universitas PGRI Semarang, hasil penelitian dapat digunakan sebagai 

Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter Intergratif di setiap 

progdi. 

2. Perguruan Tinggi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi permodelan pengelolaan kurikulum pendidikan karakter intergratif. 

3. Masyarakat ilmiah, dapat dijadikan sebagai informasi untuk penelitian 

lanjutan. 

 

. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Dwidjowinoto, W (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen 

Kurikulum Pendidikan Seni Tari di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 

Studi Multi-situs di Universitas Ngremo, Universitas Gambang, dan Universitas 

Beskalan”, menyatakan bahwa (1) perencanaan kurikulum pendidikan seni tari 

LPTK pada awal berdirinya, dengan memadukan kurikulum pendidikan seni tari 

murni, tari daerah setempat, dengan kurikulum kependidikan seni rupa LPTK; (2) 

pengorganisasian kurikulum tahun 2008 pendidikan seni tari LPTK pada tiap 

semester atas dasar pertimbangan: tingkat kesulitan matakuliah teori maupun 

matakuliah praktek, matakuliah pengetahuan disusul matakuliah yang memerlukan 

pemahaman, matakuliah yang perlu analisis-sintesis; untuk menyiapkan fisik 

mahasiswa diberikan matakuliah Olah Tubuh, matakuliah praktek tari dari yang 

rendah tingkat kesulitannya sampai yang rumit, dibuat berjenjang dengan disertai 

prasarat, matakuliah tari ciri daerah di diutamakan, berusaha lulusannya 

mempunyai kompetensi sesuai tuntutan matapelajaran Seni Budaya di SMP dan 

SMA, pengorganisasian kurikulum pendidikan seni tari LPTK memberikan bekal 

penalaran ilmiah melalui penulisan skripsi, bekal kepribadian, kependidikan, dan 

latihan sebagai guru melalui PPL, bekal penciptaan seni tari melalui Karya Tari, 

bekal pengabdi kepada masyarakat melalui KKN, menyediakan kelompok 

matakuliah untuk profesi selain profesi guru tari, memberikan matakuliah 

pengayaan materi praktek seni tari bagi mahasiswa yang dapat selesai 7 semester, 

penulisan skripsi ada 3 pilihan bentuk; (3)  implikasi kurikulum pendidikan seni tari 

LPTK: (a) pengembangan materi pembelajaran pendidikan seni tari LPTK 

dilaksanakan secara terkoordinasi dan secara individu atau tim pengajar, ada 

matakuliah muatan lokal tertentu yang dilaksanakan dengan kegiatan nyantrik. (b) 

sarana-prasarana pembelajaran pendidikan seni tari LPTK dilaksanakan oleh 

laboratorium jurusan, (c) SDM pelaksana kurikulum, rekrutmen dengan 

pemagangan, pembinaan resmi dan tidak resmi, peningkatan kualitas SDM sesuai 

dengan ketentuan peningkatan kualitas tenaga akademis di perguruan tinggi, 

komunikasi dan informasi menggunakan: komunikasi searah dan komunikasi 

timbal balik; (4) pengawasan pelaksanaan kurikulum melalui pengawasan melekat, 
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rapat jurusan, jurnal kemajuan perkuliahan, dan monitoring pelaksanaan 

perkuliahan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani, Naniek Sulistya (2010), tentang 

“Dampak Implementasi Kurikulum S1 PGSD” menunjukkan bahwa pada 4 

program studi S1 PGSD konsorsium PJJ di Jawa Tengah dan DIY menunjukkan 

bahwa; (1) Karakteristik kurikulum setiap LPTK memiliki karakteristik sendiri-

sendiri yang ditunjukkan oleh adanya perbedaan waktu melakukan perubahan 

kurikulum, perbedaan dalam pengemasan rumpun mata kuliah baik jumlah maupun 

jenis rumpun, perbedaan jenis mata kuliah baik dalam hal nama mata kuliah 

maupun besarnya SKS, serta perbedaan beban sks yang harus ditempuh untuk 

mencapai jenjang Strata 1. Perubahan kurikulum masing-masing LPTK sejak tahun 

2006 berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan masing-masing lembaga 

dan visi misi yang akan dicapai lembaga itu; (2) Model Pemecahan Masalah atau 

model action research model paling efektif dipergunakan untuk evaluasi kurikulum. 

Model ini melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang 

tua, guru serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholder); (3) Dampak implementasi 

kurikulum bagi lulusan tidak menghasilkan dampak langsung, kecuali dari sisi 

kualitas kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan profesi berdampak positif 

baik bagi para lulusan maupun pengguna lulusan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andra Kurniawan (2012) tentang 

“Manajemen Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di International Class 

Programme SD Laboratorium Universitas Negeri Malang” menyatakan bahwa (1) 

kegiatan yang dilakukan guru pada tahap perencanaan diantaranya menyiapkan 

worksheet setiap mata pelajaran, menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan 

modul yang telah dibuat guru, serta menyiapkan silabi berdasarkan framework yang 

telah ditetapkan pihak Cambridge, (2) kegiatan pembelajaran pendidikan karakter 

dilakukan guru melalui pembiasaan pola hidup bersih, menanamkan sikap disiplin 

dan taat pada peraturan dalam kehidupan sehari-hari, serta senantiasa memberikan 

motivasi kepada peserta didik untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya, 

(3) penilaian pendidikan karakter dilakukan guru berdasarkan pada pengamatan 

sikap peserta didik mulai dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran, (4) faktor-

faktor yang mempengaruhi manajemen pendidikan karakter dalam pembelajaran: 

(a) penunjang kegiatan implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

antara lain adanya kerja sama antar sesama guru berupa sharring tentang kegiatan 
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belajar-mengajar yang dilakukan sehari-hari, pelatihan pelaksanaan pendidikan 

karakter dari Diknas, serta adanya kepedulian orang tua/wali murid terhadap 

kegiatan pendidikan di International Class Programme SD Laboratorium 

Universitas Negeri Malang, (b) penghambat manajemen pendidikan karakter adalah 

tidak adanya rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), tidak adanya panduan 

pembuatan modul, serta tidak adanya kriteria khusus didalam menentukan penilaian 

sikap, (c) strategi untuk menanggulangi penghambat adalah sharring dengan rekan 

guru atau juga langsung mengkonsultasikan permasalahan yang dihadapi kepada 

kepala sekolah. 

Dari penelitian-penelitian di atas, diketahui bahwa penelitian tentang 

Pengembangan Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter Intergratif di 

LPTK belum ada yang melakukan. Oleh karena itu penelitian ini merupakan 

penelitian awal yang layak untuk dilakukan. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Kurikulum  

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Pasal 1 Ayat 

(6) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014). Dari pengertian di tersebut, 

dapat diketahui bahwa komponen kurikulum meliputi: (a) Tujuan; (b) Isi, 

dan bahan pelajaran; (c) Cara/ metode yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu; (d) 

evaluasi. 

Sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di 

perguruan tinggi,  kurikulum  selanjutnya dikembangkan pada tingkat 

program studi dalam bentuk struktur program yang memuat sejumlah 

rumpun matakuliah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Lebih lanjut 

dikembangkan pada tingkat operasional oleh setiap dosen pengampu 

matakuliah dalam bentuk silabus, rencana pelaksanaan perkuliahan, serta 

bahan ajar.  Atas dasar perencanaan tersebut, dilaksanakanlah pembelajaran, 

kemudian dilakukan evaluasi pembelajaran. 

Dari uraian di atas, maka kurikulum hendaknya dikelola secara 

kooperatif, komperhensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mencapai 
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tujuan, yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

evaluasi kurikulum. 

a. Perencanaan kurikulum 

Perencanaan kurikulum merupakan kemampuan merencanakan dan 

mengorganisasikan kurikulum. Dalam hal ini berkaitan dengan siapa yang 

bertanggung jawab dalam perencanaan dan bagaimana perencanaan 

kurikulum itu dilakukan secara professional. 

Jawaban atas pertanyaan siapa yang bertanggung jawab dalam 

perencanaan, sangat tergantung pada pendekatan perencanaan kurikulum 

yang digunakan. Bila pendekatan bersifat administrative approach atau 

top down, maka kurikulum direncanakan oleh pihak atasan kemudian 

diturunkan kepada instansi-instansi bawahan sampai kepada guru-

guru/dosen-dosen. Apabila pendekatan bersifat grass roots approach, 

maka perencanaan dimulai dari bawah, yaitu dari guru-guru/dosen-dosen 

atau sekolah/kampus secara individual dengan harapan dapat meluas ke 

sekolah-sekolah/institusi pendidikan yang lain.  

Dalam hal bagaimana kurikulum direncanakan secara professional, 

J.G. Owen dalam Hamalik (2010) lebih menekankan pada masalah 

bagaimana menganalisis kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan sebagai 

faktor yang berpengaruh dalam perencanaan kurikulum. Terdapat dua 

kondisi yang perlu dianalisis, yaitu: (1) Kondisi sosiokultural; (2) 

Masalah ketersediaan fasilitas, terutama buku-buku teks, peralatan 

laboratorium, alat praktikum, dana, sarana, serta prasarana perlu 

dipertimbangkan. 

b. Pengorganisasian kurikulum 

Organisasi kurikuluam adalah struktur program kurikulum yang 

berupa kerangka umum program-program pengajaran yang akan 

disampaikan kepada peserta didik. Struktur program ini merupakan dasar 

yang cukup esensial dalam pembinaan kurikulum dan berkaitan erat 

dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. 

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum 

yang tujuannya untuk memprmudah siswa dalam mempelajari bahan 

pelajaran dan melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif. 
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Organisasi kurikulum  terkait dengan pengaturan bahan pelajaran 

yang ada dalam kurikulum. Sumber bahan pelajaran  dalam organisasi 

kurikulum dapat berupa:  nilai budaya, nilai sosial, aspek siswa dan 

masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdapat beberapa 

faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, di 

antaranya: ruang lingkup (scope), urutan bahan (sequence), kontinuitas, 

keseimbangan dan keterpaduan (integrated). 

c. Implementasi/pelaksanaan kurikulum 

Implementasi atau pelaksanaan kurikulum berkaitan dengan 

administrasi pelaksanaan kurikulum pada tingkat sekolah dan tingkat 

kelas. Administrasi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan semua 

tugas yang memungkinkan terlaksananya kurikulum, dengan tujuan agar 

kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik. Administrasi bertugas 

mempersiapkan fasilitas material, personal dan kondisi-kondisi agar 

kurikulum dapat dilaksanakan.  

Pokok-pokok kegiatan administrasi pelaksanaan kurikulum 

meliputi: kegiatan yang berhubugan dengan  tugas pimpinan sekolah, 

guru, murid, proses belajar, pelaksanaan evaluasi, pelaksanaan pengaturan 

alat perlengkapan sekolah, usaha peningkatan mutu professional 

guru/dosen. 

Pelaksanaan kurikulum pada tingkat perguruan tinggi, di bawah 

tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi, kemudian diturunkan kepada 

program studi untuk dikembangkan ke dalam struktur kurikulum yang 

memuat sejumlah rumpun matakuliah  dengan memperhatikan ketentuan 

pemerintah dan karakteristik yang dimiliki. Selanjutnya pada tingkat 

kelas, pelaksanaan kurikulum dilakukan oleh dosen-dosen sesuai dengan 

matakuliah yang diampu. Terdapat beberapa kegiatan administrasi yang 

harus dilakukan dosen dalam proses belajar mengajar, yaitu: menyusun 

silabus, RPP, melaksanakan pempelajaran (pendahuluan, kegiatan inti 

yang meliputi eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan penutup), serta 

melaksanakan penilaian. 
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d. Evaluasi kurikulum 

Evaluasi atau penilaian kurikulum dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan kurikulum di sekolah, 

dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan para pengambil 

keputusan dalam memecahkan masalah yang dihadapi di sekolah. 

2. Mendapat jawaban atas kelengkapan komponen kurikulum di sekolah, 

efektivitas pelaksanaan kurikulum, efektivitas penggunaan sarana 

penunjang, tingkat pencapaian hasil belajar dilihat dari relevansinya 

dengan tujuan, serta dampak positif maupun negative dari 

pelaksanaan kurikulum.  

Lingkup kajian dari evaluasi/penilaian kurikulum meliputi: (1) 

Tersedianya dan kelengkapan komponen kurikulum; (2) Pemahaman 

buku kurikulum; (3) Pelaksanaan kurikulum sekolah; (4) Pemanfaatan 

sarana penunjang. 

 

2.2.2. Pendidikan Karakter 

Istilah karakter baru dipakai secara khusus dalam konteks pendidikan 

pada akhir abad ke-18. Pencetusnya adalah FW.Foerster. Terminologi ini 

mengacu pada sebuah pendekatan idealis-spiritualis dalam pendidikan, yang 

juga dikenal dengan teori pendidikan normatif. Lahirnya pendidikan 

karakter merupakan sebuah usaha untuk menghidupkan kembali pedagogi 

ideal-spiritual yang sempat hilang diterjang gelombang positivisme yang 

dipelopori oleh filsuf Perancis, Auguste Comte. 

M.Furqon Hidayatullah (2009:1), yang mengemukakan bahwa 

karakter berasal dari akar kata bahasa Latin yang berarti “dipahat”. Secara 

harfiah, karakter adalah kualitas mental/ moral, kekuatan moral, nama atau 

reputasinya. Dalam kamus psikologi, dinyatakan bahwa karakter adalah 

kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran 

seseorang, biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. 

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat 

keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan 

yang dibuat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan 

nasional. Pasal I UU SISDIKNAS Tahun 2003 menyatakan bahwa di antara 

tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi mahasiswa 

untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. 
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Amanah UU SISDIKNAS Tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan 

tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga 

berkepribadian atau berkarakter. Sehingga, lahir generasi bangsa yang 

tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa 

serta agama. Pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas dan 

berkarakter kuat itu juga pernah ditegaskan oleh Martin Lutheer 

King,”Intelligence plus character, that is the goal of true education” 

(Kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang 

sebenarnya) (dikdas.kemdiknas.go.id). Karakter berupa kualitas kepribadian 

ini bukan menjadi barang jadi, tetapi melalui proses pendidikan yang 

diajarkan secara serius, sungguh-sungguh, konsisten dan kreatif yang 

dimulai dari unit terkecil dalam keluarga, kemudian masyarakat dan 

lembaga pendidikan secara umum. 

Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas (2010), 

secara psikologis dan sosial kultural, pembentukan karakter dalam diri 

individu meliputi fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, 

afektif, konatif dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural 

(dalam keluarga, LPTK dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. 

Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-

kultural tersebut dapat dikelompokkan menjadi olah hati (spiritual and 

emotional development), olah pikir (intellectual development), olahraga dan 

kinestetik (physical and kinesthetic development), serta olah rasa dan karsa 

(affective and creativity development). 

Menurut D. Yahya Khan (2010), pendidikan karakter mengajarkan 

kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup 

dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat dan bangsa. Serta, 

membantu orang lain untuk membuat keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, pendidikan karakter 

mengajarkan anak didik berpikir cerdas, mengaktivasi otak tengah secara 

alami. Lebih lanjut, pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang 

dilakukan oleh guru untuk mempengaruhi karakter mahasiswa. Guru 

membantu dalam membentuk watak mahasiswa dengan cara memberikan 

keteladanan, cara berbicara atau menyampaikan materi yang baik, toleransi, 

dan berbagai hal yang terkait lainnya. 
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Penyelenggaraan pendidikan karakter di LPTK harus berpijak paada 

nilai-nilai karakter dasar manusia. Selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-

nilai yang lebih banyak atau tinggi (yang bersifat tidak absolut, relatif) 

sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan lingkungan LPTK itu sendiri. 

Berdasarkan kajian berbagai nilai agama, norma sosial, peraturan atau 

hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah teridentifikasi 

butir-butir nilai yang dikelompokkan menjadi 5 nilai utama, yaitu nilai-nilai 

perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan. Berikut adalah daftar 

dan deskripsi ringkas nilai-nilai utama yang di maksud : 

1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. 

Nilai ini bersifat religius, dengan kata lain pikiran, perkataan, dan 

tindakan seseorang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai 

ketuhanan dan atau ajaran agama. 

2. Nilai karakter hubungannya dengan diri sendiri. 

Ada beberapa nilai karakter yang berhubungan dengan diri sendiri, yakni 

sebagai berikut; jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, 

kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis, kreatif, 

dan inovatif, mandiri, ingin tahu dan cinta ilmu. 

3. Nilai karakter hubungannya dengan sesama. 

Beberapa nilai tersebut adalah sadar hak dan kewajiban diri dan orang 

lain, patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai karya dan prestasi 

orang lain, santun, dan demokratis. 

4. Nilai karakter hubungannya dengan lingkungan. 

Hal ini berkaitan dengan kepedulian terhadap sosial dan lingkungan. 

Nilai karakter tersebut berupa sikap dan tindakan yang  selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitar. Selain itu, 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

5. Nilai kebangsaan. 

Artinya cara berpikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. 

Contohnya nasionalis dan  menghargai keberagaman. 
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Dasar hukum pembinaan karakter : Undang-Undang Dasar 1945, 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Permendiknas No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan 

Kemahasiswaan, Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, 

Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, 

Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2010-2014, Renstra 

Kemendiknas Tahun 2010-2014, Renstra Direktorat Pembinaan LPTK 

tahun 2010-2014. 

Tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai dalam diri 

mahasiswa dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai 

kebebasan individu. Tujuan jangka panjangnya tidak lain adalah 

mendasarkan diri pada tanggapan aktif kontekstual individu atas impuls 

natural sosial yang diterimanya, yang pada gilirannya semakin 

mempertajam visi hidup yang akan diraih melalui proses pembentukan diri 

secara terus menerus (on going information) (Koesoema, 2010 : 135).  

