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Kata Pengantar 
 

 

 

 

 

Buku Panduan ini berisi kumpulan cerita anak yang dilengkapi dengan skenario 

bercerita melibatkan interaksi guru dan siswa menggunakan boneka tangan 

dalam pembelajaran di kelas. Penggunaan boneka tangan bertujuan agar siswa 

dapat tertarik untuk menyimak cerita, memahami cerita, menerapkan amanat, 

dan meneladani perilaku tokoh dalam bertindak dan berperilaku dalam 

kehidupan nyata. 

Adapun media boneka yang dimaksud adalah boneka dijadikan sebagai 

media atau alat bantu yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran. Jenis 

boneka yang digunakan adalah boneka tangan yang terbuat dari potongan kain. 

Jadi pengertian media boneka tangan adalah boneka dijadikan sebagai media 

atau alat bantu yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran, yang 

ukurannya lebih besar dari boneka jari dan bisa dimasuki tangan. 

Buku ini merupakan hasil pengembangan dari sebuah penelitian yang 

mengembangkan media boneka tangan dalam kegiatan bercerita untuk 

menanamkan budi pekerti pada siswa SD serta menganalisis keberterimaan 

media boneka tangan dalam kegiatan bercerita untuk menanamkan budi pekerti 

pada siswa SD berdasarkan uji coba lapangan. 
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Bab 1 

Latar Belakang 
 

 

 

 

 

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, penanaman karakter akhlak mulia 

sejak usia dini sangatlah penting. Banyak sekali generasi muda yang telah 

melupakan budi pekerti, terutama budaya timur karena mereka telah dikuasai 

oleh budaya barat. Untuk mewujudkan hal itu, pendidikan telah membuat 

kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan budi pekerti dalam pembelajaran di 

sekolah. Inilah tugas berat guru dan orang tua untuk menanamkan moral dan 

budi pekerti sejak usia SD.  

Pendidikan budi pekerti dirasa sangat menyulitkan dan membosankan bagi 

siswa dan guru. Pendidikan budi pekerti hanya disampaikan melalui hafalan-

hafalan yang bersifat dogmatis. Siswa hanya disuruh menghafalkan sikap-sikap 

yang baik dan buruk dalam nilai-nilai budi pekerti tanpa diadakan pembiasaan 

tingkah laku.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 November 2014 

dengan Ibu Suginem, S.Pd guru kelas IV SD Negeri Gotputuk Blora, beliau 

menggunakan metode ceramah dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan belum 

menggunakan media yang menarik dalam pembelajaran sehingga kurangnya 

minat siswa dalam kegiatan bercerita. Melalui kondisi yang demikian maka perlu 

mencari upaya pemecahannya yaitu dengan menggunakan media. 

Teori yang mendukung penggunaan media yaitu Teori Perkembangan 

Piaget. Teori ini memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses 

dimana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas 

melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka. 

Media adalah perantara atau penghantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan (Gagne dalam Azhar Arsyad 2009:6). Melalui pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh 

manusia (guru dalam proses pembelajaran) untuk menyampaikan ide, gagasan, 

atau pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu 

sampai kepada penerima tujuan (siswa dalam proses pembelajaran). 
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Salah satu media yang dapat digunakan adalah boneka tangan. Boneka 

yang digerakkan oleh tangan disebut boneka tangan (Sudjana dan Rivai 

2011:188). Media boneka tangan merupakan media yang menarik yang dapat 

menggambarkan karakter tokoh dalam cerita. Media boneka tangan cocok untuk 

kelas IV SD karena media boneka tangan terbuat dari kain flannel yang dibentuk 

sesuai karakter tokoh cerita yang akan dimainkan. 

Anak akan memiliki pengalaman melalui cerita yang diperankan tokoh-

tokohnya. Guru dan orang tua menggiring anak atau menyimpulkan nilai-nilai 

budi pekerti yang ada dalam cerita atau wacana. Konflik cerita yang 

berbeda/bervariasi tidak akan menimbulkan rasa bosan pada anak. Pembelajaran 

budi pekerti melalui kegiatan bercerita melalui media boneka tangandapat 

memaksimalkan kompetensi budi pekerti serta memaksimalkan kemampuan 

berbahasa siswa. 

Kegiatan bercerita bagi siswa merupakan aktivitas inti yang identik dengan 

dunia mereka. Dalam kegiatan bercerita, terdapat kedekatan emosional antara 

siswa dengan pendongeng. Dalam hal ini adalah guru dan orang tua siswa. 

Bercerita merupakan aktivitas gabungan antara kegiatan meyimak, berbicara, 

berimajinasi yang penuh dengan kedekatan empati antara dua belah pihak. 

Hal ini sebagimana tersebut dalam sebuah situs (administrator) tentang 

manfaat kegiatan bercerita/ mendongeng, antara lain: 

a. Mengembangkan daya imajinasi anak, 

b. Meningkatkan keterampilan dalam berbahasa, 

c. Mengembangkan minat baca anak, 

d. Membangun kecerdasan emosional anak, dan 

e. Membentuk rasa empati anak. 

Siswa SD memiliki daya konsentrasi rata-rata 5-8 menit untuk menyimak 

cerita. Oleh karena itu, dalam bercerita sebaiknya menggunakan media bercerita 

diselingi dengan nyanyian, tepuk, dan interaksi dengan siswa. Media yang 

digunakan dapat juga menarik perhatian siswa karena siswa dapat melihat 

langsung tokoh-tokoh cerita. 

Pengembangan media boneka tangan dalam kegiatan bercerita dapat 

dijadikan alternatif untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat yang sangat 

kompleks, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter (character building) 

atau penanaman budi pekerti. Permasalahan dalam masyarakat saat ini dapat 

dikatakan sangat kompleks. Dunia menuntut manusia untuk selalu mengikuti 

perkembangan zaman. Begitu pula dengan anak-anak sebagai generasi penerus 
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bangsa Indonesia. Kecanggihan peralatan kebutuhan hidup, sebagai dampak dari 

kapitalisme dunia, sangat membantu manusia.  

Akan tetapi, kemudahan dalam bekerja itulah yang membuat orang tidak 

mengenal orang lain, tidak menghargai orang lain, dan kurang mampu bekerja 

sama dengan orang lain karena merasa mampu bekerja sendiri dengan peralatan 

canggih tersebut. Semula orang harus mendatangi rumah tetangga atau orang tua 

untuk memberitahukan sesuatu, kini cukup hanya dengan menggunakan telepon. 

Semula karyawan pabrik harus bersama-sama mengerjakan suatu produksi, kini 

hanya dikerjakan satu orang dan mesin yang canggih. Alat-alat canggih ternyata 

membuat orang tidak peka terhadap lingkungan sekitar. 

Hal tersebut juga berdampak terhadap anak-anak. Anak sudah tidak 

membutuhkan teman dalam belajar dan bermain. Ketika mereka telah berada di 

depan komputer, tidak ingin diganggu dan sering menghabiskan waktu di depan 

komputer. Menurutnya, semua dapat ia kerjakan sendiri dengan bantuan 

komputer. Hal itulah yang semakin memudarkan kegiatan belajar kelompok 

dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Orang tua juga mengeluh jika 

anak sudah berada di depan komputer atau televisi malas untuk membantu orang 

tua, egois, dan enggan untuk beribadah.Adanya informasi yang bebas diakses 

anak inilah yang mengakibatkan carut-marutnya tingkah laku anak-anak. Mereka 

tidak mengenal sikap sopan santun dari wujud budi pekerti. 

Masalah-masalah moral yang terjadi di Indonesia sekarang ini jauh lebih 

banyak dan lebih kompleks dibandingkan dengan masalah-masalah moral yang 

terjadi pada masa-masa sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa saat ini bangsa 

Indonesia mengalami krisis moral. Penggunaan narkotika dan obat-obat 

terlarang (narkoba), tawuran pelajar, pornografi, perkosaan, perusakan milik 

orang lain, perampasan, pencurian, pengguguran kandungan (aborsi), 

penganiayaan, perjudian, pelacuran, pembunuhan, bunuh diri, dan peristiwa lain 

yang serupa, sudah menjadi penyakit masyarakat yang sangat memprihatinkan 

dan sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. 

Budi pekerti dapat diajarkan dalam semua mata pelajaran, misalnya mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Penanaman budi pekerti dapat dilakukan 

melalui cerita anak yang memuat nilai-nilai budi pekerti secara maksimal. 

Secara umum anak sangat menyukai cerita dan kegiatan bercerita. Hal 

tersebut dapat dijadikan peluang dalam menanamkan nilai budi pekerti pada 

anak. Siswa SD rata-rata berusia 7 sampai 11 tahun, yang artinya tingkat 

kematangan atau perkembangan intelektual anak sudah pada tingkat operasional 
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konkret (the concrete operatiional). Menurut Piaget (Nurgiyantoro 2005:52) 

tingkat operasional konkret (7-11th) sifat anak antara lain: anak mulai dapat 

memahami logika secara stabil, anak dapat membuat klasifikasi sederhana, 

mengembangkan imajinasinya ke masa lalu dan masa depan, adanya 

perkembangan dari pola berpikir yang egosentris menjadi lebih mudah untuk 

mengidentifikasikan sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Hal ini 

memungkinkan penanaman moral dan budi pekerti secara maksimal sehinga 

mereka memperoleh pengalaman yang dapat dijadikan bekal masa datang. 

Dalam pembelajaran dengan menerapkan kegiatan/metode bercerita 

dengan media boneka tangan menuntut guru mampu berkreasi untuk menyusun 

cerita, media boneka tangan yang sesuai, dan skenario berceritanya. Selama 

pelaksanaan pembelajaran guru dapat mengamati dan mencatat hal-hal penting 

yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku siswa. 
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Bab 2 

Media Boneka Tangan 

dalam Kegiatan Bercerita 
 

 

 

 

 

2.1 Cerita Anak 

Cerita anak adalah karya yang mengisahkan kehidupan yang sesuai dengan 

dunia anak yang di tulis secara naratif (Kurniawan 2013:44). 

 

1. Jenis-jenis Cerita Anak 

Cerita anak terdiri dari beberapa jenis yaitu: 

a. Cerita Anak Realisme 

Cerita anak yang mengisahkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan anak-

anak yang sebenarnya. Cerita anak ini biasanya dituliskan untuk media massa 

atau buku-buku fiksi bacaan anak. 

b. Cerita Anak Formula 

Cerita anak yang memiliki pola-pola penceritaan tertentu. Cerita anak yang 

berjenis formula antara lain: cerita misterius, cerita detektif, dan cerita lain 

yang memiliki pola pencitraan. 

c. Cerita Anak Fantasi 

Cerita yang mengisahkan kejadian yang sulit untuk diterima akal sehat. Cerita 

anak fantasi biasanya diceritakan dalam bentuk kisah yang panjang sehingga 

masuk dalam novel-novel fantasi anak. Novel-novel anak fantasi yang terkenal 

dan digemari anak-anak misalnya Harry Potter dan Lord of The Ring. 

d. Cerita Anak Sains 

Cerita anak yang mengambil persoalan dari dunia sains yang diceritakan 

dalam bentuk cerita anak. Cerita anak sains ini biasanya bercerita tentang 

kehidupan masa depan yang telah dipostulasikan sesuai dengan data-data 

ilmu pengetahuan. Maka dalam cerita anak sains kita sering melihat kejadian-

kejadian menembus waktu, keadaan umat manusia masa depan, kehidupan 

manusia dengan robot-robot, dan sebagainya. 
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e. Cerita Anak Tradisional 

Cerita anak tradisional sering disebut juga sebagai cerita rakyat, yaitu cerita 

telah mentradisi, sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari tanpa 

diketahui mulai kapan cerita ditulis, tidak diketahui penulisnya, dan 

diceritakan secara turun temurun. Cerita anak tradisional ini biasanya 

berwujud: 

1) Fable, yaitu cerita yang tokoh-tokohnya binatang sebagai perumpamaan 

karakter dan watak manusia. 

2) Dongeng rakyat, yaitu dongeng-dongeng yang ceritanya beredar dan 

dikenal akrab oleh masyarakat. 

3) Mitos, yaitu cerita masa lampau yang dimiliki oleh bangsa dan daerah-

daerah tertentu. 

4) Legenda, merupakan cerita tentang kejadian suatu daerah tertentu dan 

sering kali dipercaya keberadaannya oleh masyarakat. 

5) Epos, yaitu cerita rakyat yang panjang yang berbentuk syair (puisi) yang 

anonim dan beredar di masyarakat(Kurniawan 2013:45-52). 

 

2. Unsur-Unsur dalam Cerita Anak 

Cerita anak terdiri atas beberapa unsur yaitu: 

a. Bahasa dan Gaya 

Bahasa adalah diksi, kalimat, dan wacana yang akan digunakan sebagai alat 

untuk bercerita. Sedangkan gaya adalah cara menggunakan bahasa. 

b. Tema 

Tema adalah pokok permasalahan dalam cerita. 

c. Tokoh 

Tokoh adalah orang yang ada dan berperan dalam suatu cerita. 

d. Latar 

Latar adalah tempat terjadinya peristiwa yang dialami tokoh-tokoh. Latar 

tempat merupakan tempat terjadinya peritiwa. Latar waktu adalah waktu 

terjadinya peristiwa. 

e. Alur 

Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur maju merupakan rangkaian 

peristiwa yang diceritakan secara berurutan dari awal hingga akhir. Alur 

mundur merupakan rangkaian peristiwa yang diceritakan secara kilas balik. 

f. Suasana 

Suasana adalah keadaan yang terdapat dalam peristiwa-peristiwa cerita. 
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g. Amanat 

Amanat adalah pesan berupa nilai-nilai yang akan disampaikan cerita pada 

pembaca. 

 

2.2 Bercerita 

Bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk 

menyampaikan suatu pesan, informasi, atau sebuah dongeng belaka yang bisa 

dilakukan secara lisan atau tertulis (Gunarti 2008:5.3). 

Bercerita merupakan aktivitas gabungan antara kegiatan meyimak, 

berbicara, berimajinasi yang penuh dengan kedekatan empati antara dua belah 

pihak (Sulianto, dkk 2014). 

1. Manfaat Bercerita 

Sulianto, dkk (2014) menyatakan bahwa manfaat kegiatan 

bercerita/mendongengantara lain: 

a. Mengembangkan daya imajinasi anak, 

b. Meningkatkan keterampilan dalam berbahasa, 

c. Mengembangkan minat baca anak, 

d. Membangun kecerdasan emosional anak, dan 

e. Membentuk rasa empati anak. 

2. Tujuan Metode Bercerita 

a. Mengembangkan kemampuan berbahasa, 

b. Mengembangkan kemampuan berpikir, 

c. Menanamkan pesan-pesan moral yang terkandung dalam cerita, 

d. Mengembangkan kepekaan sosial-emosi anak, 

e. Melatih daya ingat atau memori anak, 

f. Mengembangkan potensi kreatif anak (Gunarti 2008:5.5). 

 

Melalui uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode bercerita berarti 

cara melakukan atau menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi 

latihan isi pelajaran kepada siswa melalui kegiatan bercerita seperti menyimak, 

berbicara, dan berimajinasi untuk menimbulkan kedekatan empati antara dua 

belah pihak sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. 

Dengan adanya media boneka tangan peneliti berharap dapat 

meningkatkan minat baca anak, daya keterampilan berbahasa anak, kecerdasan 

emosi anak, serta rasa empati anak, dengan begitu diharapkan akan berpengaruh 

pada sikap dan karakter anak menjadi yang lebih baik.  
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2.3 Pendidikan Karakter 

Hal penting dalam pendidikan karakter meliputi beberapa hal di bawah ini: 

1. Hakikat Karakter 

Karakter adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku anak 

(Kesuma 2013:11). Sedangkan menurut Daryanto (2013:9) watak atau 

karakter merupakan perpaduan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap 

sehingga menjadi tanda khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang 

lain. 

Dalam jurnal Fauzi, dkk. (2013:5) menyatakan bahwa karakter adalah 

suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan YME, diri sendiri, 

sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia. 

 

2. Pendidikan Karakter 

Menurut Megawangi dalam buku Kesuma (2013:5) menyatakan bahwa 

pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

lingkungannya. 

 

3. Fungsi Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter menurut Daryanto (2013) berfungsi untuk: 

a. Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan 

berperilaku baik. 

b. Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. 

c. Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.  

 

4. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dalam setting sekolah menurut Kesuma (2013) 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap 

penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/ kepemilikan peserta 

didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan, 

b. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-

nilai yang dikembangkan oleh sekolah, 
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c. Membangun koneksi yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat 

dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama 

(Kesuma 2013:9). 

 

5. Karakter yang Diperlukan Bangsa Indonesia 

Dalam bukunya, Kesuma (2013:16) menyatakan bahwa dalam kajian 

Pusat Pengkajian Pedagogik Universitas Pendidikan Indonesia (P3 UPI) nilai 

yang perlu diperkuat untuk membangun bangsa saat ini adalah sebagai berikut: 

a. Jujur 

Jujur sebagai sebuah nilai merupakan keputusan seseorang untuk 

mengungkapkan bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara 

berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungan dirinya. 

b. Kerja Keras 

Kerja keras adalah suatu istilah yang melingkupi suatu upaya yang terus 

dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan/yang menjadi tugasnya sampai 

tuntas. 

c. Ikhlas 

Ikhlas menurut Islam adalah setiap kegiatan yang kita kerjakan semata-

mata hanya karena mengharapkan rida Allah SWT. 

 

6. Nilai, Jenjang Kelas, dan Indikator 

Berikut ini menggambarkan keterkaitan antara nilai, jenjang kelas, dan 

indikator untuk nilai karakter. Indikator itu bersifat berkembang secara progesif. 

Artinya, perilaku yang dirumuskan dalam indikator untuk jenjang kelas 1–3 lebih 

sederhana dibandingkan perilaku untuk jenjang kelas 4–6. Misalnya, bagi nilai 

religius, indikator ”mengenal dan mensyukuri tubuh dan bagiannya sebagai 

ciptaan Tuhan melalui cara merawatnya dengan baik” untuk kelas 1–3 lebih 

sederhana dibandingkan dengan indikator “mengagumi sistem dan cara kerja 

organ-organ tubuh manusia yang sempurna dalam singkronisasi fungsi organ” 

untuk kelas 4–6 karena mengagumi sistem dan cara kerja organ lebih tinggi 

dibanding mengenal dan mensyukuri tubuh dan bagian tubuh. 
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Nila i  

Indika tor 

Ke las 1–3 Ke las 4–6 

Re ligius: 

Sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, serta hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

Mengenal dan mensyukuri 

tubuh dan bagiannya 

sebagai ciptaan Tuhan 

melalui cara merawatnya 

dengan baik. 

Mengagumi sistem dan 

cara kerja organ-organ 

tubuh manusia yang 

sempurna dalam 

singkronisasi fungsi organ. 

Mengagumi kebesaran 

Tuhan karena kelahirannya 

di dunia dan hormat 

kepada orang tuanya 

Bersyukur kepada Tuhan 

karena memiliki keluarga 

yang menyanyanginya. 

Mengagumi kekuasaan 

Tuhan yang telah 

menciptakan berbagai 

jenis bahasa dan suku 

bangsa. 

Merasakan kekuasaan 

Tuhan yang telah 

menciptakan berbagai 

keteraturan dalam 

berbahasa. 

Senang mengikuti aturan 

kelas dan sekolah untuk 

kepentingan hidup 

bersama. 

Merasakan manfaat aturan 

kelas dan sekolah sebagai 

keperluan untuk hidup 

bersama 

Senang bergaul dengan 

teman sekelas dan satu 

sekolah dengan berbagai 

perbedaan yang telah 

diciptakan-Nya 

Membantu teman yang 

memerlukan bantuan 

sebagai suatu ibadah dan 

kebijakan. 

Jujur: 

Perilaku yang didasarkan pada 

upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

Tidak meniru jawaban 

teman (menyontek) ketika 

ulangan ataupun 

mengerjakan tugas di 

kelas. 

Tidak meniru pekerjaan 

temannya dalam 

mengerjakan tugas di 

rumah. 

Menjawab pertanyaan 

guru tentang sesuatu 

berdasarkan yang 

diketahuinya. 

Mengatakan dengan 

sungguhnya sesuatu yang 

telah terjadi atau yang 

dialaminya. 

Mau bercerita tentang 

kesulitan dirinya dalam 

berteman. 

Mau bercerita tentang 

kesulitan menerima 

pendapat temannya. 

Menceritakan suatu 

kejadian berdasarkan 

sesuatu yang diketahuinya. 

Mangemukakan pendapat 

tentang sesuatu sesuai 

dengan yang diyakininya. 

Mau menyatakan tentang 

ketidaknyamanan suasana 

belajar di kelas. 

Mengemukakan 

ketidaknyamanan dirinya 

dalam belajar di sekolah. 

Toleransi: 

Sikap dan tindakan yang 

menghargai perbedaan agama, 

Tidak mengganggu teman 

yang berlainan agama 

dalam beribadah. 

Menjaga hak teman yang 

berbeda untuk 

melaksanakan ajaran 
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Nila i  

Indika tor 

Ke las 1–3 Ke las 4–6 

suku, etnis, pendapat, sikap, 

dan tindakan orang lain yang 

berbeda dengan dirinya. 

agamanya. 

Mau bertegur sapa dengan 

teman yang berbeda 

pendapat. 

Menghargai pendapat 

yang berbeda sebagai 

sesuatu yang alkami dan 

insani 

Membantu teman yang 

mengalami kesulitan 

walaupun berbeda agama, 

suku, dan etnik. 