Pendidikan karakter juga bertujuan meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di LPTK yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia mahasiswa secara utuh, 

terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Melalui 

pendidikan karakter, diharapkan mahasiswa mampu secara mandiri 

meningkatkan danmenggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak 

mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari (Asmani, 2011: 43). 

Pendidikan karakter pada tingkat institusi mengarah pada 

pembentukan budaya LPTK, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, 

tradisi, kebiasaan, keseharian dan simbol-simbol yang dipraktikan oleh 

semua warga LPTK dan masyarakat sekitar. Budaya LPTK merupakan ciri 

khas, karakter atau watak dan citra LPTK di mata masyarakat luas 

(kemendiknas,op.cit). 

Menurut Suparlan, para penggiat pendidikan karakter mencoba 

melukiskan pilar-pilar penting dalam pendidikan karakter, seperti 

responsibility (tanggung jawab), respect (rasa hormat), fairness (keadilan), 

courage (keberanian), honest (kejujuran), citizenship (kewarganegaraan), 

self-discipline (disilpin diri), caring (peduli), perseverance (ketekunan). 
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Nilai dasar kemanusiaan yang harus dikembangkan melalui 

pendidikan bervariasi antara lima sampai sepuluh aspek. Selain itu, 

pendidikan karakter memang harus mulai dibangun di rumah (home), dan 

dikembangkan di lembaga pendidikan LPTK (school), bahkan diterapkan 

secara nyata di dalam masyarakat (community) dan termasuk di dalamnya 

adalah dunia usaha dan dunia industri (businnes). Jumlah dan jenis pilar 

yang dipilih dapat berbeda satu daerah atau LPTK yang satu dengan yang 

lain, tergantung pada kepentingan dan kondisi masing-masing. 

Pada tatanan LPTK, kriteria pencapaian pendidikan karakter adalah 

terbentuknya budaya LPTK, yaitu perilaku, tradisi kebiasaan keseharian, 

dan simbol-simbol yang dipraktekan oleh semua warga LPTK dan 

masyarakat sekitar LPTK harus berlandaskan nilai-nilai tersebut. Indikator 

ini bisa menjadi parameter sukses atau tidaknya lembaga LPTK dalam 

menyelenggarakan pendidikan karakter (Kemendiknas, 2010). 

Pendidikan karakter harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai 

berikut: mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter, 

mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, 

perasaan, dan perilaku, menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan 

efektif untuk membangun karakter, menciptakan komunitas LPTK yang 

memiliki kepedulian, memberi kesempatan keapda mahasiswa untuk 

menunjukkan perilaku yang baik, memiliki cakupan terhadap kurikulum 

yang bermakna dan menantang yang menghargai semau mahasiswa, 

membangun karakternya, dan membantu untuk suskes, mengusahakan 

tumbuhnya motivasi diri pada para mahasiswa, memfungsikan seluruh staff 

LPTK sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk 

pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama, adanya 

pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun 

inisiatif pendidikan karakter, memfungsikan keluarga dan anggota 

masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter, mengevaluasi 

karakter di LPTK, fungsi staf LPTK sebagai guru-guru karakter dan 

manifestasi karakter positif dalam kehidupan mahasiswa. 

Pendidikan karakter yang dilakukan di LPTK terbagi ke dalam 

beberapa jenis, yakni: pendidikan karakter berbasis nilai religius, yang 

merupakan kebenaran wahyu Tuhan (konservasi moral), pendidikan 

karakter berbasis nilai budaya, antara lain yang berupa budi pekerti, 
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Pancasila, apresiasi sastra, serta keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan para 

pemimpin bangsa (konservasi budaya), pendidikan karakter berbasis 

lingkungan (konservasi lingkungan), dan pendidikan karakter berbasis 

potensi diri, yaitu sikap pribadi, hasil proses kesadaran pemberdayaan 

potensi diri yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

(konservasi humanis). 

Pendidikan karakter membutuhkan metodologi yang efektif, aplikatif 

dan produktif agar tujuannya bisa tercapai dengan baik. Berikut merupakan 

metodologi pendidikan karakter menurut Koesoema (2010), yakni 

pengajaran, keteladanan, menentukan prioritas, praksis prioritas, dan 

refleksi. Pendidikan karakter harus disosialisasikan kepada mahasiswa sejak 

dini. 

 

2.2.3. Kurikulum Pendidikan Karakter Integratif 

Menurut Suparno, dkk. (2002:42-44), diketahui ada empat model pen-

dekatan penyampaian pendidikan karakter, yaitu: (1) Model  sebagai  Mata 

Pelajaran Tersendiri (monolitik); (2) Model Terintegrasi dalam Semua Bi-

dang Studi; (3) Model di Luar Pengajaran; (4) Model Gabungan. Keempat 

model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Model  sebagai  Mata  Pelajaran Tersendiri (monolitik) 

Dalam model ini, pendidikan karakter dianggap sebagai mata pela-

jaran tersendiri. Oleh karena itu, pendidikan karakter memiliki 

kedudukan yang sama dan diperlakukan sama seperti pelajaran atau bi-

dang studi lain. Dalam hal ini, guru bidang studi pendidikan karakter ha-

rus mempersiapkan dan mengembangkan kurikulum, mengembangkan 

silabus, membuat Rancangan Proses Pembelajaran (RPP), metodologi 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.Konsekuensinya pendidikan 

karakter harus dirancangkan dalam jadwal mata kuliah secara terstruktur. 

Kelebihan dari model ini antara lain materi yang disampaikan men-

jadi lebih terencana matang/terfokus, materi yang telah disampaikan 

lebih terukur. Sedangkan kelemahan pendekatan ini adalah sangat tergan-

tung pada tuntutan kurikulum, kemudian penanaman nilai-nilai tersebut 

seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab satu orang  dosen semata,  

demikian pula dampak yang muncul pendidikan karakter hanya menyen-

tuh aspek kognitif, tidak menyentuh internalisasi nilai tersebut. 
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b. Model Terintegrasi dalam Semua Bidang Studi  

 Dalam model ini pendidikan karakter disampaikan secara terin-

tegrasi dalam setiap mata kuliah dan oleh karena itu menjadi tanggun ja-

wab semua dosen (Washington, et.all, 2008). Dalam konteks ini setiap 

dosen dapat memilih materi pendidikan karakter yang sesuai dengan te-

ma atau pokok bahasan mata kuliah. Melalui model terintegrasi ini maka 

setiap dosenru adalah pengajar pendidikan karakter tanpa kecuali. 

Keunggulan model terintegrasi pada setiap bidang studi  antara  

lain  setiap  guru  ikut  bertanggung  jawab akan penanaman nilai-nilai 

hidup kepada semua mahasiswa, di samping itu pemahaman akan nilai-

nilai pendidikan karakter cenderung tidak bersifat informatif-kognitif, 

melainkan bersifat aplikatif sesuai dengan konteks pada setiap mata 

kuliah. Dampaknya mahasiswa akan lebih terbiasa dengan nilai-nilai 

yang sudah diterapkan dalam berbagai setting. 

Sisi kelemahannya adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai 

yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua dosen. Namun, 

menjamin kesamaan bagi setiap dosen adalah hal yang tidak mudah, hal 

ini mengingat latar belakang setiap dosen yang berbeda-beda. Di 

samping itu, jika terjadi perbedaan penafsiran nilai-nilai di antara dosen 

sendiri akan menjadikan mahasiswa justru bingung. 

c. Model di Luar Pengajaran  

Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dapat juga ditanamkan 

di luar kegiatan pembelajaran formal. Pendekatan ini lebih menguta-

makan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk 

dibahas dan kemudian dibahas nilai-nilai hidupnya. Model kegiatan 

demikian dapat dilaksanakan oleh dosen yang diberi tugas tersebut atau 

dipercayakan kepada lembaga lain untuk melaksanakannya. Kelebihan 

pendekatan ini adalah mahasiswa akan mendapatkan pengalaman secara 

langsung dan konkrit. Kelemahannya adalah tidak ada dalam struktur 

yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di perguruan 

tinggi, sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya 

yang lebih banyak. 

d. Model Gabungan  

Model gabungan adalah menggabungkan antara model terintegrasi 

dan model di luar pelajaran secara bersama. Model ini dapat dil-
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aksanakan dalam kerja sama dengan tim baik oleh dosen maupun dalam 

kerja sama dengan pihak luar sekolah. Kelebihan model ini adalah semua 

dosen terlibat, di samping itu guru dapat belajar dari pihak luar untuk 

mengembangkan diri dan mahasiswa. Mahasiswa menerima informasi 

tentang nilai-nilai sekaligus juga diperkuat dengan pengalaman melalui 

kegiatan-kegiatan yang terencana dengan baik. Mengingat pendidikan 

karakter merupakan salah satu fungsi dari pendidikan nasional, maka 

sepatutnya pendidikan karakter ada pada setiap materi mata kuliah. 

Oleh karena itu, pendekatan secara terintegrasi merupakan pendekatan 

minimal yang harus dilaksanakan semua tenaga pendidik sesuai dengan 

konteks tugas masing-masing di perguruan tinggi, termasuk dalam hal ini 

adalah konselor perguruan tinggi. Namun, bukan berati bahwa pendekatan 

yang paling sesuai adalah dengan model integratif. Pendekatan gabungan 

tentu akan lebih baik lagi karena mahasiswa bukan hanya mendapatkan in-

formasi semata melainkan juga mahasiswa menggali nilai-nilai pendidikan 

karakter melalui kegiatan secara kontekstual sehingga penghayatan siswa 

lebih mendalam dan tentu saja lebih menggembirakan mahasiswa. Dari per-

spektif ini maka konselor perguruan tinggi dituntut untuk dapat menyam-

paikan informasi serta mengajak dan memberikan penghayatan secara lang-

sung tentang berbagai informasi nilai-nilai karakter. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dilakukan untuk memahami 

persitiwa, kegiatan, perilaku dan pelaku peristiwa dalam situasi tertentu dan ilmiah 

(natural). Selain itu juga karena secara langsung dapat menyajikan hubungan antara 

peneliti dengan subyek penelitian agar lebih peka.  

Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif adalah sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002 : 2). Sedangkan 

menurut Sugiyono (2010: 15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive (sesuai dengan kebutuhan) dan snowball (pengumpulan data secara lebih 

mendalam), teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010 : 15).       

Penelitian kualitatif selalu bersifat deskriptif artinya data yang dianalisis 

berbentuk deskriptif fenomena, tidak berupa angka-angka. Data yang terkumpul 

selalu berbentuk kata-kata tulisan yang mencakup catatan, laporan dan foto-foto. 

Setelah dilakukan penelitian awal mengenai bagaimana kurikulum di setiap prongdi 

di Universitas PGRI Semarang dilakukan penelitian lanjutan tentang bagaimana 

implementasi model pengelolaan kurikulum pendidikan karakter intergratif di 

Universitas PGRI Semarang. 

 

3.2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siapa saja yang menjawab daftar pertanyaan 

penelitian/ menjawab pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti. Subyek 

penelitian merupakan individu yang mengalami secara langsung suatu peristiwa, 

sehingga memahami konteksnya  (Spreadley, 1997 : 4). Subyek penelitian dalam 



 

18 
 

penelitian ini adalah Kaprogdi Pendidikan Ekonomi, Sekretaris Progdi PPKn, 

Kepala Laboratorium PJKR, Ketua Program Studi PJKR, Asisten Dosen PPKn dan 

mahasiswa di lingkungan FPIPSKR. 

 

3.3. Lokasi Penelitian 

Menurut Nasution (2003: 43), lokasi penelitian adalah tempat/ lokasi sosial 

penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang 

dapat diobservasi. Penelitian ini mengambil lokasi di FPIPSKR Univeritas PGRI 

Semarang didasarkan atas pertimbangan bahwa FPIPSKR Universitas PGRI Sema-

rang merupakan salah satu LPTK di Jawa Tengah yang sudah mengimplementa-

sikan pendidikan karakter dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.  

 

3.4. Fokus Penelitian 

Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah implementasi 

pengembangan pengelolaan kurikulum pendidikan karakter intergratif di Universi-

tas PGRI Semarang. 

 

3.5. SumberData Penelitian 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu : 

a. Informan 

Dalam Webster’s New Collegiate Dictionary (dalam Spradley, 1997 : 

35), informan adalah seseorang pembicara asli yang berbicara dengan mengu-

lang kata-kata, frasa dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai model 

imitasi dan sumber informasi. 

Informan adalah orang yang memberi bantuan dalam penelitian ini. In-

forman adalah orang yang memberi bantuan dalam penelitian ini.Dalam 

penelitian ini informannya meliputi, wakil rektor bidang akademik, wakil 

dekan I, dosen, mahasiswa PPKn. Data yang diperoleh adalah berupa infor-

masi yang mendukung penelitian terutama mengenai pengelolaan kurikulum 

pendidikan karakter intergratif di Universitas PGRI Semarang. 
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b. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, selain diperoleh data dari narasumber, sebagai ba-

han tambahan juga diperoleh dari sumber tertulis yang bersumber dari arsip 

dan dokumen yang terkait. Arsip dokumen yang digunakan meliputi data 

mengenai implementasi model pengelolaan kurikulum pendidikan karakter 

intergratif di Universitas PGRI Semarang dan berbagai artikel yang pernah 

ada yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. 

 

3.6.Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam melakukan analisis data dan 

mengolah data, maka digunakan beberapa metode pengumpulan data, yakni sebagai 

berikut : 

a. Observasi  

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik 

dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau 

wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi 

tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. 

Pada dasarnya observasi sebagai metode utama untuk mendapatkan 

informasi di mana peneliti melihat perilaku dalam keadaan (setting) alamiah, 

melihat dinamika, melihat gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada 

(Black dan Champion, 1992: 286). Teknik pengumpulan data dengan observasi 

digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, 

gejala-gejala alam dan bila subyek penelitian yang diamati tidak terlalu besar 

(Sugiyono, 2010 : 203). 

Dalam menggunakan teknik observasi yang penting adalah mengandalkan 

pengamatan dan ingatan peneliti. Akan tetapi untuk mempermudah pengamatan 

dan ingatan maka penelitian ini menggunakan : (1).catatan, (2).alat elektronik 

seperti tustel dan tape recorder, (3).pengamatan, (4).pemusatan pada data-data 

yang tepat dan (5).menambah bahan persepsi tentang obyek yang diamati. 

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi mengenai implementasi 

pengembangan model pengelolaan kurikulum pendidikan karakter intergratif di 
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Universitas PGRI Semarang. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data 

yang dibutuhkan. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan kepedulian dan kebulatan lain yang di-

alami pada masa lalu, memproyeksikan kebulatan sebagai harapan yang akan di-

alami di masa mendatang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi 

yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia, mengubah 

dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti. Dalam hal ini 

yang diwawancara adalah subyek penelitian dan informan. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tulisan berupa 

arsip-arsip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain-lain sebagai bukti 

yang menunjukkan persitiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

 

3.7. Teknik Validitas Data 

Validitas data yang diharapkan dalam penulisan ini menggunakan teknik tri-

angulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keper-

luan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2002 : 178). 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber berarti membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda, dalam hal ini akan diperoleh dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

contohnya apakah hasil pengamatan mengenai pelaksanaan kurikulum di progdi 

sama dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada dosen mengenai hal yang 

sama. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi, yakni apakah pernyataan kaprogdi ketika diwawancarai 
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di depan dosen-dosen progdi sama dengan hasil wawancara dengan kaprogdi 

secara individu. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, yakni apakah yang dinyatakan 

sekprogdi ketika penelitian sama dengan ketika di luar situasi penelitian. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah/ 

tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan, yakni apakah pendapat 

kaprogdi sama dengan pendapat sekprodi sama dengan pendapat dosen. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, 

yakni apakah pernyataan kaprogdi sama dengan dokumen yang terkait. 

Berbagai data di atas dibandingkan, apabila hasilnya sama maka data tersebut 

merupakan data valid, tetapi jika hasilnya berbeda data tersebut tidak serta merta 

dinyatakan sebagai data tidak valid dan tidak dipergunakan dalam analisis data, 

tetapi data tersebut bisa saja dijadikan sebagai temuan di lapangan yang pada 

akhirnya dapat mendukung hasil penelitian yang berkelanjutan. 

 

3.8. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan doku-

mentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting, dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2012: 244). 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis dalam Nvivo. Nvivo pada mulanya dikembangkan pada tahun 1981 oleh 

programer Tom Richards dengan nama Non-Numerical Unstructured Data Indexing 

Searching and Theorizing (NUD‟IST). Sejak tahun 2002, NUD‟IST diganti dengan 

Nvivo. „N‟ adalah singkatan dari NUD‟IST  dan „Vivo‟ diambil dari „in-vivo‟ yang 

berarti melakukan koding berdasarkan data yang hidup (nyata) dialami partisipan di 

lapangan. Penamaan Nvivo menunjukkan fungsi utama software untuk melakukan 

koding data dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, kunci untuk 
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mendapatkan presentasi data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan model bagi 

peneliti kualitatif yang menggunakan Nvivo ialah bagaimana melakukan koding 

terhadap sumber data penelitian.  

 Langkah-langkah dalam Nvivo adalah sebagai berikut : (1). memasukkan 

dokumen ke dalam Nvivo, (2). memasukkan dokumen PDF ke dalam Nvivo, (3). 

memasukkan dokumen audio dan video ke Nvivo, (4). Memasukkan foto-foto ke 

dalam Nvivo, (5). memasukkan data yang berasal dari databases ke Nvivo, dan (6). 

memasukkan isi website dan jejaring media sosial ke Nvivo.  

Dalam Nvivo sumber data yang dianalisis dapat dibagi menjadi: sumber data 

penelitian internal (internals), sumber data penelitian eksternal (eksternals), 

catatan-catatan penelitian selama pengumpulan data (memos) dan kerangka matriks 

(framework matrices).  Internal sources dalam konteks ini adalah semua sumber 

data penelitian kualitatif yang dapat dimasukkan dalam Nvivo, misalnya rekaman, 

wawancara, transkrip wawancara, catatan selama melakukan penelitian, foto, tabel 

data survei, isi website tertentu, data bases dan video. External sources merupakan 

materi penelitian yang tidak dapat dimasukkan secara langsung dalam Nvivo, 

misalnya buku referensi dari perpustakaan/ jurnal versi cetak. Memos adalah 

sumber data penelitian berupa catatan peneliti selama melakukan penelitian. 