Bekerja sama dengan 

teman yang berbeda 

agama, suku,dan etnis 

dalam kegiatan-kegiatan 

kelas dan sekolah 

Menerima pendapat teman 

yang berbeda dengan 

pendapatnya. 

Bersahabat dengan teman 

yang berbeda pendapat 

Disiplin: 

Tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan 

peraturan. 

Datang ke sekolah dan 

masuk kelas pada 

waktunya 

Menyelesaikan tugas pada 

waktunya 

Melaksanakan tugas-tugas 

kelas yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Saling menjaga dengan 

teman agar semua tugas-

tugas kelas terlaksana 

dengan baik. 

Duduk pada tempat yang 

telah ditentukan 

Selalu mengajak teman 

menjaga ketertiban kelas. 

Menaati peraturan sekolah 

dan kelas 

Mengingatkan teman yang 

melanggar peraturan 

dengan kata-kata sopan 

dan tidak meninggung 

Berpakaian rapi. 
Berpakaian sopan dan 

rapi. 

Mematuhi aturan 

pemerintah 
Mematuhi aturan sekolah 

Kerja keras: 

Perilaku yang menunjukkan 

upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan 

belajar, tugas, dan 

menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

Mengerjakan semua tugas 

kelas dengan sungguh-

sungguh. 

Mengerjakan tugas dengan 

teliti dan rapi 

Mencari informasi dari 

sumber di luar buku 

pelajaran. 

Mencari informasi dari 

sumber-sumber di luar 

sekolah. 

Menyelesaikan PR pada 

waktunya. 

Mengerjakan tugas-tugas 

dari guru pada waktunya. 

Menggunakan sebagian 

besar waktu di kelas untuk 

belajar.  

Fokus pada tugas-tugas 

yang diberikan guru di 

kelas.  

Mencatat dengan 

sungguh-sungguh sesuatu 

Mencatat dengan 

sungguh-sungguh sesuatu 
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Nila i  

Indika tor 

Ke las 1–3 Ke las 4–6 

yang ditugaskan guru. yang dibaca, diamati, dan 

didengar untuk kegiatan 

kelas. 

Kreatif: 

Berpikir dan melakukan 

sesuatu yang menghasilkan 

cara atau hasil baru 

berdasarkan sesuatu yang 

telah dimiliki. 

Membuat suatu karya dari 

bahan yang tersedia di 

kelas. 

Membuat berbagai kalimat 

baru dari sebuah kata. 

Mengusulkan suatu 

kegiatan baru di kelas. 

Bertanya tentang sesuatu 

yang berkenaan dengan 

pelajaran tetapi di luar 

cakupan materi pelajaran. 

Menyatakan perasaannya 

dalam gambar, seni, 

bentuk-bentuk komunikasi 

lisan dan tulis. 

Membuat karya tulis 

tentang hal baru tapi 

terkait dengan materi 

pelajaran  

Melakukan tindakan-

tindakan untuk membuat 

kelas menjadi tanggung 

jawabnya. 

Melakukan penghijaun 

atau penyegaran halaman 

sekolah. 

Mandiri: 

Sikap dan perilaku yang tidak 

mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan 

tugas-tugas 

Melakukan sendiri tugas 

kelas yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Mencari sumber untuk 

menyelesaikan tugas 

sekolah tanpa bantuan 

pustakawan sekolah 

Mengerjakan PR tanpa 

meniru pekerjaanya 

temannya 

Mengerjakan PR tanpa 

meniru pekerjaan 

temannya. 

Demokratis: 

Cara berpikir, bersikap, dan 

bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain 

Menerima ketua kelas 

terpilih berdasarkan suara 

terbanyak 

Membiasakan diri 

bermusyawarah dengan 

teman-teman 

Memberikan suara dalam 

pemilihan di kelas dan 

sekolah 

Menerima kekalahan 

dalam pemilihan dengan 

ikhlas 

Mengemukakan pikiran 

tentang teman-teman 

sekelas 

Mengemukakan pendapat 

tentang teman yang jadi 

pimpinannya 

Ikut membantu 

melaksanakan program 

ketua kelas 

Memberi kesempatan 

kepada teman yang 

menjadi pemimpinnya 

untuk bekerja 

Menerima arahan dari 

ketua kelas, ketua 

kelompok belajar, dan 

OSIS 

Melaksanakan kegiatan 

yang dirancang oleh teman 

yang menjadi 

pemimpinnya. 

Rasa ingin tahu: 

Sikap dan tindakan yang selalu 

Bertanya kepada guru dan 

teman tentang materi 

Bertanya atau membaca 

sumber di luar buku teks 
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Nila i  

Indika tor 

Ke las 1–3 Ke las 4–6 

berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas 

dari sesuatu yang dipelajari, 

dilihat, dan didengar. 

 

 

pelajaran. tentang materi yang terkait 

dengan pelajaran. 

Bertanya kepada sesuatu 

tentang gejala alam yang 

baru terjadi. 

Membaca atau 

mendiskusikan gejala alam 

yang baru terjadi. 

Bertanya kepada guru 

tentang sesuatu yang 

didengar dari radio atau 

televisi. 

Bertanya tentang beberapa 

peristiwa alam, sosial, 

budaya, ekonomi, politik, 

teknologi yang baru 

didengar. 

Bertanya tentang berbagai 

peristiwa tentang berbagai 

peristiwa yang dibaca dari 

media cetak 

Bertanya tentang sesuatu 

yang terkait dengan materi 

pelajaran tetapi di luar 

yang dibahas di kelas. 

Semangat Kebangsaan: 

Cara berpikir, bertindak, dan 

berwawasan yang 

menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara  

Turut serta dalam upacara 

peringatan hari pahlawan 

dan proklamasi 

kemerdekaan 

Turut serta dalam panitia 

peringatan hari pahlawan 

dan proklamasi 

kemerdekaan 

Menggunakan bahasa 

Indonesia ketika ada 

teman dari suku lain 

Menggunakan bahasa 

Indonesia ketika berbicara 

di kelas  

Menyanyikan lagu 

Indonesia Raya dan lagu-

lagu wajib 

Menyanyikan lagu-lagu 

perjuangan 

Mengagumi banyaknya 

keragaman bahasa di 

Indonesia 

Menyukai berbagai 

upacara adat di Nusantara 

Mengakui persamaan hak 

dan kewajiban antara 

dirinya dan teman 

sebangsa dari suku, etnis, 

budaya lain 

Bekerja sama dengan 

teman dari suku, etnis, 

budaya lain berdasarkan 

persamaan hak dan 

kewajiban 

Membaca buku-buku 

mengenai suku bangsa dan 

etnis yang berjuang 

bersama dalam 

mempertahankan 

kemerdekaan 

Menyadari bahwa setiap 

perjuangan 

mempertahankan 

kemerdekaan dilakukan 

bersama oleh berbagai 

suku, etnis yang ada di 

Indonesia. 

C inta Tanah Air: 

Cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi 

Mengagumi keunggulan 

geografis dan kesuburan 

tanah wilayah Indonesia 

Mengagumi 

posisigeografis wilayah 

Indonesia dalam 

perhubungan laut dan 

udara dengan negara lain 
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Nila i  

Indika tor 

Ke las 1–3 Ke las 4–6 

terhadap bahasa, lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa. 

Menyenangi keragaman 

budaya dan seni di 

Indonesia 

Mengagumi kekayaan 

budaya dan seni di 

Indonesia 

Menyenangi keragaman 

suku bangsa dan bahasa 

daerah yang dimiliki 

Indonesia 

Mengagumi keragaman 

suku, etnis, dan bahasa 

sebagai keunggulan yang 

hadir di wilayah negara 

Indonesia 

Mengagumi keragaman 

hasil-hasil pertanian, 

perikanan, flora, dan fauna 

Indonesia. 

Mengagumi sumbangan 

produk pertanian, 

perikanan, flora, dan fauna 

Indonesia bagi dunia 

Mengagumi kakayaan 

hutan Indonesia 

Mengagumi peran hutan 

Indonesia bagi dunia 

Mengagumi laut serta 

perannya dalam kehidupan 

bangsa Indonesia 

Mengagumi peran laut dan 

hasil laut Indonesia bagi 

bangsa-bangsa di dunia. 

Menghargai Prestasi: 

Sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, 

mengakui, dan menghormati 

keberhasilan orang lain. 

Mengerjakan tugas dari 

guru dengan sebaik-

baiknya 

Rajin belajar untuk 

berprestasi tinggi 

Berlatih keras untuk 

berprestasi dalam olah 

raga dan kesenian 

Berlatih keras untuk 

menjadi pemenang dalam 

berbagai kegiatan olah 

raga dan kesenian di 

sekolah. 

Hormat kepada sesuatu 

yang sudah dilakukan 

guru, kepala sekolah, dan 

personalia sekolah lain. 

Menghargai kerja keras 

guru, kepala sekolah, dan 

personalia lain. 

Menceritakan prestasi 

yang dicapai orang tua 

Menghargai upaya orang 

tua untuk mengembangkan 

berbagai potensi dirinya 

melalui pendidikan dan 

kegiatan lain. 

Menghargai hasil kerja 

pemimpin di masyarakat di 

sekitarnya 

Menghargai hasil kerja 

pemimpin dalam 

mensejahterakan 

masyarakat dan bangsa 

Menghargai tradisi dan 

hasil karya masyarakat di 

sekitarnya 

Menghargai temuan-

temuan yang telah 

dihasilkan manusia dalam 

bidang ilmu, tekhnologi, 

sosial, budaya, seni. 
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Nila i  

Indika tor 

Ke las 1–3 Ke las 4–6 

Bersahabat/ 

Komunikatif:  

Tindakan yang 

memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan 

bekerja sama dengan orang 

lain 

Bekerja sama dalam 

kelompok di kelas 

Memberikan pendapat 

dalam kerja kelompok di 

kelas 

Berbicara dengan teman 

sekelas 

Memberi dan 

mendengarkan pendapat 

dalam diskusi kelas 

Bergaul dengan teman 

sekelas ketika istirahat 

Aktif dalam kegiatan sosial 

dan budaya kelas 

Bergaul dengan teman lain 

kelas 

Aktif dalam kegiatan 

organisasi di sekolah 

Aktif dalam kegiatan sosial 

dan budaya sekolah 

Berbicara dengan guru, 

kepala sekolah, dan 

personalia sekolah lainnya 

Berbicara dengan guru, 

kepala sekolah, dan 

personalia sekolah lainnya 

C inta Damai: 

Sikap, perkataan, dan 

tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya. 

Tidak menggunakan 

kekuatan fisik dalam 

berselisih dengan teman 

Mendamaikan teman yang 

sedang berselisih 

Berbicara dengan kata-

kata yang tidak 

mengunadang amarah 

teman. 