Framework matrices merupakan ringkasan hasil observasi terhadap partisipan 

tertentu dan tema dalam proyek yang sudah dibuat dalam tabel matriks (Bandur, 

2016).  
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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Implementasi Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter 

Intergratif di Universitas PGRI Semarang 

Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk 

kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya 

terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur 

bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan 

sebagainya (Thomas Lickona, 1991). Begitu pentingnya pendidikan 

karakter bagi individu, sehingga setiap jenjang pendidikan mengupayakan 

berbagai cara, termasuk jenjang perguruan tinggi. Hal ini juga dilakukan 

oleh Universitas PGRI Semarang. Berdasarkan hasil penelitian di tahun 

pertama yang menghasilkan desain pengembangan model pengelolaan 

kurikulum pendidikan karakter intergratif di Universitas PGRI Semarang. 

Seperti yang terlihat di bawah ini: 
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Desain Pengembangan Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter  

Integratif di Universitas PGRI Semarang: 
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Berikut merupakan implementasi model pengelolaan kurikulum 

pendidikan karakter intergratif pada Progdi PPKn, Progdi Pendidikan 

Ekonomi dan Progdi PJKR, FPIPSKR, Universitas PGRI Semarang: 

a. Implementasi Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan 

Karakter Intergratif pada Progdi PPKn, FPIPSKR, Universitas 

PGRI Semarang 

Progdi sudah melaksanakan pendidikan karakter, terutama pada 

mata kuliah yang terkait dengan moral, seperti: Pendidikan Pancasila, 

PKN, khususnya Moral Pancasila; untuk mata kuliah pembelajaran 

yang akan membentuk calon guru juga sudah berusaha 

mempraktekkan pendidikan karakter. Contoh: pada mata kuliah SBM 

2/ Micro Teaching PPKn, mahasiswa diminta untuk membuat RPP 

berbasis nilai-nilai karakter bangsa. Dalam praktek micro teaching 

mahasiswa dituntut menerapkan pendidikan karakter dalam pembela-

jaran, dengan cara menumbuhkan motivasi pada saat membuka pelaja-

ran, menyanyikan lagu-lagu nasional.  

Jadi pendidikan karakter dilakukan secara terintegrasi dalam 

mata kuliah, dengan harapan dosen tidak hanya mengajar secara teori-

tis belaka, tetapi juga dengan pendekatan kontekstual & di akhir pela-

jaran memberikan tindak lanjut untuk menerapkan materi kuliah da-

lam kehidupan nyata.   

Pendidikan karakter dimulai sejak mahasiswa baru masuk, me-

lalui PEKKA, Poema, PIESQ. Secara nyata pendidikan  karakter dil-

aksanakan sejak tahun 2010 (sejak digaungkannya pendidikan 

karakter oleh Pemerintah). Muatan pendidikan karakter terutama nilai-

nilai karakter bangsa yang dirinci menjadi 18 nilai. Nilai-nilai karakter 

yang dikembangkan terutama nilai-nilai moral Pancasila, 

multikulturalisme, sebab di prodi PPKn ada mata kuliah yang terkait 

dengan itu, seperti: Antropologi, Sosiologi, PIS, Dasar-Dasar Ilmu So-

sial, Teori Sosial Budaya. Implementasi nilai karakter dalam 

perkuliahan antara lain disiplin (hadir tepat waktu), kerjasama,  

religius, nasionalisme, sportivitas untuk mata kuliah permainan (yang 
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memiliki lawan main), seperti: bola basket, bulu tangkis, pencak silat 

dan karate.  

Progdi merencanakan kurikulum pendidikan karakter melalui 

revitalisasi kurikulum. Prodi menyusun/ menyempurnakan dokumen 

kurikulum berdasarkan kebijakan universitas. Progdi belum ada ini-

siatif untuk mengagendakan penyempurnaan kurikulum secara berka-

la. Dosen dituntut memperbaiki perangkat pembelajaran dan beberapa 

kompetensi sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti: KKNI dan 

SNDIKTI. 

Pengorganisasian nilai-nilai karakter dilakukan dengan me-

masukkannya ke dalam beberapa mata kuliah, dalam penentuan 

skripsi, dalam pembuatan proposal penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang dilakukan dosen. Implementasi/ pelaksanaan 

kurikulum pendidikan karakter di progdi dilakukan secara integratif 

dalam perangkat pembelajaran oleh beberapa dosen yang mengikuti 

kebijakan Pemerintah, namun belum ada kontrol dari progdi terhadap 

pembelajaran masing-masing dosen. Penanaman pendidikan karakter 

lebih banyak dilakukan pada awal pembelajaran, terutama pada saat 

melakukan kontrak kuliah, meskipun kadang-kadang pada saat me-

nyepakati  tata tertib kurang/ bahkan tidak konsisten, terutama kese-

pakatan tentang datang tepat waktu. 

Dalam mata kuliah tertentu terutama mata kuliah pembelajaran, 

mahasiswa sudah dibiasakan berdoa sebelum perkuliahan dimulai, 

selanjutnya penanaman nilai-nilai karakter disesuaikan dengan 

karakteristik materi perkuliahan. Pada umumnya dosen terlena dalam 

penanaman nilai-nilai karakter. Perkuliahan masih difokuskan pada 

pemberian teori, dan kurang menekankan pentingnya penanaman 

nilai-nilai karakter. Demiakan pula dalam pemberian tugas, tidak ada 

tindak lanjut berikutnya.  

Evaluasi Kurikulum Pendidikan Karakter yang dilakukan dosen 

biasanya melalui pemberian soal-soal UTS dan UAS. Dalam petunjuk 

pengerjaan soal ditekankan agar mahasiswa belajar mandiri dan 
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memperhatikan nilai-nilai religious. Evaluasi nilai karakter kognitif, 

pada umumnya belum mengarah pada HOTS. Prodi belum berinisiatif 

untuk melakukan supervisi penerapan pendidikan karakter hanya ber-

dasarkan masukan mahasiswa saja. 

Menurut Progdi PPKn peran fakultas dalam implementasi 

kurikulum pendidikan karakter adalah sebagai penentu kebijakan. 

Fakultas sudah menekankan kepada progdi agar selalu menyempur-

nakan kurikulum sesuai regulasi yang berlaku, tetapi baru sebatas un-

tuk kepentingan akreditasi saja. Sebaiknya fakultas member format 

baku yang berlaku di lingkungan fakultas agar pendidikan karakter 

dapat diterapkan pada masing-masing progdi yang ada. 

Peran progdi dalam implementasi kurikulum pendidikan 

karakter: kurang menggali kemampuan dosen dalam pengelolaan 

kurikulum pendidikan karakter. Progdi belum ada upaya untuk 

menyamakan langkah dengan dosen dalam pengelolaan kurikulum 

pendidikan karakter. Yang belum melaksanakan didiamkan saja, dan 

yang sudah melaksanakan juga tidak ada support. Terkesan setiap 

dosen berjalan sendiri-sendiri. 

Peran Dosen: beberapa dosen sudah menekankan pentingnya 

pendidikan karakter sesuai ciri khas progdi. Sedangkan peran maha-

siswa adalah menjalankan apa yang ditugaskan/ dijalankan oleh setiap 

dosen. Beberapa ada berinisiatif menerapkan pendidikan karakter, 

terutama mahasiswa semester baru. Kendala  yang dihadapi dalam 

pengelolaan kurikulum pendidikan karakter: 

1. Belum ada mekanisme yang jelas tentang penerapan pendidikan 

karakter di masing-masing prodi, sehingga pendidikan karakter 

dilaksanakan sesuai dengan pemahaman masing-masing dosen. 

2. Belum ada produk/panduan tentang implementasi kurikulum 

pendidikan karakter dalam pembelajaran, terutama di PPKn. 

3. Progdi PPKn belum dapat menjadi basis implementasi kurikulum 

pendidikan karakter yang dapat dijadikan sebagai Role Mod-

el/Laboratorium. 
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b. Implementasi Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan 

Karakter Intergratif pada Progdi Pendidikan Ekonomi, 

FPIPSKR, Universitas PGRI Semarang 

Pendidikan Karakter sudah dilakukan secara terintegrasi dalam 

semua matakuliah (diperkuat dalam kontrak kuliah terbaru) sejak 

tahun 2013. Yang  menjadi muatan kurikulum pendidikan karakter 

adalah disiplin, mandiri, tanggung jawab, jujur, terbuka. Mahasiswa 

diberi kesempatan mengungkap penilaian terhadap dosen terkait sikap 

dan perilaku sehari-hari secara apa adanya, melalui tertulis, sarasehan 

dan pertemuan dengan anggota HIMA Pendidikan Ekonomi. Disiplin 

dan tanggung jawab dimulai dari kehadiran dalam kuliah, ketepan 

dalam mengumpulkan tugas, tepat waktu atau tidak, sesuai kontrak 

kuliah. Membiasakan mahasiswa mengungkapkan ide kreatif  seperti 

RKM (Rumah Kreasi Mahasiswa) yang diwadahi di Balairung, 

mahasiswa  berlatih manajemen. Nilai enterpreneur juga terintegrasi 

dalam visi-misi Progdi Pendidikan Ekonomi. 

Progdi merencanakan kurikulum pendidikan karakter secara 

tertulis, terutama dalam visi-misi, tujuan terutama untuk entrepreneur 

atau kreativitas. Ada mata kuliah kewirausahaan,  studi bisnis 

(implementasinya dalam KKL), studi kelayakan bisnis, dan ekonomi 

kreatif.  

Pengorganisasian pendidikan karakter pada Progdi Ekonomi 

terintergrasi dalam kegiatan akademik dan non akademik. Akademik, 

khususnya dalam setiap mata kuliah yang diampu dosen. 

Implementasi/pelaksanaan kurikulum Pendidikan Karakter di Prodi 

dilakukan: 

1. Enterpreneur melalui: (1) RKM (Rumah Kreasi Mahasiswa); (2) 

Analisis permasalahan kelayakan bisnis di masyarakat; (3) 

mewadahi inovasi kreativitas mahasiswa melalui  RKM, Online, 

Kantin Di Kampus 4 UPGRIS / GOR. 
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2. Nilai-nilai yang lain tidak tertulis (nurturrant effect) dilakukan 

dengan pengelolaan kegiatan kemahasiswaan secara mandiri. 

Contoh: KKL, keuangan, atribut, acara KKL, dan seminar hasil 

dikelola oleh mahasiswa dengan bimbingan Progdi. 

Pengawasan KPK dilakukan melalui :  

1. Kompetisi dalam kelas. Hal- hal yang dikompetisikan, contoh: 

karya tulis kreatif tentang enterpreneur, produk kreatif, seperti: 

coklat mete, siomay, cake/ brownis kulit pisang, seblak daun 

kelor, lomba leaflet produk yang dipasarkan. 

2. Pembinaan kepada mahasiswa dan pengembangan kompetensi 

pemasaran online & konvensional.  

3. Mengirimkan dosen untuk mengikuti TOT & Uji Kompetensi 

Asesor dari BSNP, baru bisa mengirimkan 2 orang. 

4. Pengembangan – dilakukan magang industri untuk menyesuaikan 

INPRES No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SM, mestinya 

perguruan tinggi menyesuaikan INPRES tersebut, di samping itu 

juga ada Keputusan Menkertrans 182/2013, SK Menperindustrian 

No. 3 Tahun 2017 (30% teori, 70% sikap profersional & 

keterampilan). 

Penilaian/ evaluasi implementasi kurikulum pendidikan karakter 

di progdi dilakukan: 

1. Secara tertulis untuk setiap mata kuliah penilaian dilakukan sesuai 

dengan standar penilaian. Fokus pada unjuk kerja 40% 

(pengetahuan), dan 60% (keterampilan  dan sikap). 

a. Untuk mahasiswa konsentrasi pemasaran evaluasi dilakukan 

dengan melakukan praktek di RKM, melalui Website 

Mahasiswa. Jadi keterampilan mahasiswa dilihat dari 

kegiatan pemasaran secara online. 

b. Untuk mahasiswa konsentrasi administrasi perkantoran, 

penilaian dilakukan melalui pengelolaan sistem administrasi 

perkantoran di RKM. 
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c. Untuk mahasiswa konsentrasi Akutansi penilaian dilakukan 

melalui: pengelolaan keuangan, mulai input transaksi, buku 

besar laporan keuangan, neraca yang dikelola adalah 

keuangan RKM (dari modal <Rp.1000.000,- menjadi 

<Rp.5.000.000,-), untuk GOR dari modal Rp.5000.000,- 

menjadi Rp.30.000.000,-.  

2. Secara tidak tertulis, untuk sikap disiplin, tanggung jawab, dll. 

secara umum dilakukan melalui observasi  keaktifan mahasiswa 

dalam setiap mata kuliah seperti nilai disiplin dan tanggung jawab 

secara umum penilaianya dilakukan melalui observasi keaktifan 

mahasiswa disetiap mata kuliah. Hasilnya dikoordinasikan 

melalui rapat koordinasi program studi. Secara khusus program 

studi menangani mahasiswa yang bermasalah sebagai contoh 

mahasiswa berpotensi tetapi kurang mendapat perhatian sehingga  

secara akademik terhambat. Untuk masalah ini program studi 

berkoordinasi dengan orangtua untuk ikut membina mahasiswa 

tersebut.  

Menurut Progdi Pendidikan Ekonomi peran fakultas dalam 

implementasi pengelolaan kurikulum pendidikan karakter, sudah baik, 

namun perlu perbaikan dalam sikap disiplin, tata kelola, sosialisasi, 

perilaku perlu ditambah peneladan positif dari organ lain. Dekan 

sudah berusaha tetapi justru organ lain tidak mendukung. 

Peran Program Studi sebagai perencana, pelaksana, pengontrol 

dan evaluator dalam pengelolaan kurikulum pendidikan karakter. 

Peran Dosen, pada prinsipnya sama dengan prodi, tetapi pada tataran 

mata kuliah yang diampu. Artinya dosen sebagai perencana, 

pelaksana, pengontrol dan evaluator dalam pengelolaan kurikulum 

pendidikan karakter dalam pembelajaran di kelas untuk mata kuliah 

yang diampu. Peran mahasiswa sebagai pelaksanaan, pengembang dan  

ikut mengevaluasi Pendidikan Karakter.  

Kendala yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan 

kurikulum pendidikan karakter adalah sebagai berikut: 
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a. Lingkungan atau budaya lingkungan. Contoh: disiplin atau 

peneledanan kurang adanya  peneladanan  baik dari pimpinan 

maupun bawahan. Maksudnya kurang adanya konsistensi dan 

komitmen dalam membangun karakter (belum ada satunya kata 

dan perbuatan  yang masih belum baik). Contoh masih ada dosen 

dan karyawan  yang rambutnya dicat dll.  

b. Kurang adanya reward bagi SDM yang telah melaksanakan 

pendidikan karakter demikian pula belum adan panisment 

terhadap SDM yang melakukan pelanggran terhadap ketentuan 

yang berlaku/ pendidikan karakter. 

 

c. Implementasi Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan 

Karakter Intergratif Progdi PJKR, FPIPSKR, Universitas PGRI 

Semarang 

Pendidikan Karakter sudah dilakukan sejak berdirinya Prodi 

PJKR tahun 2014 melalui pembelajaran setiap mata kuliah, terutama 

matakuliah-matakuliah praktek. Contoh untuk mengondisikan disiplin 

mahasiswa yang dilakukan setiap mata kuliah antara lain: berbaris, 

berdoa, presensi, ada juga yang dimulai dengan menyanyikan lagu 

Indonesia Raya, untuk mata kuliah senam mengkondisikan mahasiswa 

agar melakukan kerjasam satu dengan yang lain.  

Muatan pendidikan karakter antara lain disiplin (hadir tepat 

waktu), kerjasama,  religius, nasionalisme, sportivitas untuk mata 

kuliah permainan (yang memiliki lawan main), seperti: bola basket, 

bulu tangkis, pencak silat dan karate.  

Pengorganisasian kurikulum pendidikan karakter di Progdi 

PJKR terpadu pada setiap mata kuliah. Perencanaan Pendidikan 

karakter diserahkan kepada masing-masing dosen sesuai dengan 

karakteristik mata kuliah.  Implementasi/ perencanaan kurikulum 

pendidikan karakter di Progdi PJKR diserahkan kepada masing-

masing dosen sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Pengawasan 

dilakukan pada setiap langkah pembelajaran, bila mahasiswa 
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melakukan pelanggaran dosen menegur/mengingatkan secara khusus 

dan umum pada akhir pembelajaran.   

Evaluasi kurikulum pendidikan karakter dilakukan dengan tes 

untuk teori/ kognitif, kinerja untuk keterampilan, dan observasi untuk 

sikap. Dosen member pengarahan terhadap hasil belajar pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan kpd mahasiswa  dengan diberi contoh capaian 

hasil belajar dari mahasiswa sehingga dosen mengetahui sejauh mana 

keberhasilannya & dijelaskan kepada mahasiswa. Untuk mata kuliah 

senam penilaian dilakukan secara subyektif/ subyektivitas berlaku 

(dilengkapi dengan contoh soal). 

Menurut Progdi PJKR, peran fakultas dalam implementasi 

kurikulum pendidikan karakter, awalnya sudah bagus dengan 

ditunjukkan dengan doa berdoa bersama pada hari Senin, BKD, SKP 

sudah mengakomodasi kebutuhan progdi, dosen dan mahasiswa yang 

terkait dengan kegiatan akademik di UPGRIS. Peran program studi 

adalah memfasilitasi mahasiswa melalui perkuliahan sebagai calon 

guru yang berkompeten dalam bidang PJKR yang unggul dan berjati 

diri. Sedangkan peran dosen adalah melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar kepada mahasiswa/mengintegrasikan nilai-nilai karakter 

dalam pembelajaran setiap mata kuliah yang diampu sesuai dengan 

karakteristik mata kuliah tersebut. Adapun peran mahasiswa adalah 

mengikuti seluruh kegiatan akademik, meskipun kadang ada yang 

kedisiplinannya kurang. 

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kurikulum 

pendidikan karakter adalah sarana prasarana masih minim, kurang 

sesuai dengan jumlah mahasiswa, sehingga dapat mempengaruhi 

kedisiplinan mahasiswa. Contoh: menanamkan kedisiplinan dalam 

penggunaan sarpras yang berupa matras, penggunaan gedung dalam 

waktu yang bersamaan dengan kegiatan yang lebih penting, sehingga 

kegiatan perkuliahan yang seharusnya menggunakan gedung tsb juga 

harus mengalah, digantikan dengan hari yang lain,  dll. 
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Selain itu tampak bahwa implementasi model pengelolaan 

kurikulum pendidikan karakter intergratif pada Progdi PPKn, 

FPIPSKR, Universitas PGRI Semarang dapat dilakukan meskipun 

hasilnya belum maksimal. Sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi, kurikulum  selanjutnya 

dikembangkan pada tingkat program studi dalam bentuk struktur 

program yang memuat sejumlah rumpun matakuliah sesuai dengan 

ketentuan pemerintah. Lebih lanjut dikembangkan pada tingkat 

operasional oleh setiap dosen pengampu matakuliah dalam bentuk 

silabus, rencana pelaksanaan perkuliahan, serta bahan ajar. Atas dasar 

perencanaan tersebut, dilaksanakanlah pembelajaran, kemudian 

dilakukan evaluasi pembelajaran. 
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4.2. Pembahasan 

Implementasi model pengelolaan kurikulum pendidikan karakter intergratif 

di Universitas PGRI Semarang terutama di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial dan Keolahragaan (FPIPSKR) menjadi sangat penting dilakukan, hal ini 

dilakukan sebagai upaya untuk mengimplementasikan Pasal I UU SISDIKNAS 

Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional merupakan upaya 

mengembangkan potensi siswa untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan 

akhlak mulia, termasuk mahasiswa di Perguruan Tinggi (PT). Penyelenggaraan 

pendidikan karakter di FPIPSKR Universitas PGRI Semarang berpijak pada nilai-

nilai karakter dasar manusia, yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai 

sesuai dengan penciri progdi masing-masing.  

Hasil penelitian menunjukkan perencanaan kurikulum dilakukan oleh 

program studi kemudian dikembangkan oleh dosen berdasarkan mata kuliah 

masing-masing. Jawaban atas pertanyaan siapa yang bertanggung jawab dalam 

perencanaan, sangat tergantung pada pendekatan perencanaan kurikulum yang 

digunakan. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan bersifat administrative 

approach atau top down, maka kurikulum direncanakan oleh pihak atasan 

kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahan sampai kepada guru-

guru/dosen-dosen.  

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa Universitas PGRI 

Semarang menggunakan model gabungan. Menurut Suparno, dkk (2002:42-44) 

dijelaskan bahwa pendekatan penyampaian pendidikan karakter dengan model 

gabungan dilakukan dengan menggabungkan antara model terintegrasi dan model 

di luar pelajaran secara bersama. Model ini dapat dilaksanakan dalam kerja sama 

dengan tim, baik oleh dosen maupun dalam kerja sama dengan pihak luar kampus. 

Kelebihan model ini adalah semua dosen terlibat, di samping itu dosen dapat 

belajar dari pihak luar untuk mengembangkan diri dan mahasiswa. Mahasiswa 

menerima informasi tentang nilai-nilai sekaligus juga diperkuat dengan 

pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dengan baik. Mengingat 

pendidikan karakter merupakan salah satu fungsi dari pendidikan nasional, maka 

sepatutnya pendidikan karakter ada pada setiap materi mata kuliah. 
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Pendekatan gabungan lebih baik karena mahasiswa bukan hanya 

mendapatkan informasi melainkan juga mahasiswa menggali nilai-nilai 

pendidikan karakter melalui kegiatan secara kontekstual sehingga penghayatan 

mahasiswa lebih mendalam dan tentu saja lebih bermakna. Dari perspektif ini 

maka konselor perguruan tinggi dituntut untuk dapat menyampaikan informasi 

serta mengajak dan memberikan penghayatan secara langsung tentang berbagai 

informasi nilai-nilai karakter. 

Pengelolaan kurikulum dilakukan secara kooperatif, komperhensif, sistemik, 

dan sistematik dalam rangka mencapai tujuan, yang meliputi: perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Berikut merupakan 

gambaran hasil dari setiap tahapan pengelolaan kurikulum tersebut pada Progdi 

PPKn, Progdi Pendidikan Ekonomi dan Progdi PJKR FPIPSKR Universitas PGRI 

Semarang: 

Grafik 4.2.1. Gambaran Hasil Tahapan Pengelolaan Kurikulum Pendidikan 

Karakter Progdi PPKn, Pendidikan Ekonomi dan PJKR FPIPSKR 
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Berdasarkan data hasil penelitian yang tergambar dalam grafik di atas 

menunjukkan bahwa : 

a. Ketercapaian perencanaan kurikulum pendidikan karakter integratif paling 

tinggi adalah pada Progdi PPKn yakni 50,78%,  sedangkan Pendidikan 

Ekonomi 34,60% dan PJKR 14,62%. Meskipun belum maksimal tetapi 

Progdi PPKn telah melakukan serangkaian proses perencanaan kurikulum, 

seperti pengumpulan, penyeleksian, pemilihan, penyeimbangan dan 

pensintesisan berbagai informasi yang relevan dari banyak sumber untuk 

merancang pengalaman yang akan membantu mahasiswa dalam mencapai 

tujuan kurikulum. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hass (1987:6), 

yakni bahwa : “Curriculum planning is the process of gathering, sorting, 

selecting,balancing and synthesizing relevant information from many sources 

inorder to design those experiences that will assist learners in attaining the 

goals of the curriculum”.  

Progdi PPKn terlihat lebih matang dalam perencanaan kurikulum 

pendidikan karakter integratif karena disebabkan oleh beberapa hal, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Progdi PPKn merupakan progdi yang sudah lama ada di FPIPSKR, 

sehingga pengelolaan kurikulum sudah mulai terorganisir dengan baik 

melalui pola tertentu, meskipun belum maksimal. 

2. Progdi PPKn lebih mempunyai dosen yang berkompeten daripada dua 

progdi yang lain. Rata-Rata dosennya sudah bergelar Doktor dan 

mempunyai jabatan fungsional lektor kepala. Hal ini sangat berpengaruh 

terhadap perencanaan kurikulum pendidikan karakter integratif karena 

berdasarkan hasil penelitian, dengan pendidikan yang mumpuni dan 

jangka waktu bekerja lebih lama menjadikan dosen tersebut mempunyai 

pengalaman lebih daripada yang belum S3 dan belum lektor kepala.  
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Berikut merupakan grafik perencanaan kurikulum pendidikan karakter 

integratif pada Progdi PPKn, Pendidikan Ekonomi dan PJKR secara spesifik: 

Grafik 4.2.2. Gambaran Hasil Rencana Kurikulum Pendidikan Karakter 

Progdi PPKn, Pendidikan Ekonomi dan PJKR FPIPSKR secara Spesifik 

 

 

b. Ketercapaian pengorganisasian kurikulum Progdi PPKn 42,74%, Pendidkan 

Ekonomi 36,84% dan PJKR 19,58%. Organisasi kurikulum telah dilakukan 

oleh setiap progdi, hal ini ddapat dilihat dari perangkat pembelajaran yang 

dibuat. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum 

yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan 

pelajaran dan melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat 

dicapai secara efektif. 

Organisasi kurikulum  terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang 

ada dalam kurikulum. Sumber bahan pelajaran  dalam organisasi kurikulum 

dapat berupa:  nilai budaya, nilai sosial, aspek siswa dan masyarakat serta 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdapat beberapa faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, di antaranya: ruang lingkup 
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(scope), urutan bahan (sequence), kontinuitas, keseimbangan dan keterpaduan 

(integrated). 

Organisasi kurikulum progdi PPKn dapat dlihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.2.1. Organisasi Kurikulum Progdi PPKn 

No Mata Kuliah SKS Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Pendidikan Agama 2 2        

2.  Pendidikan Pancasila 2 2        

3.  Pendidikan 

Kewarganegaraan 

2  2       

4.  Bahasa Indonesia 2  2       

5.  Bahasa Inggris 2 2        

6.  Ke-PGRI-an 2  2       

7.  Landasan 

Kependidikan 

2 2        

8.  Etika Profesi 

Kependidikan 

2   2      

9.  Perkembangan Peserta 

Didik 

2  2       

10.  Sumber Belajar dan 

Media Pembelajaran 

2    2     

11.  PIH 2 2        

12.  DKPM 3 3        

13.  Ilmu Negara 2 2        

14.  Sejarah Nasional 

Indonesia 

2 2        

15.  Sosiologi Indonesia 2  2       

16.  Antropologi Budaya 2 2        

17.  Dasar Ilmu Sosial 2 2        

18.  Pendidikan Koperasi 2    2     

19.  PHI 2  2       

20.  Sejarah 

Ketatanegaraan RI 

2  2       

21.  Kepramukaan  2  2       

22.  Kurikulum PPKn 2  2       

23.  Teori Sosial Budaya 2  2       

24.  Belajar dan 

Pembelajaran PPKn 

2   2      

25.  Dasar-Dasar Ilmu 

Politik 

3  3       

26.  Teori dan Hukum 

Konstitusi 

3  3       

27.  Ilmu 

Kewarganegaraan 

3  3       

28.  Buku Teks PPKn 2  2       

29.  Perencanaan Pelajaran   2       
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30.  Hukum Tata Negara 2  3       

31.  Hukum Perdata 3   2      

32.  Hukum Pidana 2   2      

33.  Inovasi Media 

Pembelajaran PPKn 

2   2      

34.  Landasan Pendidikan 

Kewarganegaraan 

3   3      

35.  Etika dan Humaniora 2   2      

36.  Manjemen Pendidikan 2   2      

37.  Manajemen 

Kewirausahaan 

2   2      

38.  SBM PPKn 2   2      

39.  Sosiologi Politik 2    2     

40.  Hukum Acara Perdata 

dan Pidana 

3    3     

41.  Hukum Tata 

Pemerintahan 

3    3     

42.  Hukum Adat 2    2     

43.  Kriminologi 2    2     

44.  Statistik 2    2     

45.  Microteaching PPKn 2    2     

46.  Evaluasi Pendidikan 3    3     

47.  Logika 2    2     

48.  Hukum Pajak 2     2    

49.  Filsafat Hukum 2     2    

50.  Pendidikan Politik 2     2    

51.  Kebijakan Publik 2     2    

52.  PKLH 2     2    

53.  Pemberdayaan 

Masyarakat 

2     2    

54.  Penelitian PPKn 3     3    

55.  Ekonomi Kreatif 2     2    

56.  Filsafat Pancasila 3       3  

57.  Politik Hukum 2       3  

58.  Hubungan 

Internasional 

2       3  

59.  Komunikasi 

Pembangunan 

2       3  

60.  Kebijakan Pendidikan 2       3  

61.  Seminar PPKn 4       4  

62.  Magang I 2   2      

63.  Magang II 2     2    

64.  Magang III 2       2  

65.  KKN 4        4 

66.  Skripsi 6        6 

 Jumlah SKS 151 21 20 22 21 23 17 17 10 
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Keterangan : warna merah merupakan mata kuliah yang secara otomatis 

mengandung nilai-nilai karakter. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 66 mata kuliah 

yang ada pada Progdi PPKn, 38 diantaranya adalah mata kuliah yang secara 

otomatis mengandung nilai-nilai karakter. Hal ini dapat dipahami karena 

PPKn merupakan progdi yang sarat dengan nilai karakter. Maka, sebagian 

besar mata kuliah yang diajarkan merupakan mata kuliah karakter, yakni 

sebesar 58%.  

Sedangkan sumber bahan pelajaran  dalam organisasi kurikulum 

Progdi PPKn didapat dari : 

1. nilai budaya, yakni dalam mata kuliah Antropologi Budaya, Hukum Adat, 

Filsafat Pancasila. 

2. nilai sosial, yakni dalam mata kuliah Teori Sosial Budaya, Sosiologi 

Indonesia, Etika dan Humaniora, Dasar Ilmu Sosial. 

3. aspek siswa, yakni dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, 

Logika, Kepramukaan. 

4. masyarakat, yakni dalam mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat, 

Manajemen Kewirausahaan, Ekonomi Kreatif, PKLH. 

5. ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni dalam mata kuliah Statistik, 

Inovasi Media Pembelajaran PPKn. 

Berbeda dengan organisasi kurikulum pada Progdi Pendidikan 

Ekonomi. Berikut merupakan tabel organisasi kurikulum Progdi Pendidikan 

Ekonomi: 

Tabel 4.2.2. Organisasi Kurikulum Pendidikan Ekonomi 

No Mata Kuliah SKS Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Pendidikan Agama 2 2        

2.  Pendidikan Pancasila 2  2       

3.  Pendidikan 

Kewarganegaraan 

2   2      

4.  Bahasa Indonesia 2 2        

5.  Bahasa Inggris 2    2     

6.  Ke-PGRI-an 2 2        

7.  Landasan Pendidikan 2  2       

8.  Etika Profesi 

Kependidikan 

2     2    
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9.  Perkembangan Peserta 

Didik 

2  2       

10.  Sumber Belajar dan 

Media Pembelajaran 

Ekonomi 

2   2      

11.  PengantarIlmu 

Ekonomi  

3 3        

12.  Pengantar Bisnis 2 2        

13.  Pengantar Koperasi 2 2        

14.  Pengantar Manajemen 2 2        

15.  Dasar Akuntansi I 2 2        

16.  Matematika Ekonomi 3 3        

17.  Filsafat Ilmu 2    2     

18.  Teori Ekonomi Mikro  3   3       

19.  Teori Ekonomi Makro 3  3       

20.  Manajemen Keuangan 3  3       

21.  Dasar Akuntansi II 2  2       

22.  Manajemen 

Pemasaran 

2  2       

23.  Belajar dan 

Pembelajaran 

Ekonomi 

2   2      

24.  Kurikulum Buku dan 

Teks Ekonomi 

3  3       

25.  Evaluasi Pembelajaran 

Ekonomi 

2   2      

26.  Perencanaan 

Pembelajaran 

Ekonomi 

3    3     

27.  Strategi Belajar 

Mengajar Ekonomi 

3     3    

28.  Ekonomi 

Pembangunan 

2   2      

29.  Pengantar Statistika 

Ekonomi dan Bisnis 

3   3      

30.  Manajemen SDM 3  3       

31.  Kewirausahaan  2   2      

32.  Hukum Bisnis 2    2     

33.  Manajemen 

Perkantoran 

2  2       

34.  Kepemimpinan 2      2   

35.  Manajemen Sistem 

Informasi 

3    3     

36.  Sistem Informasi 

Pendidikan 

2     2    

37.  Ekonomi Internasional 2     2    

38.  PKLH 2      2   
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39.  Metodologi Penelitian 

Kualitatif 

3    3     

40.  Metodologi Penelitian 

Kuantitatif 

3     3    

41.  Bahasa Inggris Bisnis 2     2    

42.  Ekonometrika  3      3   

43.  Perpajakan 2      2   

44.  Lembaga Keuangan 

dan Perbankan 

Syariah 

3      3   

45.  Perasuransian 2        2 

46.  Ekonomi Kreatif  3       3  

47.  Perekonomian 

Indonesia 

3        3 

48.  Seminar Pendidikan 

Ekonomi 

2      2   

49.  KKL 0      0   

50.  Magang I 2   2      

51.  Magang II 2     2    

52.  Magang III 3       3  

53.  KKN 4        4 

54.  Skripsi 6       6  

55.  Perilaku Konsumen 3   3      

56.  Studi Kelayakan 

Bisnis 

3     3    

57.  Manajemen Distribusi 

dan Logistik 

3       3  

58.  Pemasaran Retail 3    3     

59.  Strategi Pemasaran 3      3   

60.  Komunikasi Bisnis 3   3      

61.  Manajemen Stratejik 3       3  

62.  Praktek Pemasaran 3        3 

63.  Korespondensi Bahasa 

Indonesia 

3   3      

64.  Mengelola Rapat 3     3    

65.  Keskeretariatan 3   3      

66.  Korespondensi Bahasa 

Inggris 

3     3    

67.  Aplikasi Teknologi 

Perkantoran 

3      3   

68.  Analisis Sistem dan 

Prosedur Kerja 

3      3   

69.   Sistem Informasi 

Administrasi 

Perkantoran 

3    3     

70.  Praktek Perkantoran 3        3 

71.  Spreadsheet 3      3   
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72.  Akuntansi 

Intermediate 

3    3     

73.  Akuntansi Biaya 3   3      

74.  Akuntansi 

Pemerintahan 

2   2      

75.  Akuntansi Manajemen 3     3    

76.  Sistem Akuntansi 2   2      

77.  Komputer Akuntansi 

Terapan (MYOB) 

2       2  

78.  Akuntansi Perpajakan 3       3  

79.  Auditing 3        3 

 Jumlah SKS 154 20 21 20 22 21 20 18 12 

Keterangan : warna merah merupakan mata kuliah yang secara otomatis 

mengandung nilai-nilai karakter. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 79 mata kuliah 

yang ada pada Progdi Pendidikan Ekonomi, 9 diantaranya adalah mata kuliah 

yang secara otomatis mengandung nilai-nilai karakter. Kebanyakan pada 

Progdi Ekonomi merupakan mata kuliah terapan. Mata kuliah yang 

mengandung nilai karakter hanya sebesar 11,4%.  