Menggunakan kata-kata 

yang menyejukkan emosi 

teman yang sedang marah 

Tidak mengambil barang 

teman 

Ikut menjaga keamanan 

barang-barang dikelas 

Mengucapkan salam atau 

 selamat pagi/siang/sore 

ketika bertemu teman 

untuk pertama kali pada 

hari itu 

Menjaga keselamatan 

teman di kelas/sekolah 

dari perbuatan jahil yang 

merusak 

Gemar membaca: 

Kebiasaan menyediakan waktu 

untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan 

kebajikan bagi dirinya 

Membaca buku atau 

tulisan yang diwajibkan 

guru 

Membaca buku dan tulisan 

yang terkait dengan mata 

pelajaran 

Membaca buku-buku 

cerita yang ada di 

perpustakaan sekolah 

Mencari bahan bacaan dari 

perpustakaan daerah 

Membaca koran atau 

majalah 

Membaca buku novel dan 

cerita pendek 

Membaca buku yang ada 

di rumah tentang flora, 

fauna, dan alam. 

Membaca buku atau 

tulisan tentang alam, 

sosial, budaya, seni, dan 

teknologi. 

Peduli  Sosial: 

Sikap dan tindakan yang selalu 

Membagi makanan dengan 

teman 

Mengunjungi rumah yatim 

dan panti jompo 
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Nila i  

Indika tor 

Ke las 1–3 Ke las 4–6 

ingin memberi bantuan kepada 

orang lain dan masyarakat 

yang membutuhkan 

Berterima kasih kepada 

petugas kebersihan 

sekolah 

Menghormati petugas-

petugas sekolah 

Meminjamkan alat 

kepaada teman yang tidak 

membawa atau tidak 

punya 

Membantu teman yang 

sedang memerlukan 

bantuan 

Mengumpulkan uang dan 

barang untuk korban 

bencana alam 

Menyumbang darah untuk 

PMI 

Peduli  Lingkungan: 

Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan 

lingkungan alam di sekitarnya 

dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah 

terjadi 

Buang air besar dan air 

kecil di WC 
Membersihkan WC 

Membuang sampah 

ditempatnya 

Membersihkan tempat 

sampah 

Membersihkan halaman 

sekolah 

Membersihkan lingkungan 

sekolah 

Tidak memetik bunga du 

taman sekolah 

Memperindah kelas dan 

sekolah dengan tanaman 

Tidak menginkjak rumput 

di taman sekolah 

Ikut memelihara taman di 

halaman sekolah 

Menjaga kebersihan 

rumah 

Ikut dalam kegiatan 

menjaga kebersihan 

rumah. 

 

Melalui uraian di atas maka sangat jelas betapa pentingnya pendidikan 

karakter bagi bangsa Indonesia, apalagi peserta didik sekolah dasar yang 

nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa dimasa depan. Seharusnya 

pendidikan karakter harus ditanamkan sedini mungkin agar anak terbiasa dengan 

perilaku baik dalam kehidupannya sehari-hari hingga dewasa nanti. 
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Bab 3 

Kumpulan Cerita Anak 

Berkarakter 
 

 

 

 

 

3.1 Cerita Berjudul Adi dan Nenek Sumi 

Cerita pertama adalah cerita yang berjudul Adi dan Nenek Sumi. Naskah 

cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Adi dan Nenek Sumi 

 

Suatu sore, Adi diminta tolong ayahnya untuk membeli lampu. Di tengah 

perjalanan, Adi melihat Nenek Sumi yang sedang berteduh. 

“Selamat sore, Nek Sumi. Mengapa duduk di sini?” sapa Adi sambil tersenyum. 

“Oh, Nak Adi. Nenek baru selesai mencari rumput untuk kambing di rumah, 

Nak,” jawab nenek Sumi. 

“Ini mendung, Nek. Sebentar lagi akan turun hujan. Mengapa nenek tidak 

pulang?” tanya Adi kemudian. 

“Nenek menunggu kakek, Nak. Sudah 30 menit nenek menunggu tapi kakek 

belum juga datang. Adi mau main ya?” kata nenek. 

“Tidak, Nek. Adi baru dari warung membeli lampu. Mari Adi antar pulang, Nek. 

Adi bantu bawakan rumputnya,” tawar Adi kemudian. 

Nenek Sumi menolak, “tidak usah, Nak, ini berat. Sebentar lagi kakek juga akan 

menjemput nenek.” 

Namun, Adi tetap memaksa untuk mengantar Nenek Sumi pulang karena rumah 

Nenek Sumi searah dengan rumah Adi. 

“Tidak apa-apa, Nek. Adi kan kuat,” kata Adi sambil tersenyum tulus pada 

nenek. 

Nenek pun ikut tersenyum. 

“Terima kasih, Nak Adi. Tapi, Nenek akan menunggu sebentar lagi saja, nenek 

tidak mau merepotkan Nak Adi.” 

“Tapi, Nek, sekarang sudah mulai gerimis sementara nenek tidak membawa 

payung,” Adi masih tetap bersikeras memaksa nenek. 
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Akhirnya Nenek Sumi mengalah, “baiklah, Nak. Ayo kita pulang. Hati-hati ya 

membawanya,” kata nenek akhirnya. 

“Tentu, Nek,” jawab Adi dengan semangat. 

Mereka pulang beriringan. Gerimis semakin deras. Nenek Sumi memayungi Adi 

agar Adi tak kehujanan. 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter 

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Adi 

 

 

 

 

 

 

- Bersahabat/ komunikatif 

- Peduli sosial 

- Cinta damai  

2. Nenek 

 

 

 

 

 

- Mandiri 

- Bersahabat/ komunikatif  

 

3.2 Cerita Berjudul Akibat Menyontek 

Cerita kedua adalah cerita yang berjudul Akibat Menyontek. Naskah 

cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Akibat Menyontek  

 

Ada seorang murid bernama Reni. Dia cantik, pintar, dan tidak sombong. Di 

kelas itu, ada juga seorang murid bernama Amel. Dia juga cantik tetapi sombong dan iri 

hati pada kelebihan orang. Karena kesombongannya inilah, tidak ada teman sekelas yang 

mau menjadi temannya. Reni dan Amel adalah teman satu kelas. 

Pada suatu hari menjelang jam pelajaran pertama, Reni masuk ke kelas setelah 

mengambil boardmarker dari ruang TU sekolah. 

“Hai, Amel,” sapa Reni kepada Amel sambil tersenyum ramah. 

“Eh, ngapain kamu pake nyapa segala? Jangan sok baik deh!” sahut Amel dengan 

ketus. Reni tetap tersenyum meskipun sapaannya dibalas ucapan kasar oleh Amel. 

Tidak lama kemudian, ibu guru masuk. Setelah membuka kelas, beliau 

memberitahukan kepada murid-murid bahwa hari ini akan dilaksanakan ulangan harian 

IPA sebagaimana sudah disampaikan minggu lalu. 
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Ibu guru mulai membagikan kertas ulangan. Di barisan belakang, Amel duduk 

dengan cemas. Dia cemas karena tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk 

menghadapi ujian hari ini. Kecemasan Amel bertambah setelah dia membaca soal-soal 

yang diberikan. Tanpa sengaja, matanya tertuju pada Leni yang duduk di seberang 

mejanya. Amel pun segera melakukan segala cara untuk dapat membaca jawaban Leni, 

sang juara kelas. 

Sementara Amel berbuat curang, Leni tidak menyadari jika jawabannya telah 

dicontek oleh Amel. Sedangkan Reni yang duduk tidak jauh dari bangku mereka berdua 

tampak tekun mengerjakan soal-soal ujian dengan cermat. Dia tampak sangat percaya 

diri karena semalam sudah mempersiapkan diri dengan maksimal dan mengawali ujian 

hari ini dengan doa mohon dimudahkan dalam mengerjakan dan mendapat nilai yang 

baik. 

Satu jam berjalan dengan sangat cepat pada pagi itu. Waktu ujian pun hampir 

habis. Sebelum waktu habis, Amel yang biasanya menjadi murid terakhir yang 

mengumpulkann lembar jawaban ujian kali ini menjadi pengumpul pertama, lalu dia pergi 

ke kamar mandi. Leni dan Reni berdiri bersamaan untuk kemudian mengumpulkan 

lembar jawaban ujian ke meja ibu guru. Sebelum dikumpulkan, mereka mengecek 

kembali lembar jawaban mereka dan setelah benar-benar yakin, lembar jawaban mereka 

pun dikumpulkan. 

Dua hari kemudian, hasil ulangan IPA dibagikan oleh Ibu guru. Reni 

mendapatkan nilai 90, Leni mendapatkan nilai 80, sedangkan Amel mendapatkan nilai 

50. 

“Lho? Bagaimana bisa aku dapat nilai 50? Padahal kan jawabanku sama 

denganmu, Leni?” tanya Amel kepada Leni. Leni tampak kebingungan mendengar 

pertanyaan bernada protes dari Amel. 

Setelah mendengar perkataan Amel, ibu guru mengampiri Amel. 

“Berarti kamu menyontek pekerjaan Leni. Benar begitu, Amel?” tanya Bu Guru. 

“Oh e... e... ti... ti... tidak, Bu” jawab Amel gugup. 

“Nilai kamu akan ibu kurangi 10 karena kamu menyontek teman,” ujar Bu Guru 

tegas. 

“Ta...tapi, Bu..” ucap Amel. 

“Anak-anak, menyontek adalah perbuatan yang tidak baik karena menyontek 

adalah mengambil hasil pekerjaan orang lain dan diakukan sebagai pekerjaan kita. Untuk 

mendapatkan nilai ulangan yang baik, kalian tidak perlu menyontek. Kalian hanya harus 

belajar dengan tekun setiap hari, bukan hanya saat menjelang ujian saja. Perhatikan 

penjelasan pelajaran dari ibu dan bapak guru dengan seksama ketika di kelas. Paham, 

anak-anak?” jelas Bu Guru kepada semua murid. 

“Paham, Bu!” jawab seisi kelas dengan kompak. Amel duduk tertunduk di 

bangkunya. Dia malu dan menyesal. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan 

berbuat curang lagi dan akan rajin belajar setiap hari. 

Semenjak kejadian hari itu, Amel berubah. Dia menjadi murid cantik yang ramah, 

tidak sombong, tidak iri hati, dan yang paling membahagiakan, dia menjadi semakin giat 

belajar. Dia pun berteman dengan teman-teman sekelasnya dengan baik. 
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2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

3.3 Cerita Berjudul Aku Ingin Sekolah 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Aku Ingin Sekolah. Naskah 

cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Aku Ingin Sekolah 

 

Pada suatu hari Edo membolos sekolah karena tidak mengerjakan tugas 

Matematika yang diberikan oleh guru. Ketika perjalanan pulang ke rumah, Edo bertemu 

dengan Andi. Edo melihat Andi yang sedang berjualan koran di lampu merah. 

“Hai Andi, kamu lagi apa di sini?” tanya Edo. 

“Hai Edo. Aku lagi berjualan koran,” jawab Andi. 

“Oh iya, Andi. Mengapa kok kamu tidak masuk sekolah sejak 2 minggu 

kemarin?” tanya Edo. 

“Bapakku sakit dan aku harus menggantikan  bapak untuk berjualan koran. 

Karena itulah aku tidak masuk sekolah. Kasihan bapak kalau harus bekerja sementara 

beliau belum sehat betul,” jawab Andi. 

Pertanyaan dan keheranan Edo atas ketidakhadiran Andi di kelas terjawab. 

Selanjutnya, Andi menceritakan tentang dirinya. Andi adalah anak yang rajin dan sering 

mendapatkan rangking 1 di kelasnya. Andi adalah anak pertama dan mempunyai dua 

adik yang masih kecil. Ibu Andi meninggal waktu ia berumur 6 tahun. Andi sekarang 

menggantikan bapaknya yang sedang sakit. 

“Apa aku boleh membantumu berjualan, Di?” tanya Edo. 

“Tentu saja,” jawab Andi senang. 

Edo kemudian membantu Andi yang berjualan koran di pertigaan lampu merah. 

Mereka menawarkan koran kepada pengguna kendaraan saat lampu menyala merah. 

Waktu sudah menunjukkan pukul 14.00 WIB dan koran yang dijual Andi habis. Andi 

mengajak Edo untuk mampir ke rumahnya. 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Reni 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bersahabat/ Komunikatif 

- Peduli Sosial 

- Cinta Damai  

2. Amel - Demokratis 

3. Ibu Guru  
- Bersahabat/ komunikatif 

- Bijaksana  
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Rumah Andi sangat kecil dan berantakan. Bapak Andi masih terbaring lemah di 

atas tempat tidur. Andi kemudian memperkenalkan Andi kepada bapaknya. Edo 

bersalaman dengan bapak Andi lalu beristirahat sejenak di rumahnya. 

“Oh,ya Di. Apakah kamu tidak akan masuk sekolah lagi?”tanya Edo. 

“Tidak ada biaya untuk bersekolah. Aku harus berjualan menggantikan bapak, 

untuk makan sehari-hari. Eh iya. Sekarang kan belum waktunya pulang sekolah. Tapi, 

mengapa sejak tadi kamu ada bersamaku? Apakah kamu sedang membolos sekolah?” 

tanya Andi. 

“Iya, tadi aku nggak mengerjakan PR Matematika jadi aku bolos deh. Takut 

dimarahin sama Pak Ridwan,” jawab Edo. 

“Mengapa kok tidak dikerjakan?” tanya Andi. 

“Susah sih Matematika itu,” jawab Edo. 

“Harusnya kamu berusaha untuk mengerjakannya. Kamu kan bisa tanya Rosa 

yang jago Matematika. Selagi masih mempunyai kesempatan bersekolah, harusnya kamu 

lebih bersemangat untuk sekolah,” ucap Andi. 

“Iya sih,” jawab Edo. Dia tertunduk malu. 

Tidak lama kemudian Edo pamit pulang. Dalam perjalanan pulang, Edo 

memikirkan apa yang dikatakan oleh Andi. 

“Kalau Andi aja pantang menyerah, mengapa aku tidak?” ucap Edo sambil 

mengayuh sepedanya dengan penuh semangat. Edo menjadi merasa tidak sabar untuk 

menanti esok hari. Dia rindu ingin sekolah, bertemu dan belajar bersama dengan teman-

teman dan ibu bapak guru. Dengan sepenuh hati dia berjanji dia ingin sekolah dengan 

penuh semangat. 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Edo 

 

 

 

 

 

- Jujur 

- Cinta damai  

2. Andi 

 

 

 

 

 

- Demokratis 

- Suka menolong 

- Rajin bekerja  

 

3.4 Cerita Berjudul Aku Sayang Ibu 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Aku Sayang Ibu. Naskah 

cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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1. Naskah Cerita 

 

Aku Sayang Ibu 

 

Ibnu adalah anak seorang pedagang kue. Ibunya mengurus Ibnu sendirian sejak 

bayi karena Ayah Ibnu sudah dipanggil oleh Sang Mahakuasa ketika Ibnu berumur satu 

minggu. Sekarang Ibnu sudah duduk di kelas IV SD. Ibu Ibnu harus berjuang sendirian 

menjadi tulang punggung keluarga. Suatu sore Ibnu dan ibu sedang duduk-duduk di 

teras rumah. 

“Nak, Ibu mau tanya,” Ibu membuka percakapan dengan hati-hati. 

“Apa, Bu? Kok serius sekali?” 

“Ibnu adalah anak yang baik, selalu menerima keadaan. Apakah Ibnu merasa 

kecewa dengan ibu?” 

“Kecewa kenapa, Bu?” 

“Iya kecewa. Saat teman-teman lain bermain ketika istirahat, Ibnu malah bantu 

ibu jualan di sekolah,” ujar Ibu. 

“Ya nggakapa-apa, Bu. Ibnu senang kok. Soalnya Bu Guru Siti selalu 

mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua, terutama seorang ibu. Apapun yang ibu 

minta kalau bisa dilakukan, ya harus dilakukan. Itu kata Bu Siti, Bu.” 

“Ibu besok akan bertemu dengan Bu Siti ya, boleh?” 

“Ngapain, Bu?” 

“Ibu akan mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti karena telah menjadikan 

anak ibu menjadi orang yang baik, Insya Allah.” 

“Oh iya, Bu. Besok saja kalau ketemu Bu Siti pas jam istirahat, soalnya Bu Siti 

juga mengajar Agama di kelas lain.” 

Ibu Ibnu tersenyum. Beliau sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah memberi 

anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Ibnu sudah pandai mengatur jadwal 

kapan mau belajar, bermain, dan membantu orang tuanya. 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Ibnu 

 

 

 

 

 

 

- Mandiri  

- Kerja keras 

- Disiplin  

2. Ibu 

 

 

 

 

 

 

- Kerja keras 

- Mandiri 

- Bersahabat/Komunikatif  
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3.5 Cerita Berjudul Berlibur di Kebun Binatang  

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Berlibur di Kebun Binatang. 

Naskah cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Berlibur di Kebun Binatang 

 

Pada hari minggu, Adi dan ayahnya pergi berlibur ke kebun binatang. Adi sangat 

senang sekali karena baru pertama kali berkunjung ke kebun binatang. Di sana, Adi 

dapat melihat berbagai macam binatang secara langsung. Ada berbagai macam binatang 

yang dilihat Adi diantaranya gajah, jerapah, harimau, kera, ular, burung, dan masih 

banyak lagi. Tetapi Adi tertarik pada salah satu kandang binatang. 

“Ayah, kita kesana yuk, Yah,” Adi menarik lengan ayahnya sambil menunjuk ke 

suatu tempat, “aku mau memberi makan jerapah.” 

“Kamu berani, Nak?” 

“Ya berani dong, soalnya kata Nina, temanku satu kelas, dia pernah ke kebun 

binatang ini dan memberi makan jerapah. Seru sekali katanya, Yah,” Adi masih dengan 

penuh semangat mengajak ayahnya menuju kandang jerapah. 

“Ya sudah. Ayo sekarang kita ke kandang jerapah.” 

Adi dan ayahnyasegera bergegas menuju kandang jerapah. 

“Waaah, jerapahnya ada yang besar ada yang kecil ya, Yah!” dengan berteriak 

saking senangnya Adi melongokkan kepalanya agar dapat melihat isi kandang jerapah 

dengan lebih jelas. 

“Iya. Yang kecil itu anaknya. Sekarang kamu beli sayur ke petugas itu, Nak. Nanti 

kita beri makan jerapahnya bersama-sama,” ujar ayah sambil mengulurkan uang kepada 

Adi dan menunjuk ke arah petugas yang meyiapkan sayur untuk dibeli pelanggan jika 

ingin memberi makan hewan. 

“Oke, Ayah,” sahut Adi sambil segera bergegas menghampiri petugas. Tak lama, 

Adi kembali dengan beberapa ikat sayuran. Adi membeli sayuran seharga Rp 10.000,00 

kemudian Adi menuju kandang jerapah lagi dengan gembira ria. Sayuran di tangannnya 

tampak berat. Tapi, bagi Adi terasa ringan karena hatinya sedang sangat senang. 

“Waaah, beli sayuran dengan uang sepuluh ribu bisa dapat sebanyak itu. Murah 

sekali ya, Nak,” ayah tertawa lebar melihat Adi tampak kewalahan membawa 

sayurannya. 

“Iya, Yah. Tetapi nggak berat kok sayurnya. Oh ya, Yah. Mengapa harus beli 

sayur di sini? Apakah kita tidak boleh membawa dari rumah?” 

“Kalau mau memberi makan binatang di kebun binatang ini, semua orang  wajib 

membeli sayur di petugas supaya makanan yang akan diberikan ke hewan-hewan di sini 

terjamin kebersihannya dan sesuai kebutuhan. Ini juga untuk menghindari keracunan 

makanan yang bisa disebabkan oleh makanan yang diberikan pengunjung. Kalau 

pengunjung membawa sayuran dari rumah belum tentu makanan itu tepat untuk hewan-
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hewan di sini. Bisa jadi juga makanan yang diberikan tidak bersih,” ayah memberikan 

penjelasan kepada putranya. 

“Oh, gitu, Yah.” 

“Sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi peraturan yang sudah 

dibuat, Nak,” Adi mengangguk-anggukan kepala tanda paham. 

Sambil memberi penjelasan kepada Adi, Ayah menemani Adi untuk memberi 

makan jerapah bersama pengunjung yang lain. Adi tidak takut sama sekali. Ketika 

memberi makan jerapah, Adi tinggal mengangkat tangan sambil membawa sayur 

kemudian jerapah menunduk dan mengambil sayur dari tangan Adi, begitu juga ketika 

pengunjung lain mengulurkan sayuran ke arah si jerapah. 

Adi sangat senang dan bersyukur karena keinginannya untuk memberi makan 

hewan di kebun binatang tercapai. Ayah Adi selalu mengajarkan untuk bersyukur ketika 

merasa senang dan bersabar ketika merasa sedih. 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Adi 

 

 

 

 

 

 

- Rasa ingin tahu 

- Peduli sosial  

2. Ayah 

 

 

 

 

 

 

- Disiplin 

- Peduli sosial  

 

3.6 Cerita Berjudul Bersih Pangkal Sehat 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Bersih Pangkal Sehat. 

Naskah cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Bersih Pangkal Sehat 

 

Bella adalah seorang murid kelas IV SD sedangkan kakaknya, Kak Faiz, duduk di 

bangku sekolah menengah pertama kelas VIII. Sekolah Kak Faiz bersebelahan dengan 

sekolah Bella.Letaknya pun tidak jauh dari komplek perumahan mereka. 



Panduan Penggunaan Boneka Tangan    25 

Bella dan kakak Bella sangat peduli dengan kerapian tetapi Bella belum mau 

bersih-bersih sendiri. Ia harus diingatkan terlebih dahulu dan ibu selalu mengingatkan 

akan pepatah kebersihan adalah pangkal kesehatan. 