Sedangkan sumber bahan pelajaran  dalam organisasi kurikulum 

Progdi Pendidikan Ekonomi didapat dari : 

1. nilai sosial, yakni dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. 

2. aspek siswa, yakni dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, 

Kepramukaan, Kepemimpinan. 

3. masyarakat, yakni dalam mata kuliah Kewirausahaan, PKLH, Ekonomi 

Kreatif. 

4. ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni dalam mata kuliah Statistik, 

Sumber Belajar dan Media Pembelajaran Ekonomi, Manajemen Sistem 

Informasi, Sistem Informasi Pendidikan, Aplikasi Teknologi 

Perkantoran, Sistem Informasi Administrasi Perkantoran, MYOB. 

Berikut merupakan tabel organisasi kurikulum PJKR: 

Tabel 4.2.3. Organisasi Kurikulum PJKR 

No Mata Kuliah SKS Semester 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Pendidikan Agama 2 2        

2.  Pendidikan Pancasila 2  2       

3.  Pendidikan 

Kewarganegaraan 

2 2        
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4.  Bahasa Indonesia 2  2       

5.  Bahasa Inggris 2  2       

6.  Ke-PGRI-an 2 2        

7.  Landasan Pendidikan 2  2       

8.  Etika Profesi 

Kependidikan 

2 2        

9.  Perkembangan Peserta 

Didik 

2   2      

10.  Teknologi Informasi 

dan Komunikasi  

2   2      

11.  Kepramukaan 2    2     

12.  BK 2    2     

13.  Psikologi Olahraga 2   2      

14.  Sosiologi Olahraga 2     2    

15.  Azas-azas dan 

Paradigma Pendidikan 

Jasmani 

2   2      

16.  Pendidikan Jasmani 

Adaptif 

2    2     

17.  Pendidikan Kesehatan 

Sekolah 

2    2     

18.  Pendidikan Luar 

Kelas 

2      2   

19.  Statistika I 2 2        

20.  Statistika II 2  2       

21.  Filsafat Olahraga 2    2     

22.  Manajemen 

Keolahragaan 

2     2    

23.  Sport Entertainment 

dan Event Organizer 

2      2   

24.  Sport 

Enterpreneurship 

2      2   

25.  Sport Jurnalism 2       2  

26.  Metode Penelitian 2    2     

27.  Ilmu Gizi Olahraga 2   2      

28.  Anatomi 2 2        

29.  Fisiologi/Ilmu Faal 2 2        

30.  Fisiologi dan 

Kesehatan Olahraga 

2  2       

31.  Biomekanika 

Olahraga 

2     2    

32.  Pencegahan dan 

Perawatan Cedera 

2    2     

33.  Massage Olahraga 2    2     

34.  Tes dan Pengukuran 

Penjas 

2     2    

35.  Sarana dan Prasarana 2     2    
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Keolahragaan 

36.  Pemanduan Bakat dan 

Kepelatihan Olahraga 

Olahraga Sekolah 

2    2     

37.  Perencanaan 

Pembelajaran Penjas 

2     2    

38.  Strategi Pembelajaran 

Penjas 

2   2      

39.  Kajian dan 

Pengembangan 

Kurikulum Penjas 

2     2    

40.  Evaluasi Pembelajaran 

Penjas 

2     2    

41.  Penulisan Karya 

Ilmiah 

2      2   

42.  Seminar Olahraga 

Penelitian 

2       2  

43.  Kebugaran Jasmani 1  1       

44.  Atletik 1 2 2        

45.  Atletik 2 2  2       

46.  Pencak Silat 2     2    

47.  Senam 1 2 2        

48.  Senam 2 2  2       

49.  General Aerobic 2      2   

50.  Sepakbola 1 2 2        

51.  Sepakbola 2 2  2       

52.  Sepak Takraw 2      2   

53.  Bulutangkis 2   2      

54.  Bola Voli 1 2  2       

55.  Bola Voli 2 2   2      

56.  Bola Basket 1 2   2      

57.  Bola Basket 2 2    2     

58.  Renang 1 2   2      

59.  Renang 2 2    2     

60.  Softball 1 2   2      

61.  Softball 2 2    2     

62.  Tenis Meja 2     2    

63.  Tenis Lapangan 2     2    

64.  Taekwondo 2      2   

65.  Karate 2      2   

66.  Out Bound 2      2   

67.  Permainan Sederhana 

dan Tradisional 

2     2    

68.  Microteaching 

Permainan dan 

Olahraga 

2      2   

69.  Microteaching 2      2   
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Aktivitas 

Pengembangan, 

Senam, dan Ritmik 

70.  Microteaching 

Aktivitas Air, Luar 

Kelas dan Kesehatan 

2      2   

71.  Magang 1 2   2      

72.  Magang 2 2     2    

73.  Magang 3 3       3  

74.  KKN 4       4  

75.  Skripsi  6        6 

 Jumlah SKS 156         

Keterangan : warna merah merupakan mata kuliah yang secara otomatis 

mengandung nilai-nilai karakter. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 75 mata kuliah 

yang ada pada Progdi PJKR, 7 diantaranya adalah mata kuliah yang secara 

otomatis mengandung nilai-nilai karakter. Kebanyakan pada Progdi PJKR 

merupakan mata kuliah terapan. Mata kuliah yang mengandung nilai karakter 

hanya sebesar 9,3%.  

Sedangkan sumber bahan pelajaran  dalam organisasi kurikulum 

Progdi PJKR didapat dari : 

1. nilai sosial, yakni dalam mata kuliah Sosiologi Olahraga. 

2. aspek siswa, yakni dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, 

Kepramukaan. 

3. ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni dalam mata kuliah Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. 
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Secara umum berikut merupakan grafik ketiga organisasi kurikulum 

Progdi tersebut: 

Grafik 4.2.3. Gambaran Hasil Organisasi Kurikulum Pendidikan 

Karakter Progdi PPKn, Pendidikan Ekonomi dan PJKR FPIPSKR 

secara Spesifik 

 

c. Ketercapaian pelaksanaan/ implementasi kurikulum di Progdi PPKn adalah 

sebesar 36,38%, Progdi Pendidikan Ekonomi 50,84% dan PJKR sebesar 

12,54%. Berdasarkan data ketercapaian perencanaan dan pengorganisasian 

kurikulum pendidikan karakter integratif paling tinggi adalah Progdi PPKn, 

tetapi untuk ketercapaian pelaksanaan/ implementasi kurikulum tertinggi 

adalah Progdi Ekonomi, yakni sebesar 50, 84%.  

Pelaksanaan kurikulum di Universitas PGRI Semarang, di bawah 

tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi, kemudian diturunkan kepada 

program studi untuk dikembangkan ke dalam struktur kurikulum yang 

memuat sejumlah rumpun matakuliah dengan memperhatikan ketentuan 

pemerintah dan karakteristik yang dimiliki. Selanjutnya pada tingkat kelas, 

pelaksanaan kurikulum dilakukan oleh dosen-dosen sesuai dengan matakuliah 

yang diampu. Terdapat beberapa kegiatan administrasi yang harus dilakukan 

dosen dalam proses belajar mengajar, yaitu: menyusun silabus, RPP, 
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melaksanakan pempelajaran (pendahuluan, kegiatan inti yang meliputi 

eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan penutup), serta melaksanakan penilaian.  

Berikut merupakan contoh silabus/ RPS mata kuliah Etika Profesi 

Pendidikan pada Progdi Pendidikan Ekonomi. 
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Pelaksanaan/ implementasi model pengelolaan kurikulum pendidikan 

karakter intergratif pada Progdi PPKn, FPIPSKR, Universitas PGRI 

Semarang dilakukan untuk membentuk karakter yang baik pada seluruh 

warga kampus, terutama pada mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan 

karakter di LPTK harus berpijak paada nilai-nilai karakter dasar manusia. 

Selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau tinggi 

(yang bersifat tidak absolut, relatif) sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan 

lingkungan Universitas PGRI Semarang itu sendiri. 

Secara umum berikut merupakan grafik ketiga pelaksanaan/ 

implementasi kurikulum Progdi tersebut: 

Grafik 4.2.4. Gambaran Hasil Pelaksanaan/ Implementasi Kurikulum 

Pendidikan Karakter Progdi PPKn, Pendidikan Ekonomi dan PJKR 

FPIPSKR secara Spesifik 
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Pelaksanaan/ implementasi kurikulum pendidikan karakter di FPIPSKR 

belum bisa dilakukan secara maksimal karena adanya kendala-kendala, 

diantaranya adalah: 

1. Belum adanya panduan pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter yang 

resmi dari universitas sebagai dasar pelaksanaan pada masing-masing 

progdi. Sehingga belum ada kesamaan pelaksanaan kurikulum pendidikan 

karakter di tiap progdi. Masing-masing berjalan menurut pemahaman 

masing-masing. 

2. Belum tercipta budaya akademis yang berkarakter di lingkungan 

universitas, meskipun universitas telah melakukan berbagai upaya, 

contohnya, mewajibkan semua dosen dan karyawan untuk memberikan 

keteladanan kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat meneladaninya, 

memasang tata tertib, tulisan, dll yang memuat nilai karakter di setiap 

tempat yang strategis agar mahasiswa membaca, memahami, 

melaksanakan dan mengingatnya di setiap tindakan. Tetapi, hal tersebut 

belum bisa menciptakan budaya karakter, sebab pembentukan karakter 

pada mahasiswa tidak hanya bisa dilakukan di lingkungan kampus saja, 

tetapi juga dalam lingkungan masyarakat. Pihak universitas tentu saja 

tidak mungkin memantau keseharian mahasiswa secara penuh. 

Diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk menciptakan budaya yang 

berkarakter, yakni universitas,keluarga, masyarakat dan pemerintah. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan  Tilaar (2002 : 32), bahwa pendidikan tidak 

dapat dan tidak boleh dipisahkan dari kebudayaan. Proses pendidikan ada-

lah proses pembudayaan, dan proses pembudayaan adalah proses pen-

didikan. Menafikan pendidikan dari proses pembudayaan merupakan 

proses alienasi dari hakekat manusia dan dengan demikian alienasi dari 

proses humanisasi. Alienasi proses pendidikan dari kebudayaan berarti 

menjauhkan pendidikan dari perwujudan nilai-nilai moral di dalam ke-

hidupan manusia.  

3. Sarana prasarana penunjang pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter 

belum terpenuhi. 

4. Belum ada penghargaan bagi individu yang sudah melaksanakan dan 

punishment bagi individu yang belum melaksanakan.   
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d. Ketercapaian evaluasi kurikulum Progdi PPKn sebesar 17,14%, Progdi 

Pendidikan Ekonomi 61,52% dan Progdi PJKR sebesar 21,12%. Evaluasi 

atau penilaian kurikulum dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan kurikulum di progdi, dengan 

harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan para pengambil keputusan 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi di progdi. 

2. Mendapat jawaban atas kelengkapan komponen kurikulum di progdi, 

efektivitas pelaksanaan kurikulum, efektivitas penggunaan sarana 

penunjang, tingkat pencapaian hasil belajar dilihat dari relevansinya 

dengan tujuan, serta dampak positif maupun negatif dari pelaksanaan 

kurikulum.  

Lingkup kajian dari evaluasi/penilaian kurikulum meliputi: (1) 

Tersedianya dan kelengkapan komponen kurikulum; (2) Pemahaman buku 

kurikulum; (3) Pelaksanaan kurikulum progdi; (4) Pemanfaatan sarana 

penunjang. Secara umum berikut merupakan grafik ketiga evaluasi kurikulum 

Progdi tersebut: 

Grafik 4.2.5. Gambaran Hasil Evaluasi Kurikulum Pendidikan Karakter 

Progdi PPKn, Pendidikan Ekonomi dan PJKR FPIPSKR secara Spesifik 
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Secara keseluruhan implementasi model pengelolaan kurikulum pendidikan karakter intergratif di Universitas PGRI Semarang, khususnya Progdi di 

lingkungan FPIPSKR dapat dilihat berdasarkan skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

BAB 5  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil adalah: 

1. Implementasi model pengelolaan kurikulum pendidikan karakter intergratif di 

Universitas PGRI Semarang sudah dilakukan sesuai ketentuan tetapi hasilnya 

belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah tidak 

semua pihak mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan 

pendidikan karakter, baik pihak progdi, dosen dan mahasiswa dan keterbatasan 

sarana dan prasarana pendukung pendidikan karakter. 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diambil adalah: 

1. Diperlukan komitmen yang tinggi dalam implementasi model pengelolaan 

kurikulum pendidikan karakter intergratif di Universitas PGRI Semarang. 

2. Agar pengintegrasian nilai-nilai karakter dapat dilakukan secara maksimal tidak 

hanya sebatas tercantum di kurikulum saja, diperlukan format silabus, RPP, 

kontrak perkuliahan yang terstruktur dan sistematis. 

3. Melengkapi sarpras pendukung pendidikan karakter. 
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FPIPSKR UNIVERSITAS PGRI SEMARANG 

 

Abstrak 

 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan model pengel-

olaan kurikulum pendidikan karakter intergratif di Universitas PGRI Semarang. 

Penelitian ini merupakan penelitian tahun kedua dari penelitian yang berjudul 

“Pengembangan Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter Intergratif di Uni-

versitas PGRI Semarang”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Subyek 

penelitian terdiri dari Kaprogdi, Sekprogdi, Dosen, Mahasiswa dilingkungan FPIPSKR. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumen. Teknik 

validitas data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan nvivo. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model pengelolaan kurikulum pen-

didikan karakter intergratif di Universitas PGRI Semarang sudah dilakukan sesuai ke-

tentuan tetapi hasilnya belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, dian-

taranya adalah tidak semua pihak mempunyai komitmen yang tinggi dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter, baik pihak progdi, dosen dan mahasiswa 

dan keterbatasan sarpras pendukung pendidikan karakter. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Model, Pengelolaan, Kurikulum, Pendidikan Karakter 

Intergratif  

 

Abstract 

 

The main objective of this research is to implement the model of curriculum manage-

ment of intergrative character education at Universitas PGRI Semarang. This research 

is a second year research of research entitled "Development of Management Model of 

Intergrative Character Education Curriculum at PGRI University of Semarang". The 

research method used is qualitative. The research subjects consist of Kaprogdi, Sek-

progdi, Lecturer, Student in FPIPSKR environment. Data collection techniques use ob-

servation, interviews and documents. The technique of data validity using data triangu-

lation. Data analysis technique using nvivo. The result of the research shows that the 

implementation of the intergrative character education management curriculum model 

at Universitas PGRI Semarang has been done according to the provisions but the result 

is not maximal yet. This is caused by several things, such as not all parties have a high 

commitment in implementing character education, both the progdi, lecturers and stu-

dents and limitations facilities and infrastructure support character education. 

 

Keywords: Implementation, Model, Management, Curriculum, Integrative Character 

Education 

mailto:titikh30@gmail.com
mailto:osuciptaningsih@yahoo.co.id
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PENDAHULUAN  

Pendidikan karakter bagi mahasiswa LPTK mutlak diperlukan, karena  mahasiswa 

LPTK adalah calon-calon guru, yang merupakan faktor penting dan utama dalam dunia  

pendidikan. Guru adalah orang yang bertanggungjawab terhadap perkembangan jasmani 

dan rohani peserta didik, utamanya di LPTK, untuk mencapai kedewasaan peserta didik. 

Untuk itu, setiap guru dituntut mampu membekali pengetahuan, nilai-sikap dan 

ketrampilan tertentu kepada peserta didiknya dengan berbagai cara sehingga peserta 

didik dapat mengembangkan potensi jasmani maupun rohaninya secara maksimal sesuai 

nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 40 ayat (2 

a,b,c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Melalui  pendidikan di LPTK seseorang diharapkan mampu menjadi pendidik 

yang berkarakter seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003, 

yaitu pendidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,  demokratis  dan bertanggung jawab. 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan kemampuan teknis dan 

akademis/ penguasaan terhadap bidang ilmu/ (hard skills) dan ketrampilan pelengkap 

(soft skills). Dengan kata lain setiap calon guru wajib dibekali dengan pengetahuan 

terkait bidang ilmu yang ditekuni dan pendidikan karakter, sehingga menjadi guru yang 

cerdas (memiliki kecerdasan komprehensif yang meliputi kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan 

kinestetik, dan memiliki karakter yang kuat.   

Universitas PGRI Semarang sebagai salah satu LPTK penghasil guru di Provinsi 

Jawa Tengah berperan aktif dalam upaya penanaman pendidikan karakter terutama bagi 

mahasiswanya. Penanaman nilai-nilai karakter dilakukan dalam berbagai bidang, salah 

satunya dalam bidang pengajaran yang termuat dalam kurikulum pendidikan karakter 

yang terintegrasi. Kurikulum pendidikan karakter yang terintegrasi merupakan langkah 

awal penentu keberhasilan penanaman pendidikan karakter bagi mahasiswa melalui 

bidang pengajaran.  

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan dengan judul “Pengembangan 

Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter Intergratif di Universitas PGRI 

Semarang (Tahun Pertama)”, didapatkan data bahwa belum sepenuhnya prongdi di 

Univesitas PGRI Semarang menggunakan pengelolaan kurikulum pendidikan karakter 
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intergratif yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan 

pendidikan karakter tersebut, sehingga hasilnya belum maksimal. Hal tersebut dapat 

dilihat dari beberapa hal, diantaranya: pelaksanaan kurikulum di prongdi yang 

dikembangkan ke dalam struktur kurikulum yang memuat sejumlah rumpun matakuliah 

rata-rata belum secara spesifik mencantumkan adanya pengelolaan kurikulum 

pendidikan karakter yang integratif. Begitu pula pada tingkat di bawahnya, pelaksanaan 

kurikulum yang dilakukan oleh dosen-dosen sesuai dengan matakuliah yang diampu 

belum sepenuhnya bisa dilakukan. Berdasarkan hasil supervisi dosen yang dilakukan 

oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas PGRI Semarang, menunjukkan bahwa 

belum sepenuhnya dosen memahami pentingnya pendidikan karakter bagi mahasiswa. 