“Ibu, Bella berangkat sekolah dulu sama kakak ya,” ujar Bella sambil mencium 

tangan Ibunya. 

“Iya, hati-hati ya, Nak,” sahut Ibu. 

“Oh iya, Bu. Nanti masak sayur garang asem ya, hehe...” Kak Faiz tertawa lebar 

sambil mencium tangan dan pipi sang Ibu. 

“Wani piro? Hehe... Oke deh, anakku sayang,” Ibu menimpali sambil mengelus 

rambut dan mendoakan dua buah hatinya dalam hati. 

“Bella juga suka sayur garang asem, Bu,” Bella berujar sambil memasukkan 

kotak bekal makan siangnya. 

“Eh, anak kecil ikut-ikutan mulu,” Kak Faiz yang sedang membuka pintu pagar 

tertawa menggoda adiknya. 

“Iiih... kakak tuh, Bu.” 

“Faiz, Bella, sudah sudah. Cepat berangkat, nanti kalian terlambat.” 

Bella dan kakaknya memang sering bercanda. Jadi, mereka selalu berangkat 

bersama dengan naik sepeda masing-masing. Sepanjang perjalanan mereka akan 

berceloteh tentang hal-hal yang dilihatnya. 

“Kak, lihat deh. Tumpukan sampah di depan rumah itu.Nggak enak banget ya 

Kak dilihatnya.” 

“Iya. Tempat sampahnya sudah penuh gitu.” 

Bella dan kakaknya berhenti sejenak melihat sampah yang menumpuk sambil 

berpikir apa yang bisa mereka lakukan. Tidak lama kemudian muncullah seseorang 

dengan membawa gerobak sampah. Ternyata dia seorang petugas kebersihan. 

“Kak, ada bapak petugas kebersihan tuh,” ujar Bella. 

“Si bapak kayaknya lagi sakit deh, Dek. Beliau batuk-batuk gitu,” sahut Kak Faiz. 

“ Iya, Kak. Kasihan ya. Eh, Kakak mau kemana?” 

Kak Faiz tidak sempat menjawab pertanyaan sang adik. Dia segera bergegas 

meletakkan sepedanya di pinggir jalan kompleks lalu berjalan menuju petugas kebersihan 

tersebut. Kak Faiz segera membantu petugas kebersihan itu dengan tangan kosong. 

Petugas kebersihan itu awalnya terkejut dan menolak bantuan Kak Faiztapi Kak Faiz 

tampak bersikeras membantu beliau. Kak Faiz tidak takut kotor. Bella melihat kak Faiz 

dan bapak petugas kebersihan itu dari atas sepedanya saja. 

Waktu sudah menunjuk pukul 06.40. Bella sudah mulai khawatir kalau terlambat 

masuk kelas. Lima menit kemudian Kak Faiz selesai membantu pekerjaan petugas 

kebersihan itu. Kemudian Kak Faiz menghampiri Bella yang mulai berjalan mondar-

mandir dengan khawatir. 

“Dek, tolong ambilkan botol minum kakak di dalam tas itu. Kakak mau cuci 

tangan,” ujar Kak Faiz meminta tolong kepada Bella. 

“Iya, Kak,” Bella segera mengambil botol minum dari dalam tas Kak Faiz 

kemudian menuangkan isinya untuk mencuci tangan sang kakak. 

“Tolong ambilkan juga hand sanitizer dari tas depan,” Kak Faiz kembali meminta 

tolong kepada adiknya. 
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Setelah mengeringkan dua telapak tangannya, hand sanitizer yang diberikan Bella 

pun segera dituangkan ke telapak tangannya. 

”Ayo Kakcepetan.Udah mau telat nih. Udah pukul 06.47.” 

“Iya,Dek, iya.” 

Mereka segera menaiki sepeda mereka, melambaikan tangan kepada bapak 

petugas kebersihan lalu melanjutkan perjalanan menuju sekolah. Sambil mengayuh 

sepeda mereka berbincang-bincang. 

“Kak, kenapa sih tadi Kakak bantuin petugas itu?” 

“Kita kan harus saling menolong, Dek.” 

“Iya emang sih, tapi kan keadaannya kita mau berangkat sekolah. Nanti kalau 

telat gimana?” 

“Bella adikku cantik, aku bilangin ya. Kakak tadi ngobrol dengan bapak petugas 

kebersihan itu. Namanya pak Slamet. Kakak bertanya mengapa kok sampahnya sampai 

menumpuk banyak. Pak Slamet bilang kalau sudah dua hari beliau sakit jadi tidak bisa 

kerja. Padahal jalan kompleks yang sedang kita lalui ini adalah daerah kerja beliau. 

Beliau yang bertanggung jawab membersihkan. Hari ini beliau berangkat kerja meskipun 

sedang sakit karena tanggung jawab kerja juga.” 

“Oh gitu. Kasihan beliau ya, Kak.” 

“Iya,Dek. Sudah kewajiban setiap manusia untuk menolong sesamanya dengan  

tidak pandang bulu. Entah itu presiden, tukang becak, atau penjual nasi.” 

“Wuihh, kakak ceramah lagi kan. Maaf ya Kak tadi Bella nggak ikut bantuin.” 

“Ih, iya kamu tuh, Dek. Itu buat pelajaran kita juga untuk harus senantiasa 

bersyu...” 

“...kuuur. Iya, Kakaaak. Bella duluan yaa...” Bella memotong kalimat sang kakak 

sambil tertawa lebar dan membelokkan arah sepedanya menuju gerbang sekolah 

tempatnya belajar. 

“Awas nanti Kamu ya, Dek.” 

Kak Faiz melotot gemas melihat tingkah adiknya yang seenaknya memotong 

nasihatnya. Bella membalas kakaknya dengan menjulurkan lidah sambil tertawa senang. 

Sambil geleng-geleng kepala, Faiz pun segera mempercepat kayuhan sepedanya 

menuju gerbang sekolahnya. Bella dan Kak Faiz sampai di kelas masing-masing tepat 

sebelum bel masuk jam pelajaran pertama berdering. 
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2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Ibu 

 

 

 

 

 

- Bersahabat/ komunikatif 

- Demokratis 

2. Kak Faiz 

 

 

 

 

 

- Peduli sosial 

- Kerja keras 

- Peduli lingkungan 

3. Bella 

 

 

 

 

 

- Rasa ingin tahu 

- Disiplin  

 

3.7 Cerita Berjudul Bolos Sekolah 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Bolos Sekolah. Naskah 

cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Bolos Sekolah 

 

Rido adalah seorang murid di SD Suka Cita. Dia sering membolos pada waktu 

pelajaran, membuat keributan di kelas, dan sering tidak mengerjakan tugas yang 

diberikan guru. Suatu hari ketika Rido membolos dari sekolah, dia melihat mangga yang 

siap panen di kebun Pak Ahmad dan muncul niat untuk mengambil mangga tersebut. 

Kebetulan kebun Pak Ahmad tidak jauh dari sekolah Rido. 

Ketika Rido sedang mengambil mangga di kebun Pak Ahmad tanpa izin, tiba-tiba 

Pak Ahmad melihat Rido yang sembarangan memanjat pohon mangga dan menjatuhkan 

buah-buahan yang sudak masak maupun yang belum masak. Rido mematahkan dahan-

dahan dan membuat banyak kerusakan. 

“Hei, siapa kamu? Berani-beraninya merusak kebun orang!” teriak Pak Ahmad. 

Pak Ahmad kemudian menangkap Rio yang sedang mengambilbuah mangga yang 

masak dengan dua tangannya sehingga tidak sempat melarikan diri. 

“Kamu itu berani-beraninya mencuri mangga milik saya! Kamu juga sudah 

merusak kebun saya!” bentak Pak Ahmad. 

“Maafkan saya, Pak,” jawab Rio ketakutan. 
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“Kamu sekolah di mana?” tanya Pak Ahmad terlihat marah. 

“Di SD Suka Cita, Pak,” jawab Rio. 

“Kamu tidak boleh melakukan hal itu lagi. Itu merugikan orang lain!” ucap Pak 

Ahmad marah. 

“Iya, Pak,” jawab Rio menunduk lemas. 

Karena kerusakan tersebut Pak Ahmad mengalami kerugian. Pak Ahmad 

mengirim laporan berisi keluhan kepada kepala sekolah karena Rio tidak belajar di 

sekolah malah membuat kerugian bagi orang lain. 

Menerima laporan tersebut, kepala sekolah segera mendatangi rumah Pak 

Ahmad dan meminta maaf atas kerusakan yang telah diperbuat oleh muridnya. 

“Saya minta maaf atas kerusakan yang diperbuat anak didik saya, Pak,” kata 

kepala sekolah. 

“Harusnya dia belajar di sekolah kan, Pak? Bukan malah membolos dan 

menyebabkan kerugian bagi orang lain,” jawab Pak Ahmad. 

“Iya, Pak. Saya minta maaf. Saya akan memantau terus semua anak didik saya. 

Hal tersebut tidak akan terulang lagi,” kata kepala sekolah. 

“Iya, Pak. Murid seperti itu harus diawasi terus supaya tidak membolos dari 

sekolah,” kata Pak Ahmad. 

Kejadian tersebut memberi gambaran bahwa perbuatan yang tercela dapat 

merugikan orang lain. 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Rido  

 

 

 

 

 

- Jujur  

2. Pak Ahmad 
- Demokratis  

- Peduli lingkungan 

3. Kepala sekolah 
- Bersahabat/ komunikatif 

- Peduli sosial 
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3.8 Cerita Berjudul Buku Cerita Baru 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Buku Cerita Baru. Naskah 

cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Buku Cerita Baru 

 

Setelah pulang dari bermain, Tiara tiba-tiba merengek dan menangis memanggil-

manggil ibunya. Setelah ditanya ternyata Tiara menginginkan buku cerita baru seperti 

milik teman tetangga sebelah rumahnya yang baru saja dilihatnya. 

“Ibu... ibuu...” rengek Tiara sambil menangis. 

“Kenapa, Sayang? Ada yang nakal?” tanya ibu lembut. 

“Tiara mau buku cerita baru, Bu. Tiara mau beli yang baru,” rengek Tiara. 

“Tapi Ibu belum punya uang,Sayang. Yang punya uang ayah. Nanti ya menunggu 

ayah pulang, coba minta ayah,” jawab ibu dengan lembut. 

“Tidak mau. Tiara maunya sekarang.Sekaraaang…!!!” rengek Tiara. 

“Tiara,Sayang. Tidak boleh seperti itu. Kan buku cerita Tiara yang lama sudah 

banyak, masih bagus,” rayu ibu kepada Tiara. 

Tiara masih saja merengek kepada ibunya agar membelikannya buku cerita baru. 

Tiara memang memiliki kegemaran membaca buku cerita anak atau dongeng. Ibu Tiara 

mencoba mengalihkan perhatian Tiara dengan menanyakan PR. 