Hal ini dibuktikan dengan perangkat pembelajaran baik silabus, RPP, kontrak kuliah 

dan media pembelajaran yang belum memuat nilai karakter, bahkan ada dosen yang 

mengajar tanpa membuat perangkat pembelajaran.  

Pada penelitian awal telah mengasilkan model hipotetik yang dalam penelitian 

ini akan diujicobakan kepada semua progdi yang ada di Universitas PGRI Semarang. 

Kedepannya diharapkan akan didapatkan model final yang telah teruji efektifitasnya 

sehingga dapat digunakan sebagai model pengelolaan kurikulum pendidikan karakter 

integratif di Universitas PGRI Semarang. 

Berdasarkan hal di atas permasalahan ini menjadi sangat layak untuk dikaji lebih 

lanjut melalui sebuah penelitian dengan judul: “Implementasi Model Pengelolaan 

Kurikulum Pendidikan Karakter Intergratif di Universitas PGRI Semarang 

(Tahun Kedua)”.  

 

METODE 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan metode 

studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode 

postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Subyek penelitian 

terdiri dari Kaprogdi, Sekprogdi, Dosen, Mahasiswa dilingkungan FPIPSKR. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumen. Teknik validitas 

data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan nvivo. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang 

melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, 

yaitu tingkah laku yang baik, jujur bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, 

kerja keras, dan sebagainya (Thomas Lickona, 1991). Begitu pentingnya pendidikan 

karakter bagi individu, sehingga setiap jenjang pendidikan mengupayakan berbagai 

cara, termasuk jenjang perguruan tinggi. Hal ini juga dilakukan oleh Universitas PGRI 

Semarang. Berdasarkan hasil penelitian di tahun pertama yang menghasilkan desain 

pengembangan model pengelolaan kurikulum pendidikan karakter intergratif di 

Universitas PGRI Semarang. Seperti yang terlihat di bawah ini 

Berikut merupakan implementasi model pengelolaan kurikulum pendidikan 

karakter intergratif pada Progdi PPKn, Progdi Pendidikan Ekonomi dan Progdi PJKR, 

FPIPSKR, Universitas PGRI Semarang: 
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Desain Pengembangan Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter In-

tergratif di Universitas PGRI Semarang: 
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Implementasi Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter Intergratif 

pada Progdi PPKn, FPIPSKR, Universitas PGRI Semarang 

Progdi sudah melaksanakan pendidikan karakter, terutama pada mata kuliah yang 

terkait dengan moral, seperti: Pendidikan Pancasila, PKN, khususnya Moral Pancasila; 

untuk mata kuliah pembelajaran yang akan membentuk calon guru juga sudah berusaha 

mempraktekkan pendidikan karakter. Contoh: pada mata kuliah SBM 2/ Micro Teach-

ing PPKn, mahasiswa diminta untuk membuat RPP berbasis nilai-nilai karakter bangsa. 

Dalam praktek micro teaching mahasiswa dituntut menerapkan pendidikan karakter da-

lam pembelajaran, dengan cara menumbuhkan motivasi pada saat membuka pelajaran, 

menyanyikan lagu-lagu nasional.  

Jadi pendidikan karakter dilakukan secara terintegrasi dalam mata kuliah, dengan 

harapan dosen tidak hanya mengajar secara teoritis belaka, tetapi juga dengan pendeka-

tan kontekstual & di akhir pelajaran memberikan tindak lanjut untuk menerapkan materi 

kuliah dalam kehidupan nyata.   

Pendidikan karakter dimulai sejak mahasiswa baru masuk, melalui PEKKA, Poe-

ma, PIESQ. Secara nyata pendidika  karakter dilaksanakan sejak tahun 2010 (sejak 

digaungkannya pendidikan karakter oleh Pemerintah). Muatan pendidikan karakter teru-

tama nilai-nilai karakter bangsa yang dirinci menjadi 18 nilai. Nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan terutama nilai-nilai moral Pancasila, multikulturalisme, sebab di prodi 

PPKn ada mata kuliah yang terkait dengan itu, seperti: Antropologi, Sosiologi, PIS, Da-

sar-Dasar Ilmu Sosial, Teori Sosial Budaya. Implementasi nilai karakter dalam 

perkuliahan antara lain disiplin (hadir tepat waktu), kerjasama,  religius, nasionalisme, 

sportivitas untuk mata kuliah permainan (yang memiliki lawan main), seperti: bola bas-

ket, bulu tangkis, pencak silat dan karate.  

Progdi merencanakan kurikulum pendidikan karakter melalui revitalisasi kuriku-

lum.  Prodi menyusun/ menyempurnakan dokumen kurikulum berdasarkan kebijakan 

universitas. Progdi belum ada inisiatif untuk mengagendakan penyempurnaan kuriku-

lum secara berkala. Dosen dituntut memperbaiki perangkat pembelajaran dan beberapa 

kompetensi sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti: KKNI dan SNDIKTI. 

Pengorganisasian nilai-nilai karakter dilakukan dengan memasukkannya ke dalam 

beberapa mata kuliah, dalam penentuan skripsi, dalam pembuatan proposal penelitian 

dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen. Implementasi/ pelaksanaan 
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kurikulum pendidikan karakter di progdi dilakukan secara integratif dalam perangkat 

pembelajaran oleh beberapa dosen yang mengikuti kebijakan Pemerintah, namun belum 

ada kontrol dari progdi terhadap pembelajaran masing-masing dosen. Penanaman 

pendidikan karakter lebih banyak dilakukan pada awal pembelajaran, terutama pada saat 

melakukan kontrak kuliah, meskipun kadang-kadang pada saat menyepakati  tata tertib 

kurang/ bahkan tidak konsisten, terutama kesepakatan tentang datang tepat waktu. 

Dalam mata kuliah tertentu terutama mata kuliah pembelajaran, mahasiswa sudah 

dibiasakan berdoa sebelum perkuliahan dimulai, selanjutnya penanaman nilai-nilai 

karakter disesuaikan dengan karakteristik materi perkuliahan. Pada umumnya dosen 

terlena dalam penanaman nilai-nilai karakter. Perkuliahan masih difokuskan pada pem-

berian teori, dan kurang menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai karakter. Dem-

iakan pula dalam pemberian tugas, tidak ada tindak lanjut berikutnya.  

Evaluasi Kurikulum Pendidikan Karakter yang dilakukan dosen biasanya melalui 

pemberian soal-soal UTS dan UAS. Dalam petunjuk pengerjaan soal ditekankan agar 

mahasiswa belajar mandiri dan memperhatikan nilai-nilai religious. Evaluasi nilai 

karakter kognitif, pada umumnya belum mengarah pada HOTS. Prodi belum berinisiatif 

untuk melakukan supervisi penerapan pendidikan karakter hanya berdasarkan masukan 

mahasiswa saja. 

Menurut Progdi PPKn peran fakultas dalam implementasi kurikulum pendidikan 

karakter adalah sebagai penentu kebijakan. Fakultas sudah menekankan kepada progdi 

agar selalu menyempurnakan kurikulum sesuai regulasi yang berlaku, tetapi baru se-

batas untuk kepentingan akreditasi saja. Sebaiknya fakultas member format baku yang 

berlaku di lingkungan fakultas agar pendidikan karakter dapat diterapkan pada masing-

masing progdi yang ada. 

Peran progdi dalam implementasi kurikulum pendidikan karakter: kurang meng-

gali kemampuan dosen dalam pengelolaan kurikulum pendidikan karakter. Progdi be-

lum ada upaya untuk menyamakan langkah dengan dosen dalam pengelolaan kurikulum 

pendidikan karakter. Yang belum melaksanakan didiamkan saja, dan yang sudah 

melaksanakan juga tidak ada support. Terkesan setiap dosen berjalan sendiri-sendiri. 

Peran Dosen: beberapa dosen sudah menekankan pentingnya pendidikan karakter 

sesuai ciri khas progdi. Sedangkan peran mahasiswa adalah menjalankan apa yang di-

tugaskan/ dijalankan oleh setiap dosen. Beberapa ada berinisiatif menerapkan 
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pendidikan karakter, terutama mahasiswa semester baru. Kendala  yang dihadapi dalam 

pengelolaan kurikulum pendidikan karakter: 

1. Belum ada mekanisme yang jelas tentang penerapan pendidikan karakter di masing-

masing prodi, sehingga pendidikan karakter dilaksanakan sesuai dengan pemaham-

an masing-masing dosen. 

2. Belum ada produk/panduan tentang implementasi kurikulum pendidikan karakter 

dalam pembelajaran, terutama di PPKn. 

3. Progdi PPKn belum dapat menjadi basis implementasi kurikulum pendidikan 

karakter yang dapat dijadikan sebagai Role Model/Laboratorium. 

 

Implementasi Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter Intergratif 

pada Progdi Pendidikan Ekonomi, FPIPSKR, Universitas PGRI Semarang 

Pendidikan Karakter sudah dilakukan secara terintegrasi dalam semua matakuliah 

(diperkuat dalam kontrak kuliah terbaru) sejak tahun 2013. Yang  menjadi muatan 

kurikulum pendidikan karakter adalah disiplin, mandiri, tanggung jawab, jujur, terbuka. 

Mahasiswa diberi kesempatan mengungkap penilaian terhadap dosen terkait sikap dan 

perilaku sehari-hari secara apa adanya, melalui tertulis, sarasehan dan pertemuan 

dengan anggota HIMA Pendidikan Ekonomi. Disiplin dan tanggung jawab dimulai dari 

kehadiran dalam kuliah, ketepan dalam mengumpulkan tugas, tepat waktu atau tidak, 

sesuai kontrak kuliah. Membiasakan mahasiswa mengungkapkan ide kreatif  seperti 

RKM (Rumah Kreasi Mahasiswa) yang diwadahi di Balairung, mahasiswa  berlatih 

manajemen. Nilai enterpreneur juga terintegrasi dalam visi-misi Progdi Pendidikan 

Ekonomi. 

Progdi merencanakan kurikulum pendidikan karakter secara tertulis, terutama 

dalam visi-misi, tujuan terutama untuk entrepreneur atau kreativitas. Ada mata kuliah 

kewirausahaan,  studi bisnis (implementasinya dalam KKL), studi kelayakan bisnis, dan 

ekonomi kreatif.  

Pengorganisasian pendidikan karakter pada Progdi Ekonomi terintergrasi dalam 

kegiatan akademik dan non akademik. Akademik, khususnya dalam setiap mata kuliah 

yang diampu dosen. Implementasi/pelaksanaan kurikulum Pendidikan Karakter di Prodi 

dilakukan: 
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1. Enterpreneur melalui: (1) RKM (Rumah Kreasi Mahasiswa); (2) Analisis 

permasalahan kelayakan bisnis di masyarakat; (3) mewadahi inovasi kreativitas 

mahasiswa melalui  RKM, Online, Kantin Di Kampus 4 UPGRIS / GOR. 

2. Nilai-nilai yang lain tidak tertulis (nurturrant effect) dilakukan dengan pengelolaan 

kegiatan kemahasiswaan secara mandiri. Contoh: KKL, keuangan, atribut, acara 

KKL, dan seminar hasil dikelola oleh mahasiswa dengan bimbingan Progdi. 

Pengawasan KPK dilakukan melalui :  

1. Kompetisi dalam kelas. Hal- hal yang dikompetisikan, contoh: karya tulis kreatif 

tentang enterpreneur, produk kreatif, seperti: coklat mete, siomay, cake/ brownis 

kulit pisang, seblak daun kelor, lomba leaflet produk yang dipasarkan. 

2. Pembinaan kepada mahasiswa dan pengembangan kompetensi pemasaran online & 

konvensional.  

3. Mengirimkan dosen untuk mengikuti TOT & Uji Kompetensi Asesor dari BSNP, 

baru bisa mengirimkan 2 orang. 

4. Pengembangan – dilakukan magang industri untuk menyesuaikan INPRES No. 9 

Tahun 2016 tentang Revitalisasi SM, mestinya perguruan tinggi menyesuaikan 

INPRES tersebut, di samping itu juga ada Keputusan Menkertrans 182/2013, SK 

Menperindustrian No. 3 Tahun 2017 (30% teori, 70% sikap profersional & 

keterampilan). 

Penilaian/ evaluasi implementasi kurikulum pendidikan karakter di progdi 

dilakukan: 

1. Secara tertulis untuk setiap mata kuliah penilaian dilakukan sesuai dengan standar 

penilaian. Fokus pada unjuk kerja 40% (pengetahuan), dan 60% (keterampilan  dan 

sikap). 

a. Untuk mahasiswa konsentrasi pemasaran evaluasi dilakukan dengan melakukan 

praktek di RKM, melalui Web Mahasiswa. Jadi keterampilan mahasiswa dilihat 

dari kegiatan pemasaran secara online. 

b. Untuk mahasiswa konsentrasi administrasi perkantoran, penilaian dilakukan 

melalui pengelolaan sistem administrasi perkantoran di RKM. 

c. Untuk mahasiswa konsentrasi Akutansi penilaian dilakukan melalui: 

pengelolaan keuangan, mulai input transaksi, buku besar laporan keuangan, 
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neraca yang dikelola adalah keuangan RKM ( dari modal <1000.000 menjadi 

<5.000.000), untuk Gor dari modal 5000.000 menjadi 30.000.000.  

2. Secara tidak tertulis, untuk sikap disiplin, tanggung jawab, dll. secara umum 

dilakukan melalui observasi  keaktifan mahasiswa dalam setiap mata kuliah seperti 

nilai disiplin dan tanggung jawab secara umum penilaianya dilakukan melalui 

observasi keaktifan mahasiswa disetiap mata kuliah. Hasilnya dikoordinasikan 

melalui rapat koordinasi program studi. Secara khusus program studi menangani 

mahasiswa yang bermasalah sebagai contoh mahasiswa berpotensi tetapi kurang 

mendapat perhatian sehingga  secara akademik terhambat. Untuk masalah ini 

program studi berkoordinasi dengan orangtua untuk ikut membina mahasiswa 

tersebut.  

Menurut Progdi Pendidikan Ekonomi peran fakultas dalam implementasi 

pengelolaan kurikulum pendidikan karakter, sudah baik, namun perlu perbaikan dalam 

sikap disiplin, tata kelola, sosialisasi, perilaku perlu ditambah peneladan positif dari 

organ lain. Dekan sudah berusaha tetapi justru organ lain tidak mendukung. 

Peran Program Studi sebagai perencana, pelaksana, pengontrol dan evaluator 

dalam pengelolaan kurikulum pendidikan karakter. Peran Dosen, pada prinsipnya sama 

dengan prodi, tetapi pada tataran mata kuliah yang diampu. Artinya dosen sebagai 

perencana, pelaksana, pengontrol dan evaluator dalam pengelolaan kurikulum 

pendidikan karakter dalam pembelajaran di kelas untuk mata kuliah yang diampu. Peran 

mahasiswa sebagai pelaksanaan, pengembang dan  ikut mengevaluasi Pendidikan 

Karakter.  

Kendala yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan kurikulum pendidikan 

karakter adalah sebagai berikut: 

a. Lingkungan atau budaya lingkungan. Contoh: disiplin atau peneledanan kurang 

adanya  peneladanan  baik dari pimpinan maupun bawahan. Maksudnya kurang 

adanya konsistensi dan komitmen dalam membangun karakter (belum ada satunya 

kata dan perbuatan  yang masih belum baik). Contoh masih ada dosen dan 

karyawan  yang rambutnya dicat dll.  

b. Kurang adanya reward bagi SDM yang telah melaksanakan pendidikan karakter 

demikian pula belum adan panisment terhadap SDM yang melakukan pelanggran 

terhadap ketentuan yang berlaku/ pendidikan karakter. 



 

74 
 

Implementasi Model Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Karakter Intergratif 

Progdi PJKR, FPIPSKR, Universitas PGRI Semarang 

Pendidikan Karakter sudah dilakukan sejak berdirinya Prodi PJKR tahun 2014 

melalui pembelajaran setiap mata kuliah, terutama matakuliah-matakuliah praktek. 

Contoh untuk mengondisikan disiplin mahasiswa yang dilakukan setiap mata kuliah 

antara lain: berbaris, berdoa, presensi, ada juga yang dimulai dengan menyanyikan lagu 

Indonesia Raya, untuk mata kuliah senam mengkondisikan mahasiswa agar melakukan 

kerjasam satu dengan yang lain.  

Muatan pendidikan karakter antara lain disiplin (hadir tepat waktu), kerjasama,  

religius, nasionalisme, sportivitas untuk mata kuliah permainan (yang memiliki lawan 

main), seperti: bola basket, bulu tangkis, pencak silat dan karate.  

Pengorganisasian kurikulum pendidikan karakter di Progdi PJKR terpadu pada 

setiap mata kuliah. Perencanaan Pendidikan karakter diserahkan kepada masing-masing 

dosen sesuai dengan karakteristik mata kuliah.  Implementasi/ perencanaan kurikulum 

pendidikan karakter di Progdi PJKR diserahkan kepada masing-masing dosen sesuai 

dengan karakteristik mata kuliah. Pengawasan dilakukan pada setiap langkah 

pembelajaran, bila mahasiswa melakukan pelanggaran dosen menegur/mengingatkan 

secara khusus dan umum pada akhir pembelajaran.   

Evaluasi kurikulum pendidikan karakter dilakukan dengan tes untuk teori/ 

kognitif, kinerja untuk keterampilan, dan observasi untuk sikap. Dosen member 

pengarahan terhadap hasil belajar pengetahuan, sikap, dan keterampilan kpd mahasiswa  

dengan diberi contoh capaian hasil belajar dari mahasiswa sehingga dosen mengetahui 

sejauh mana keberhasilannya & dijelaskan kepada mahasiswa. Untuk mata kuliah 

senam penilaian dilakukan secara subyektif/ subyektivitas berlaku (dilengkapi dengan 

contoh soal). 