“Oh iya. Tiara diberi PR sama Bu Guru tidak tadi di sekolah?” tanya ibu pelan. 

“Iya, Bu.Ada PR Matematika,” jawab Tiara. 

“Nah, sambil menunggu ayah pulang, Tiara mengerjakan PR sendiri dulu ya. Bisa 

kan?” tanya ibu. 

“Bisa dong. Tiara kan anak cerdas dan mandiri. Selalu mengerjakan PR sendiri,” 

jawab Tiara. 

“Nah, bagus. Anak ibu pintar sekali. Nanti kalau PR-nya sudah selesai, berikan 

pada ibu ya, Nak,” jawab Ibu. 

“Tapi benar ya, Bu.Nanti Tiara dibelikan buku cerita baru?” tanya Tiara 

penasaran. 

“Benar,Sayang.Sana bikin PR dulu ya,” kata ibu. 

Kemudian Tiara mencoba mengerjakan PR-nya sendirian. Tiara memang 

sebenarnya anak yang penurut dan mandiri. Tiara mendengarkan kata ibu dan mau 

mengerjakan PR. Tiara bersabar menunggu ayah pulang sambil mengerjakan PR-nya 

sendiri. 

Tak lama setelah Tiara menyerahkan hasil pekerjaan rumahnya kepada ibu untuk 

diperiksa, ayah pun pulang. Tiara sangat senang melihat ayah pulang. Setelah Tiara 

menyampaikan keinginannya kepada ayah untuk dibelikan buku cerita baru, ayah pun 

menyetujui dan segera bersiap untuk pergi ke toko buku bersama dengan Tiara.  

 



30 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Tiara 

 

 

 

 

 

- Mandiri  

- Gemar membaca 

- Rajin belajar 

2. Ibu Tiara 

 

 

 

 

 

- Jujur 

- Cinta damai 

- Bijaksana  

 

3.9 Cerita Berjudul Hari Besar Nasional 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Hari Besar Nasional. 

Naskah cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Hari Besar Nasional 

 

Tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan Nasional. Semua siswa di SD 

Matahariku mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional. Sebelum upacara 

dimulai, ada satu siswa bernama Wisnu yang bertanya kepada salah seorang guru 

bernama Bu Wati. 

“Bu Guru, mengapa kita harus memperingati Hari Pahlawan dengan upacara?” 

tanya Wisnu. 

“Kamu kelas berapa, Nak?” sahut Bu Wati. 

“Kelas dua, Bu” 

“Begini ceritanya. Pahlawan yang dulu berjuang mati-matian melawan penjajah 

yang merelakan harta bahkan nyawa demi negara, harus dikenang jasa-jasanya. 

Walaupun orangnya sudah tidak ada tetapi jasanya akan tetap dikenang sepanjang 

masa,” Bu Wati dengan penuh sabar dan perlahan memberi penjelasan kepada Wisnu.  

“Oh begitu ya, Bu.” 

“Iya. Tetapi kita juga bisa meneruskan perjuangan mereka,” lanjut Bu Wati.  

“Berarti kita harus perang melawan penjajah lagi ya, Bu?” Wisnu dengan sangat 

antusias bertanya. 

“Oh, tentu tidak. Kita berjuang meneruskan langkah mereka bisa dengan 

berbagai macam cara. Seperti belajar yang rajin, selalu jujur, dan ramah sebagai seorang 

siswa, dan menjadi guru yang baik bagi seorang guru, serta masih banyak lagi,” sambil 
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tersenyum ramah Bu Wati memberi jawaban kepada Wisnu yang tampak semangat 

untuk tahu. 

“Oh, begitu ya, Bu. Wisnu siap melanjutkan perjuang para pahlawan Indonesia 

dengan menjadi murid yang rajin, jujur, dan ramah, Bu.” 

Bu Wati merespon antusias Wisnu dengan acungan jempol tanda setuju dan 

menyemangati. Tak lama kemudian bel pun berbunyi. Segera saja semua siswa berbaris 

di lapangan upacara untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan. Pagi ini, 

Wisnu memperoleh pelajaran berarti di dalam hidupnya bahwa melanjutkan perjuangan 

pahlawan tidak hanya dengan mengangkat senjata tetapi juga dengan melaksanakan 

tugas dan kewajiban masing-masing dengan baik. Dia yang seorang murid dapat menjadi 

penerus perjuangan pahlawan dengan menjadi murid yang rajin belajar, jujur, dan ramah 

kepada siapa saja. Wisnu dan teman-teman sekolahnya mengikuti upacara pagi itu 

dengan penuh khidmat. 

 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Bu Guru Wati 

 

 

 

 

 

- Semangat kebangsaan 

- Demokratis 

- Cinta tanah air 

2. Wisnu 

 

 

 

 

 

- Rasa Ingin tahu 

- Bersahabat/ komunikatif 

 

3.10 Cerita Berjudul Hari Raya Idul Fitri 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Hari Raya Idul Fitri. Naskah 

cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Hari Raya Idul Fitri 

 

Tanggal 1 Syawal adalah hari raya bagi umat muslim yaitu hari raya Idul Fitri. 

Semua merayakannya dengan gembira.Begitu juga dengan Amir dan keluarganya. Amir 

adalah anak berusia 8 tahun.Dia duduk di bangku kelas 2 SD. 

“Hore, kita akan salat Id,” Amir bersorak penuh semangat. Pagi itu, dia dan dua 

orang tuanya akan melaksanakan salat Id di masjid dekat rumah. 
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“Iya, Sayang. Alhamdulillah. Jangan lupa sarungnya dipakai dulu. Sini ayah 

pakaikan,”ayah yang sudah selesai bersiap mendekati putranya dan segera membantu 

Amir memakai sarung. 

“Oh ya, Yah,Nak. Jangan lupa bawa uang buat infak di masjid,”mama Amir yang 

juga telah selesai mengenakan atasan mukena segera menyodorkan selembar uang 

kepada ayah dan Amir. 

“Iya, Ma. Amir juga bawa sendiri ya. Berlatih untuk infak ya, Nak.” 

“Iya, Ma. Ayah, sedekah itu wajib ya?” sambil merapikan sajadah di pundaknya 

Amir menoleh kepada sang ayah. 

“Sayang, harta yang kita miliki sekarang ini sebagian di antaranya adalah hak-hak 

untuk orang fakir miskin dan anak yatim yang harus kita berikan. Selain itu karena kita 

sedang berbahagia karena dapat merayakan hari rayamaka kita pun wajib membagi 

kebahagiaan itu dengan orang lain yang tidak seberuntung kita dapat merayakan hari 

raya,”ayah Amir menjelaskan dengan penuh sabar kepada Amir sambil beliau mengunci 

pintu rumah. 

“Oh, gitu ya, Yah,” Amir mengangguk-angguk tanda mengerti. 

“Ayo Yah, Nak, kita segera berangkat ke masjid.Nanti kita telat,” mama 

mengingatkan segera. 

“Oke, Ma,” ayah dan Amir menjawab kompak sambil tersenyum kepada Mama. 

Setelah sampai di masjid Mama, Ayah, dan Amir segera masuk masjid, 

memasukkah infak ke kotak yang sudah disediakan, kemudian mereka berpisah. Mama 

menuju lantai dua yang dikhususkan untuk jamaah muslimah sedangkan ayah dan Amir 

tetap di lantai satu. Segera saja mereka menggelar sajadah di shaff salat yang masih 

kosong. 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Amir 

 

 

 

 

 

- Rasa ingin tahu 

- Mandiri 

2. Ayah 

 

 

 

 

 

- Religius 

- Peduli sosial 

3. Ibu 

 

 

 

 

 

- Religius 

- Peduli sosial 
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3.11 Cerita Berjudul Kerja Bakti di Kelas  

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Kerja Bakti di Kelas. 

Naskah cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Kerja Bakti di Kelas  

 

Toni adalah salah satu anak kelas IV di SD Pertiwi. Dia termasuk anak yang 

pandai dan rajin. Toni memiliki teman sekelas yang bernama Rini. Pada hari Senin, Toni 

dan Rini berangkat bersama. Dalam perjalanan Toni bertanya kepada Rini. 

“Rin, bagaimana menurutmu kelas kita?” tanya Toni. 

“Menurutku, keadaan kelas kita tidak begitu bersih dan tata ruangnya juga tidak 

begitu baik. Bagaimana menurut kamu?” Rini balik bertanya. 

“Menurutku, apa yang Kamu katakan tadi benar. Bagaimana kalau kita 

mengusulkan agar kelas kita mengadakan kerja bakti?” ujar Toni. 

“Ya, bisa kita usulkan pada teman-teman,” ucap Rini.  

Toni dan Rini mengusulkan kepada teman-temannya untuk melaksanakan kerja 

bakti. Usul tersebut ditanggapi dengan baik oleh teman-teman sekelas. Selanjutnya, 

mereka mengadakan rapat yang dipimpin oleh ketua kelas dan usul tersebut disetujui. 

Sesuai kesepakatan rapat, kerja bakti dilaksanakan pada hari Sabtu setelah pelajaran 

terakhir selesai. 

Teman-teman sekelas Toni tampak bersemangat untuk melaksanakan kegiatan 

tersebut. Mereka sadar, jika kelas mereka bersih, kegiatan belajar pun akan menjadi 

nyaman. Selain itu, mereka tidak merasa bosan untuk tinggal di kelas. Rencana kerja 

bakti kelas IV ternyata diketahui oleh ibu guru. Ibu guru pun mendukungnya. Dia juga 

memberi pengarahan kepada murid-murid. 

“Kebersihan itu sangatlah penting untuk diwujudkan. Pola hidup bersih itu akan 

bermanfaat bagi diri kita, Anak-Anak,” ujar ibu guru. 

“Kerja bakti membersihkan kelas itu baik tetapi yang juga penting adalah 

bagaimana kebersihan yang sudah kita wujudkan tersebut dijaga dan dipertahankan,” 

beliau menambahkan. 
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2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Toni 
 

 

 

 

 

 

 

- Demokratis  

- Peduli sosial  

2. Rini 
- Peduli lingkungan 

- Bersahabat/ komunikatif 

3. Ibu Guru 
- Bersahabat/ komunikatif 

- Peduli sosial 

 

3.12 Cerita Berjudul Ketua Kelas Baru 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Ketua Kelas Baru. Naskah 

cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Ketua Kelas Baru 

 

Suatu hari di pagi yang cerah, Ani bersemangat sekali pergi ke sekolah. Ani 

mengenakan seragam baru, tas baru, dan sepatu baru. Ani sangat antusias pagi ini. 

Bagaimana tidak, hari ini adalah tahun ajaran baru. Ani baru saja naik kelas dari kelas IV 

ke kelas V. Ani sangat gembira dan tidak sabar bertemu teman-temannya lagi yang ia 

rindukan. 