Menurut Progdi PJKR, peran fakultas dalam implementasi kurikulum pendidikan 

karakter, awalnya sudah bagus dengan ditunjukkan dengan doa berdoa bersama pada 

hari Senin, BKD, SKP sudah mengakomodasi kebutuhan progdi, dosen dan mahasiswa 

yang terkait dengan kegiatan akademik di UPGRIS. Peran program studi adalah 

memfasilitasi mahasiswa melalui perkuliahan sebagai calon guru yang berkompeten 

dalam bidang PJKR yang unggul dan berjati diri. Sedangkan peran dosen adalah 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada mahasiswa/mengintegrasikan nilai-
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nilai karakter dalam pembelajaran setiap mata kuliah yang diampu sesuai dengan 

karakteristik mata kuliah tersebut. Adapun peran mahasiswa adalah mengikuti seluruh 

kegiatan akademik, meskipun kadang ada yang kedisiplinannya kurang. 

Kendala  yang dihadapi dalam pengelolaan kurikulum pendidikan karakter adalah 

sarpras masih minim, kurang sesuai dengan jumlah mahasiswa, sehingga dapat 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa. Contoh: menanamkan kedisiplinan dalam 

penggunaan sarpras yang berupa matras, penggunaan gedung dalam waktu yang 

bersamaan dengan kegiatan yang lebih penting, sehingga kegiatan perkuliahan yang 

seharusnya menggunakan gedung tsb juga harus mengalah, digantikan dengan hari yang 

lain,  dll. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui tentang pentingnya 

pengelolaan kurikulum pendidikan karakter yang intergratif. Seperti yang dinyatakan 

dalam Pasal 1 Ayat (6) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014), kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan 

kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

program studi.  

Selain itu tampak bahwa implementasi model pengelolaan kurikulum pendidikan 

karakter intergratif pada Progdi PPKn, FPIPSKR, Universitas PGRI Semarang dapat 

dilakukan meskipun hasilnya belum maksimal. Sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi, kurikulum  selanjutnya dikembangkan 

pada tingkat program studi dalam bentuk struktur program yang memuat sejumlah 

rumpun matakuliah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Lebih lanjut dikembangkan 

pada tingkat operasional oleh setiap dosen pengampu matakuliah dalam bentuk silabus, 

rencana pelaksanaan perkuliahan, serta bahan ajar.  Atas dasar perencanaan tersebut, 

dilaksanakanlah pembelajaran, kemudian dilakukan evaluasi pembelajaran. 

Kurikulum dikelola secara kooperatif, komperhensif, sistemik, dan sistematik 

dalam rangka mencapai tujuan, yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan 

kurikulum dilakukan oleh program studi kemudian dikembangkan oleh dosen 

berdasarkan mata kuliah masing-masing.  

Jawaban atas pertanyaan siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan, 

sangat tergantung pada pendekatan perencanaan kurikulum yang digunakan. Dalam hal 
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ini pendekatan yang dilakukan bersifat administrative approach atau top down, maka 

kurikulum direncanakan oleh pihak atasan kemudian diturunkan kepada instansi-

instansi bawahan sampai kepada guru-guru/dosen-dosen.  

Dalam hal bagaimana kurikulum direncanakan secara professional, J.G. Owen 

dalam Hamalik (2010) lebih menekankan pada masalah bagaimana menganalisis 

kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan sebagai faktor yang berpengaruh dalam 

perencanaan kurikulum. Terdapat dua kondisi yang perlu dianalisis, yaitu: (1) Kondisi 

sosiokultural; (2) Masalah ketersediaan fasilitas, terutama buku-buku teks, peralatan 

laboratorium, alat praktikum, dana, sarana, serta prasarana perlu dipertimbangkan. 

Organisasi kurikulum telah dilakukan oleh setiap progdi, hal ini ddapat dilihat dari 

perangkat pembelajaran yang dibuat. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain 

bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan 

pelajaran dan melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif. 

Organisasi kurikulum  terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam 

kurikulum. Sumber bahan pelajaran  dalam organisasi kurikulum dapat berupa:  nilai 

budaya, nilai sosial, aspek siswa dan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, di 

antaranya: ruang lingkup (scope), urutan bahan (sequence), kontinuitas, keseimbangan 

dan keterpaduan (integrated) (contoh perangkat pembelajaran mata kuliah Etika Profesi 

Pendidikan di Progdi Pendidikan Ekonomi terlampir). 

Implementasi model pengelolaan kurikulum pendidikan karakter intergratif pada 

Progdi PPKn, FPIPSKR, Universitas PGRI Semarang dilakukan untuk membentuk 

karakter yang baik pada seluruh warga kampus, terutama pada mahasiswa. Menurut 

Pasal I UU SISDIKNAS Tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan 

nasional adalah mengembangkan potensi mahasiswa untuk memiliki kecerdasan, 

kepribadian dan akhlak mulia. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa 

membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang 

dibuat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional.  

Peneladanan menjadi penting dalam implementasi pendidikan karakter pada 

mahasiswa. Hal ini senada dengan pernyataan D. Yahya Khan (2010), bahwa 

pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu 
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individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat dan bangsa. Serta, 

membantu orang lain untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Dengan kata lain, pendidikan karakter mengajarkan anak didik berpikir cerdas, 

mengaktivasi otak tengah secara alami. Lebih lanjut, pendidikan karakter adalah segala 

sesuatu yang dilakukan oleh guru untuk mempengaruhi karakter mahasiswa. Guru 

membantu dalam membentuk watak mahasiswa dengan cara memberikan keteladanan, 

cara berbicara atau menyampaikan materi yang baik, toleransi, dan berbagai hal yang 

terkait lainnya. 

Penyelenggaraan pendidikan karakter di LPTK harus berpijak paada nilai-nilai 

karakter dasar manusia. Selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih 

banyak atau tinggi (yang bersifat tidak absolut, relatif) sesuai dengan kebutuhan, 

kondisi dan lingkungan Universitas PGRI Semarang itu sendiri. 

Pada FPIPSKR terlihat menggunakan model gabungan. Menurut Suparno, dkk. 

(2002:42-44), model gabungan adalah menggabungkan antara model terintegrasi dan 

model di luar pelajaran secara bersama. Model ini dapat dilaksanakan dalam kerja sama 

dengan tim baik oleh dosen maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah. 

Kelebihan model ini adalah semua dosen terlibat, di samping itu guru dapat belajar dari 

pihak luar untuk mengembangkan diri dan mahasiswa. Mahasiswa menerima informasi 

tentang nilai-nilai sekaligus juga diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-

kegiatan yang terencana dengan baik. Mengingat pendidikan karakter merupakan salah 

satu fungsi dari pendidikan nasional, maka sepatutnya pendidikan karakter ada pada se-

tiap materi mata kuliah. 

Oleh karena itu, pendekatan secara terintegrasi merupakan pendekatan minimal 

yang harus dilaksanakan semua tenaga pendidik sesuai dengan konteks tugas masing-

masing di perguruan tinggi, termasuk dalam hal ini adalah konselor perguruan tinggi. 

Namun, bukan berati bahwa pendekatan yang paling sesuai adalah dengan model inte-

gratif. Pendekatan gabungan tentu akan lebih baik lagi karena mahasiswa bukan hanya 

mendapatkan informasi semata melainkan juga mahasiswa menggali nilai-nilai pendidi-

kan karakter melalui kegiatan secara kontekstual sehingga penghayatan siswa lebih 

mendalam dan tentu saja lebih menggembirakan mahasiswa. Dari perspektif ini maka 

konselor perguruan tinggi dituntut untuk dapat menyampaikan informasi serta mengajak 
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dan memberikan penghayatan secara langsung tentang berbagai informasi nilai-nilai 

karakter. 
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Lampiran 3.  Biodata ketua dan anggota tim peneliti. 

A. Identitas Diri Ketua 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Titik Haryati, M.Si                       L/P 

2 Jabatan fungsional Lektor Kepala/ Pembina/ IV c 

3 Jabatan struktural Dekan FPIPSKR 

4 NPP 856001014 

5 NIDN 0630066001 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Salatiga, 30 Juni 1960 

7 Alamat Rumah Jalayem II/1 Semarang 

8 Nomor Telepon/ Faks/ HP 081325857673 

9 Alamat kantor GP Lt 3. Sidodadi Timur No. 24, Dr. Cipto-Semarang 

50125 

10 Nomor Telepon/ Faks 081325857673 

11 Alamat Email titikh30@gmail.com 

12 Lulusan yang telah dihasilkan S1 =   1.616 

Orang 

S2 = - orang S3 = -orang 

13 Mata Kuliah yang Diampu 1 Dasar-dasar& Konsep Pendidikan Moral 
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  3 Buku Teks 

  4 SBM PKn 1 

  5 SBM PKn 2 
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B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Ting-

gi 
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Bidang Ilmu Civic Hukum/PMP Ekonomi Studi 

Pembangunan 

Manajemen Pendidikan 

Tahun Masuk – Lulus 1979/1980-1984 1999-2001 2011- 2016 

Judul Skripsi/ Thesis/ 

Disertasi 

Metode-Metode 

yang Digunakan 

Dalam Pengajaran 

PMP di SMP Se- 

Kecamatan Am-

barawa 

Penyelesaian Kon-

flik Pengupahan 

dalam Kontek 

Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

Pengembangan Model 

Pengelolaan Kurikulum  

Pendidikan Karakter Inte-

gratif di LPTK 

 

Nama Pembimbing/ 

Promotor 

Drs. Ruslan  John. J.O.I. Iha-

lauw, SE., Ph. 

D. 

 Hari Sunarto, 

SE, M.Si. 

 Prof.Dr. Joko Widodo, 

M.Pd 

 Prof. Dr.Masrukhi, 

M.Pd. 

 Prof.Dr. Haryono, 

M.Psi. 
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C.Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jml (Juta Rp) 

1. 1994 Analisis Relevansi Buku PPKN dengan 

Kurikulum 

IKIP PGRI 

Semarang 

1.000.000 

2. 2005 Kajian Teknologi Pendidikan terhadap 

Tingkat Kepatuhan Murid SMU Negeri 

dan Swasta 

Bapeda 35.000.000 

3. 2005 Kajian Analisis Perkembangan Moral 

Siswa SLTA di Jateng 

Dikti 15.000.000 

4. 2006 Penanaman Disiplin Anak melalui Metode 

Dongeng di TK Cempaka Jaya  

IKIP PGRI 

Semarang 

3.000.000 

5. 2010 Motivasi Pengemis Perempuan dan Anak 

di Kota Semarang 

Perguruan 

Tinggi 

4.150.000 

6. 2011 Kajian Sistem & Pendekatan Sintesis Pen-

didikan Kependudukan di Kota Semarang 

BKKBN 26.150.000 

7. 2011 Pelatihan Penulisan Buku Ajar bagi Guru 

PPKN-IPS SMA Se-Kota Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang 

6.150.000 

8. 2011 Penerapan Metode Pembelajaran Portofolio 

Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di 

IKIP PGRI Semarang 

Perguruan 

Tinggi 

5.000.000 

9. 2012 Studi Pelacakan Alumni  Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganega-

raan (PPKn) IKIP PGRI Semarang Guna 

Penyempurnaan Kurikulum Sesuai dengan 

Kebutuhan Pasar Kerja 

Perguruan 

Tinggi 

6.500.000 

10. 2012 Pola Pendampingan Masyarakat Penerima 

Program Penanggulangan Kemiskinan 

Gerdu Kempling Di Kelurahan Ka-

rangtempel Kota Semarang Tahun 2012 

Perguruan 

Tinggi 

6.000.000 

11. 2014 Model Workshop dan Sosialisasi dan 

Workshop Pendidikan Karakter Bangsa 

Berbasis Lingkungan di Sekolah Dasar 

Dinas Pendidi-

kan Provinsi 

Jawa Tengah 

40.000.000 

12. 2015 Model Pengembangan Bahan Ajar IPS Ke-

las VII SMP 

Berbasis Etnofotografi (Tahun 1) 

Dikti 50.000.000 

13. 2016 Model Pengembangan Bahan Ajar IPS 

Kelas VII SMP Berbasis Etnofotografi 

(Tahun 2) 

Hiber Dikti 50.000.000 

15. 2017 Model Pendidikan Karakter bagi Siswa SD 

Berbasis Etnolinguistik Jawa 

DRPM 100.000.000 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jml (Juta Rp) 

1 2010 Workshop dan Sosialisasi dan Work-

shop Workshop CRC (Convention On 

The Right Of Child)-UUPA No. 23 Ta-

Perguruan Tinggi 4.000.000 



 

81 
 

hun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas 

Serta Pemahaman Dasar Hak-Hak 

Anak Bagi Guru SD Se-Kecamatan 

Semarang Barat 

2 2011/2012 Pelatihan Penulisan Buku Ajar Bagi 

Gur PKn Se Kota Semarang 

Perguruan Tinggi 6.150.000 

 

3. 2012 IbM Pelatihan Pengadaan Laboratorium 

IPS Bagi Guru PKn-IPS SMA se Kota 

Semarang 

Perguruan Ting-

gib dan FNS 

7.500.000 

4. 2012/2013 IbM Penyusunan Model Pembelajaran 

PKn Berbasis Portofolio (Project Citi-

zent) Bagi Guru SMA/SMK di Kota 

Semarang 

Perguruan Tinggi 4.500.000 

5. 2015 IbM Kelompok Petani Gajah di Desa 

Karang Anyar 

DRPM 40.000.000 

6. 2017 IbM Kelompok Budidaya Rumput Laut 

Di Kecamatan Tugu Kota Semarang 

DRPM 40.000.000 

7. 2018 IbM Etnolinguistik Jawa bagi Guru SD 

N 2 Sekaran, SD N 2 Ngijo, SD N 2 

Sukorejo, dan SD N  1 Tambahrejo 

LPPM UPGRIS 3.500.000 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Volume/ Nomer/ Ta-

hun 

Nama Jurnal 

1 Pelatihan Penulisan Buku Ajar Bagi Gur 

PKn Se Kota Semarang 

2010 E-dimas 

2 Reformasi Birokrasi Volume I No. 2 Juli 

2011 

Civis 

3 Teaching Social Sciences through Ethno-

photography 

Vol 7, No 2 (2015) 

Komunitas, September 

2015 p-ISSN 2086 - 

5465 | e-ISSN 2460-

7320 

Komunitas, 

International 

Journal of 

Indonesian 

Society and 

Culture 

 

F. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ Seminar 

Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama Pertemuan 

Ilmiah/ seminar 

Judul Artikel Imiah Waktu dan Tem-

pat 

1 Seminar Hasil 

Penelitian 

Motivasi Pengemis Perempuan dan Anak di 

Kota Semarang 

2010 

IKIP PGRI Sema-

rang 

2 Seminar Hasil 

Penelitian 

Penerapan Metode Pembelajaran Portofolio 

Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di 

IKIP PGRI Semarang 

2011 

IKIP PGRI Sema-

rang 

3 Seminar Hasil 

Penelitian 

Studi Pelacakan Alumni  Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

2012 

IKIP PGRI Sema-
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(PPKn) IKIP PGRI Semarang Guna 

Penyempurnaan Kurikulum Sesuai dengan 

Kebutuhan Pasar Kerja 

rang 

 

4 

Workshop 

Pengabdian 

Masyarakat 

Penulisan Buku Ajar  PKn 2011/2012 

IKIP 

PGRISemarang 

5 Workshop 

Pengabdian 

Masyarakat 

Laboratorium IPS 2012 

IKIP PGRI 

SMA YSKI 

6 Workshop 

Pengabdian 

Masyarakat 

Model Pembelajaran PKn Berbasis Porto-

folio (Project Citizent) 

2013 

SMAN I Semarang 

7 Seminar Hasil-Hasil 

Penelitian Tahun 

2017 

Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar 26 Oktober 2017, 

GP. Lt. 7 UPGRIS 

 

G. Pengalaman Menulis Buku Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun Jumlah hala-

man 

Penerbit 

1 Pedoman Seminar PKn  2012 50  

2 Buku Ajar MSDM 2013 91 Lontar Media 

3 Buku Ajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial Berbasis Etnofotografi 

Kelas VII SMP/ MTs 

2016 164 ISBN 978-602-14020-4-7 

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Dalam 5 Tahun 

Terakhir 

No Judul /Tema Jenis Rekayasa So-

sial Lainnya yang telah diterap-

kan 

Tahun Tempat Penera-

pan 

Respon 

Masyarakat 

1. Renop IKIP PGRI 2010-2014 IKIP PGRI Sema-

rang 

 

2. Program IKIP PGRI Semarang 2011-2015 IKIP PGRI Sema-

rang 

 

J. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari dijumpai ketidaks-

esuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. 

 

 

 

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

1. Pembimbing PKM IKIP PGRI Semarang 2010 

2. Pembimbing PKM IKIP PGRI Semarang 2013 
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Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu per-

syaratan dalam Penelitian Hibah Nvivo. 

 

Semarang,     Oktober  2017 

Yang Menyatakan 

 

 

 

Dr. Titik Haryati, M.Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

 

A. Identitas Diri Anggota 

1 Nama Lengkap (dengan ge-

lar) 

Oktaviani Adhi Suciptaningsih, S.Pd, M.Pd        L/P 

2 Jabatan fungsional Asisten Ahli/ III b 

3 Jabatan struktural - 

4 NPP 138401403 

5 NIDN 0619108402 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Kendal, 19 Oktober 1984 

7 Alamat Rumah Tlangu RT 02 RW 04 No.1 Desa Sukorejo Kecama-

tan Sukorejo Kabupaten Kendal 

8 Nomor Telepon/ Faks/ HP 085640631010, 087832620111 

9 Alamat kantor Prodi Pendidikan Ekonomi FPIPSKR Universitas 

PGRI Semarang 

10 Nomor Telepon/ Faks - 

11 Alamat Email osuciptaningsih@yahoo.co.id  

12 Lulusan yang telah dihasilkan S1 = 55 orang S2 = - orang S3 = - orang 

13 Mata Kuliah yang Diampu 1 Landasan Pendidikan 

  2 Belajar dan Pembelajaran Ekonomi 

  3 Etika Profesi 

  5. Ekonomi Sumber Daya Alam, Lingkungan, 

Manusia 

  6. SBM 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

UNNES  UNNES UNNES 

Bidang Ilmu Pendidikan Sosiologi 

dan Antropologi 

Pendidikan IPS Pendidikan IPS 

Tahun Masuk – 

Lulus 

2002-2006 2009-2011 2016-Sekarang 

Judul Skripsi/ 

Thesis/ Disertasi 

Partisipasi Perempuan 

dalam Lembaga Leg-

islatif di Kabupaten 

Kendal 

Peranan Modal Sosial 

Bagi Politikus 

Perempuan dalam 

Pemenangan 

PEMILUKADA 

Kabupaten Kendal 

Tahun 2010 

Pemberdayaan 

Perempuan pada 

Masyarakat Pesisir 

melalui Industri 

Rumahan Pemindangan 

dan Pengasapan 

Nama Pembimb-

ing/ Promotor 

- Prof. Dr. Tri Mar-

haeni Pudji Astuti, 

M.Hum 

- Drs. AT. Sugeng, 

M.Si 

- Prof. Dr. Wasino, 

M.Hum 

- Prof. Dr. Tri Mar-

haeni Pudji Astuti, 

M.Hum 

- Prof. Dr. Dian 

Sucihatiningsih 

Wisika Prajanti, MSi 

- Prof. Dr. Dewi 

Liesnoor Setyowati, 

M.Si.  

- Dr. AT. Sugeng, M.Si 

 

mailto:osuciptaningsih@yahoo.co.id
http://unnes.ac.id/en/research/prof-dr-dian-sucihatiningsih-wisika-prajanti-m-si-fast-ict-and-creative-economy-for-farmers-selling-value/
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C. Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jml (Juta Rp) 

1.  2017 Model Pendidikan Karakter bagi Siswa 

SD Berbasis Etnolinguistik Jawa (Tahun 

1) 

DRPM 100.000.000 

2.  2016 Model Pengembangan Bahan Ajar IPS 

Kelas VII SMP Berbasis Etnofotografi 

(Tahun 2) 

Hiber Dikti 50.000.000 

3.  2016 Bias Gender pada Perempuan Perajin 

Batik Gumelem 

Dosen Pemula 

Dikti  

15.000.000 

4.  2016 Karakteristik Motif Batik Kendal Tahun 

1990-2015 

Reguler UP-

GRIS 

9.000.000 

5.  2015 Pengembangan Model Pengelolaan Ku-

rikulum Pendidikan Karakter Intergratif 

di Universitas PGRI Semarang 

Hibah APBU 

UPGRIS 

7.000.000 

6.  2015 Model Pengembangan Bahan Ajar IPS 

Kelas VII SMP Berbasis Etnofotografi 

(Tahun 1) 

Hiber Dikti 50.000.000 

7.  2014 Penelusuran Keterserapan Lapangan 

Kerja Alumni (Tracer Study) Prodi 

PGSD FIP Universitas PGRI Semarang 

Regular UP-

GRIS 

10.000.000 

8.  2014 Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis 

Lingkungan di Sekolah Dasar 

Regular UP-

GRIS 

6.500.000 

9.  2014 Model Pencegahan Tindak Kekerasan 

bagi Siswa Sekolah Dasar melalui Ko-

mik 

Dinas Pendidi-

kan Provinsi 

Jawa Tengah 

40.000.000 

10.  2014 Model Workshop dan Sosialisasi dan 

Workshop Pendidikan Karakter Bangsa 

Berbasis Lingkungan di Sekolah Dasar 

Dinas Pendidi-

kan Provinsi 

Jawa Tengah 

40.000.000 

11.  2013 Penerapan Etika Bisnis pada Masyarakat 

Ekonomi Perempuan di Lingkungan 

IKIP PGRI Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang 

6.500.000 

12.  2013 Pendidikan Antikorupsi bagi Siswa 

Sekolah Dasar 

IKIP PGRI 

Semarang 

4.500.000 

13.  2012 Model Workshop dan Sosialisasi dan 

Workshop Gender bagi Siswa Sekolah 

Dasar melalui Komik 

DIPA UNNES 16.000.000 

14.  2012 Bias Gender dalam Buku Ajar IPS dan 

Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar Se-

Kecamatan Gunungpati 

DIPA UNNES 7.500.000 

15.  2011 Pengembangan Konservasi Budaya 

Kesenian Tradisional Tembang Jawa 

melalui Pelajaran Muatan Lokal pada SD 

Negeri 1 Sekaran 

DIPA UNNES 5.000.000 

16.  2011 Pengembangan Modul Komik Gender 

bagi Guru sebagai Media Workshop dan 

Dinas Pendidi-

kan Provinsi 

25.000.000 



 

86 
 

Sosialisasi dan Workshop Gender bagi 

Mahasiswa di Sekolah Dasar 

Jateng 

17.  2011 Kiprah Perempuan Jawa dalam Kancah 

Politik Pedesaan(Studi tentang Peran dan 

Kontribusi  Kepala Desa Perempuan di 

Pedesaan Jawa Tengah) 

DIPA UNNES 16.000.000 

18.  2011 Peranan Modal Sosial Bagi Politikus 

Perempuan dalam Pemenangan 

PEMILUKADA Kabupaten Kendal 

Tahun 2010 

Hibah Tesis 

PPs UNNES 

3.000.000 

19.  2010 Penelusuran Keterserapan Lapangan 

Kerja Alumni (Tracer Alumni) Jurusan 

Sosiologi dan Antropologi FIS UNNES 

DIPA UNNES 12.500.000 

20.  2010 Pemberdayaan Perempuan Perajin Batik 

di Kecamatan Susukan Kabupaten Ban-

jarnegara dengan Pelatihan 

Kewirausahaan dan Peningkatan Kuali-

tas Produk 

DIPA UNNES  14.000.000 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Pengabdian Pendanaan 

Sumber Jml (Juta Rp) 

1.  2018 IbM Etnolinguistik Jawa bagi Guru SD 

N 2 Sekaran, SD N 2 Ngijo, SD N 2 

Sukorejo, dan SD N  1 Tambahrejo 

UPGRIS 3.500.000 

2.  2017 IbM Sosialisasi & Workshop Pendidi-

kan Inklusi bagi Guru SDN Bendan 

Ngisor Semarang 

UPGRIS 3.500.000 

3.  2016 IbM Batik Kendal UPGRIS 3.750.000 

4.  2015 IbM Kelompok Petani Jahe Gajah Desa 

Karang Tengah 

Dikti 40.000.000 

5.  2015 IbM Kelompok Tani Perempuan (Desa 

Karangtengah Kec. Kaliwungu Selatan 

Kab. Kendal) 

UPGRIS 3.000.000 

6.  2014 IbM Masyarakat Rejosari IKIP PGRI Se-

marang 

5.000.000 

7.  2012 Peningkatan SDM Guru SD Se-

Kecamatan Gunungpati melalui Pelati-

han PTK 

DIPA UNNES 4.000.000 

8.  2012 Peningkatan SDM Guru SMPN 24 Se-

marang melalui Pelatihan PTK 

DIPA UNNES 2.500.000 

9.  2012 Peningkatan SDM Guru Sosiologi SMA 

Se-Kota Semarang melalui Pelatihan 

Penulisan Artikel dalam Jurnal 

DIPA UNNES 5.000.000 

10.  2012 Workshop Penguatan Alumni Sosiologi 

dan Antropologi melalui Jejaring El-

ektronik 

DIPA UNNES 5.000.000 

11.  2011 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan CSR Bank 208.696.000 
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Mangunsari dan Plalangan Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang Berbasis 

Potensi Lokal 

Jateng  

12.  2009 Pelatihan Penerapan Pembelajaran 

Kooperatif dengan Pendekatan 

Struktural Tipe Think Pair Share bagi 

Guru-Guru Bidang IPS SMP/MTS di 

Kabupaten Kendal 

DIPA  3.000.000 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Volume/ Nomer/ 

Tahun 

Nama Jurnal 

1. Peranan Modal Sosial Bagi Politikus 

Perempuan dalam Pemenangan 

PEMILUKADA Kabupaten Kendal 

Tahun 2010 

ISBN : 978-602-

98771-37 2010 

Prosiding Seminar Na-

sional Hasil Penelitian 

Tesis dan Disertasi PPs 

UNNES 

2. Partisipasi Perempuan dalam Lembaga 

Legislatif di Kabupaten Kendal   

2011 Jurnal FIS UNNES 

3. Agroforestry Institute  sebagai Usaha 

Pemberdayaan Masyarakat Kawasan 

Hutan Rakyat di Daerah Aliran Sungai 

2010 Jurnal Komunitas 

Jurusan Sosiologi dan 

Antropologi FIS 

UNNES 

4. Pemberdayaan Perempuan Perajin Ba-

tik di Kecamatan Susukan Kabupaten 

Banjarnegara dengan Pelatihan 

Kewirausahaan dan Peningkatan Kuali-

tas Produk 

ISBN : 978-979-

3514-66-6, 2013 

Prosiding Seminar 

Nasional Pemberdayaan 

UMKM melalui 

Teknologi Tepat Guna, 

Teknologi Informatika, 

Energi Baru dan 

Terbarukan yang 

Ramah Lingkungan 

Polines 

5. Implementasi Pendidikan Karakter 

Bangsa bagi Siswa Sekolah Dasar 

ISBN : 978-602-

8047-86-9, 2013 

Prosiding Seminar 

Hasil-hasil Penelitian 

IKIP PGRI Semarang 

6. Peran Pendidikan Dasar dalam 

Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi 

ISBN : 978-602-

8517-74-4, 2014 

Prosiding Seminar 

Nasional Upaya 

Pemberantasan Korupsi 

di Indonesia, UNNES 

7. Penerapan Etika Bisnis pada Masyarakat 

Ekonomi Perempuan di Lingkungan 

Universitas PGRI Semarang 

ISBN : 978-602-

0960-08-1, 2014 

Prosiding Seminar 

Hasil-hasil Penelitian 

UPGRIS 

8. Penelusuran Keterserapan Lapangan 

Kerja Alumni (Tracer Study) Prodi 

PGSD FIP Universitas PGRI Semarang 

ISBN : 978-979-

3514-66-6, 2014 

Prosiding Seminar 

Hasil-hasil Penelitian 

UPGRIS 

9. Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa 

Sekolah Dasar di Kecamatan 

Gunungpati 

ISSN 2088-5792 

Edisi Vol. 4 No. 2 

Desember 2014 

Jurnal Malih Peddas 

10. Pendidikan Karakter Bangsa bagi Siswa ISBN : 978-602- Prosiding Seminar Na-
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Sekolah Dasar Berbasis Lingkungan 

 

0960-13-5, 2015 sional PGSD 2015 

dengan tema 

“Mewujudkan Mutu 

Pendidikan yang 

Unggul dan Berjatidiri 

melalui Publikasi Ilmi-

ah untuk Jurnal Nasion-

al dan Internasional 

Bereputasi”  

11. Socialization Model of National Charac-

ter Education Based on Environmental 

in Elementary Schools 

ISBN: 978-602-

8047-83-8 

Prosiding International 

Conference: Enhancing 

Education Quality In 

Facing Asian Commu-

nity 

12. Effectiveness of Violence Prevention for 

Elementary School Students through 

Comics 

ISBN: 978-602-

8047-83-8 

Prosiding International 

Conference: Enhancing 

Education Quality In 

Facing Asian Commu-

nity 

13. Teaching Social Sciences through Eth-

nophotography 

Vol 7, No 2 

(2015) 

Komunitas, Sep-

tember 2015 p-

ISSN 2086 - 5465 

| e-ISSN 2460-

7320 

Komunitas, Interna-

tional Journal of Indo-

nesian Society and Cul-

ture 

 

F. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ Seminar 

Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama Pertemuan Ilmiah/ 

seminar 

Judul Artikel Imiah Waktu dan Tempat 

1 Seminar Nasional Hasil 

Penelitian Tesis dan Disertasi 

Peranan Modal Sosial 

Bagi Politikus 

Perempuan dalam 

Pemenangan 

PEMILUKADA 

Kabupaten Kendal Tahun 

2010 

Semarang, 17 Maret 2011 

Auditorium UNNES 

2. Kegiatan Workshop dan So-

sialisasi dan Workshop, 

Pelatihan Fokal Point dan 

Penyusunan Data Pilah Gen-

der Kabupaten Slawi 

Pengembangan Model 

Pencegahan Kekerasan 

Gender di Sekolah Ber-

basis Kearifan Lokal 

Slawi, 17 Maret 2012 

SMA 1 Slawi 

3. Seminar Hasil Penelitian dan 

Pengabdian 

Bias Gender dalam Buku 

Ajar IPS dan Bahasa In-

donesia di Sekolah Dasar 

Se-Kecamatan 

Gunungpati 

Gd. C7 Lt.3 FIS UNNES 
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4. Workshop dan Sosialisasi dan 

Workshop Kerangka Besar 

Pengembangan PAUD HI 

Propinsi Jawa Tengah 

Kerangka Besar 

Pengembangan PAUD 

HI Propinsi Jawa Tengah 

Wisma PKK Ungaran, 6 

Februari 2013 

5.  Seminar Nasional Pem-

berdayaan UMKM melalui 

Teknologi Tepat Guna, 

Teknologi Informatika, Energi 

Baru dan Terbarukan yang 

Ramah Lingkungan 

Pemberdayaan Perempu-

an Perajin Batik di 

Kecamatan Susukan Ka-

bupaten Banjarnegara 

dengan Pelatihan 

Kewirausahaan dan Pen-

ingkatan Kualitas Produk 

Ruang Broadcast 

POLINES, 18 Desember 

2013 

 

6. Seminar Hasil-Hasil Penelitian 

Tahun 2012/2013  

Implementasi Pendidikan 

Karakter Bangsa bagi 

Siswa Sekolah Dasar 

GP. Lt 6. IKIP PGRI Se-

marang 9 November 2013 

7. Seminar Membimbing 

Keluarga dan Remaja dengan 

Tema Menumbuhkembangkan 

Rasa Konsolidasi Dini  

dalam Keluarga dan Pergaulan 

Remaja secara Harmonis” 

Pengaruh Lingkungan 

terhadap Kepribadian 

Anak 

Balai Desa Karangrejo, 4 

April 2014 

 

8. Seminar Hasil-Hasil Penelitian 

Tahun 2013/2014  

Penelusuran Ketersera-

pan Lapangan Kerja 

Alumni (Tracer Study) 

Prodi PGSD FIP Univer-

sitas PGRI Semarang 

GP Lt. 6 UPGRIS, 

Desember 2014 

9. Seminar Hasil-Hasil Penelitian 

Tahun 2013/2014  

Penerapan Etika Bisnis 

pada Masyarakat 

Ekonomi Perempuan di 

Lingkungan Universitas 

PGRI Semarang 

GP Lt. 6 UPGRIS, 

Desember 2014 

10. Seminar Nasional Upaya 

Pemberantasan Korupsi di In-

donesia 

Peran Pendidikan Dasar 

dalam Penanaman Nilai-

Nilai Antikorupsi 

Auditorium UNNES, 26 

Maret 2014 

 

11. Seminar Nasional PGSD 2015 

dengan tema “Mewujudkan 

Mutu Pendidikan yang Unggul 

dan Berjatidiri melalui Pub-

likasi Ilmiah untuk Jurnal Na-

sional dan Internasional 

Bereputasi” dengan Judul 

Pendidikan Karakter Bangsa 

bagi Siswa Sekolah Dasar 

Berbasis Lingkungan 

Pendidikan Karakter 

Bangsa bagi Siswa 

Sekolah Dasar Berbasis 

Lingkungan 

GP. Lt 7 UPGRIS, 14 

Maret 2015 

 

 

12.  International Seminar on 

Education and Technology-

ISET PPS UNNES 

Gender Construction in 

Coastal Community Cul-

ture 

Audit UNNES, 24 Mei 

2017 

13. ICSET 2017 FIP UNNES 

“Actualizing Educational 

Teaching Character Ed-

ucation to Primary 

13-15 September 2017, 

UTC Hotel Jalan Kelud 
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Science in Developing 

Sovereignty and 

Competitiveness of the 

Nation” 

School Students through 

Javanese Ethnolinguis-

tics 

No. 2 Semarang  

14 Seminar Hasil-Hasil Penelitian 

Tahun 2017 

Pembelajaran Bahasa 

Jawa di Sekolah Dasar 

26 Oktober 2017, GP. Lt. 

7 UPGRIS 

 

G. Pengalaman Menulis Buku Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun Jumlah 

halaman 

Penerbit 

1 Buku Ajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial Berbasis Etnofotografi 

Kelas VII SMP/ MTs 

2016 164 ISBN 978-602-14020-4-7 

 

H. Pengalaman Memperoleh HAKI Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

No Judul /Tema HAKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

- - - - - 

 

I. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir 

 

Data yang saya isikan dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan 

kenyataan saya sanggup menerima resikonya. Demikian biodata ini saya buat dengan 

sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Penelitian Hibah Nvivo. 

 

 

Semarang,     Oktober 2017 

Yang Menyatakan 

 

 

 

 

(Oktaviani Adhi Suciptaningsih, M.Pd) 

 

 

 

 

No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 

Penghargaan 

Tahun 

1 Dosen Terfavorit PGSD FIP UPGRIS PGSD FIP UPGRIS 2016 

2. Wisudawan Terbaik Program Pascasarjana 

UNNES 

UNNES 2011 

3. Wisudawan Terbaik II Pendidikan Sosiologi 

dan Antropologi FIS UNNES 

UNNES 2006 
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