Saat menunggu bu guru datang, tiba-tiba terdengar suara keributan. Adasuara 

adu mulut dua anak laki-laki. Ternyata mereka berdua adalah Dika dan Tian. Tian 

adalah anak keturunan Cina, berbeda dengan Ani dan Dika yang asli orang Jawa.  

“Aku yang akan jadi ketua kelas yang baru!” kata Dika dengan yakin.  

“Tidak. Aku yang akan jadi ketua kelas V yang baru!” Tian menjawab dengan 

suara tinggi. 

“Ada apa ini?Baru pertama masuk sekolah kalian sudah berkelahi?” tanya Ani 

pada Dika dan Tian. 

“Dasar mata sipit, mana bisa jadi ketua kelas?” sahut Dika menunjuk Tian tanpa 

menghiraukan Ani. 

“Selamat pagi anak-anak!” tiba-tiba Bu Lina masuk ke dalam kelas. 

Seluruh siswa di kelas terkejut dan bergegas duduk ke tempat duduk masing-

masing dan segera menjawab salam Bu Lina dengan serentak. 

“Lho, ada apa ini? Sepertinya Ibu dengar sebelum masuk kelas tadi ada yang 

berkelahi?” tanya Bu Lina. 

“Itu Bu, Dika dan Tian yang berkelahi,” jawab Ani. 

“Kenapa kalian berkelahi?” tanya Bu Lina heran. 
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“Si mata sipit ingin menjadi ketua kelas yang baru, Bu. Saya tidak mau punya 

ketua kelas orang Cina!” jawab Dika. 

“Oh, jadi Tian dan Dika ingin menjadi ketua kelas yang baru?” tanya Bu Lina 

sambil tersenyum simpul. 

“Baik. Ibu beri tahu. Menjadi ketua kelas tidaklah mudah. Menjadi ketua kelas 

harus memiliki sifat yang baik. Memiliki jiwa kepemimpinan, jujur, adil, toleransi, 

demokratis, dan tidak boleh sombong,” Bu Lina menjelaskan. 

“Lalu apa saya boleh jadi ketua kelas, Bu?” tanya Tian kepada Bu Lina. 

“Tentu saja boleh. Dika atau Tian boleh menjadi ketua kelas. Menjadi ketua kelas 

tidak harus yang asli orang Jawa atau mana pun. Siapa pun boleh menjadi ketua kelas, 

Tian pun boleh. Dengan syarat harus bertanggung jawab dan memiliki sifat-sifat yang 

sudah ibu jelaskan tadi,” jelas Bu Lina. 

“Loh, Bu.Bagaimana bisa ketua kelasnya ada dua?” tanya Ani kebingungan. 

“Tentu saja tidak bisa. Ketua kelas harus satu. Nanti kita adakan pemilihan ketua 

kelas. Kalian anak-anak satu kelas boleh memilih antara Tian atau Dika yang akan 

menjadi ketua kelas,” jawab Bu Lina panjang lebar. 

“Baik, Bu kalau begitu.Saya siap untuk jadi ketua kelas,” jawab Tian dengan 

tegas. 

Kemudian anak-anak siswa kelas V melakukan pemilihan ketua kelas. Seluruh 

anak menuliskan nama yang dipilih lalu dikumpulkan kepada Bu Lina. Setelah semua 

kertas terkumpul, Bu Lina pun mengumumkan siapa yang akan terpilih. 

“Baik.Akan ibu umumkan siapa yang akan jadi ketua kelas ya anak-anak,” kata 

Bu Lina. 

“Nah 13 anak memilih Tian dan 14 anak memilih Dika. Jadi, yang akan menjadi 

ketua kelas adalah Dika,” Bu Lina mengumumkan dengan jelas. 

Seluruh siswa bertepuk tangan untuk Dika karena menjadi ketua kelas. Namun, 

hanya Ani yang tidak bertepuk tangan. Ani merupakan anak yang cerdas, dan ia 

menghitung temannya yang masuk pada saat itu. Ternyata ada 2 teman yang tidak masuk 

hari ini. 

“Bu Lina, kalau jumlah suara Tian 13 dan Dika 14 berarti jumlah murid ada 27. 

Tetapi, hari ini Arya dan Edi tidak masuk, Bu. Siswa yang masuk hanya 25,” protes Ani. 

“Nah, Ani benar sekali. Perbuatan siapa ini? Ada yang mau mengaku siapa yang 

curang? Ingat ketua kelas harus jujur dan berani mengakui kesalahan,” tegas Bu Lina. 

“Saya, Bu.Maafkan saya sudah tidak jujur menulis nama saya 3 kali,” jawab Dika 

dengan pelan dan wajah yang sedih. 

“Tidak apa-apa, Nak. Dika sudah mau mengakui kesalahan itu sudah baik. Jadi, 

total sebenarnya Tian 13 dan Dika hanya 12 ya anak-anak. Maka yang menjadi ketua 

kelas adalah Tian,” Bu Lina tersenyum. 

Murid-murid pun kembali bertepuk tangan dan memberi ucapan selamat kepada 

Tian. Dika juga memberi selamat kepada Tian dan menerima kekalahannya. Kemudian 

Bu Lina pun melanjutkan pelajaran. 
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2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Adi 

 

 

 

 

- Rasa ingin tahu 

- Jujur  

- Demokratis  

2. Dika 

 

 

 

 

- Jujur  

3. Tian 

 

 

 

 

- Jujur  

- Demokratis  

4. Bu Lina 

 

 

 

 

- Jujur 

- Disiplin 

- Demokratis 

- Cinta damai 

 

3.13 Cerita Berjudul Lupa Mengangkat Jemuran 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Lupa Mengangkat Jemuran. 

Naskah cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Lupa Mengangkat Jemuran 

 

Suatu hari minggu, ibu akan berbelanja ke pasar. Beliau memberi pesan kepada 

Edo yang sedang asyik menonton TV. 

“Ibu akan berbelanja ke pasar. Edo bantu Ibu jaga rumah ya,” pesan ibu. 

“Iya, Bu,” jawab Edo. 

“Edo, nanti kalau mendung jangan lupa jemurannya diangkat. Sudah hampir 

kering. Sayang kalau kehujanan,” lanjut Ibu. 

“Baik,Bu.Serahkan saja pada Edo,” sahut Edo. 

Tak lama, Edo merasa mengantuk dan kemudian tertidur. Langit menjadi 

mendung. Gluduk... Gluduk... Dwaaaaaaar..! Tiba-tiba suara petir menyambar-

nyambar. Hujan turun dengan derasnya. Edo terbangun dari tidurnya karena kaget. 

“Waah... hujan! Aku lupa mengangkat jemuran ibu,” kata Edo sambil berlari 

mengangkat jemuran. 
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Tak lama ibu pulang dari pasar. Ibu melihat Edo dan jemurannya yang basah 

kuyup. 

“Edo, mengapa kamu basah kuyup?” tanya ibu. 

“Maafkan Edo, Bu. Tadi Edo tertidur jadi lupa mengangkat jemuran. Jadinya 

jemuran ibu basah kena hujan,” kata Edo sambil menunduk karena takut. 

“Tidak apa-apa, Edo. Lain kali jangan diulangi ya,” kata ibu sambil tersenyum. 

“Iya, Bu. Edo berjanji,” jawab Edo. 

“Sekarang Edo mandi ya. Air hujan tidak baik untuk tubuh.”  

“Iya, Bu.” 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter 

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Edo 

 

 

 

 

 

- Kerja keras 

- Jujur 

2. Ibu 

 

 

 

 

 

- Demokartis  

- Cinta damai  

 

3.14 Cerita Berjudul Menangisi Tugas Menggambar 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Menangisi Tugas 

Menggambar. Naskah cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam 

cerita tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Menangisi Tugas Menggambar 

 

Siang itu setelah pelajaran olahraga, siswa kelas II diminta untuk menggambar. 

Sebelum menghadiri rapat, bu guru berpesan untuk mengumpulkan tugas menggambar 

sebelum pulang sekolah. Semua siswa asyik menggambar dengan buku gambarnya 

masing-masing, kecuali Soni. Soni terlihat murung. Lalu Lani mendatanginya. 

“Soni, mengapa Kamu tidak menggambar?” tanya Lani. 

Soni diam saja, tak lama Soni malah menunduk dan menangis. 

“Menapa menangis, Son?” Lani bertanya lagi. 

Soni masih saja diam. Lani bingung dengan sikap Soni. 

“Apa yang harus aku lakukan?” kata Lani pada dirinya sendiri.  



38 

“Hiks... hiks...” Soni masih menangis. 

“Son, Kamu kenapa? Kamu tidak bisa menggambar gambar yang diminta oleh bu 

guru?” tanya Lani. 

Soni diam. Dia hanya menggeleng dan masih juga menunduk. 

“Lalu mengapa Kamu menangis?” Lani masih dengan sabar bertanya pada Soni. 

“Hiks... aku... tidak... membawa... buku gambar... hiks. Aku takut tidak bisa 

mengerjakan tugas dari bu guru,” jawab Soni sambil sesegukan. 

“Astaga, Soni. Jadi, karena itu Kamu menangis?” Lani tersenyum mendengar 

pengakuan Soni. 

Soni hanya mengangguk. Lani lalu berjalan ke mejanya dan menyobek 1 lembar 

buku gambarnya yang paling belakang. 

“Ini Son, pakai ini saja dulu,” kata Lani sambil memberikan selembar kertas 

gambar pada Soni. 

Soni menghapus air matanya dan menerima lembaran kertas gambar itu.  

“Terima kasih Lani. Aku takut tidak bisa mengumpulkan tugas dari bu guru 

karena itu aku menangis,” kata Soni kemudian. 

“Sama-sama, Soni. Jangan menangis lagi ya, ayo segera menggambar.” kata Lani 

lalu ia kembali ke mejanya. 

Waktu pulang tiba dan Soni dapat mengumpulkan tugas menggambarnya tepat 

waktu. Terima kasih untuk Lani. 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Soni 

 

 

 

 

- Jujur 

2. Lani 

 

 

 

 

- Bersahabat/ Komunikatif 

- Rasa Ingin Tahu 

- Peduli Sosial 

- Kreatif  
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3.15 Cerita Berjudul Menolong Burung 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Menolong Burung. Naskah 

cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Menolong Burung 

 

Sore hari saat pulang dari rumah temannya, Tina melihat burung di pinggir jalan. 

Tina mendekati burung itu dan terkejut karena sayap burung tersebut terluka. Tina 

memutuskan untuk membawa pulang burung itu untuk diobati. 

“Ayah, Tina pulang,” kata Tina begitu sampai di rumah. 

Tak ada yang menjawab. Biasanya jam-jam seperti sekarang ini hanya ayah Tina 

yang di rumah. Ibunya belum pulang dari tempat kerjanya. 

“Ayah?”  panggil Tina sekali lagi, “Ayah di mana?” 

“Ada apa, Tina? Mengapa berteriak-teriak?” seru ayah dari arah belakang. Tina 

segera menyusul ayah ke belakang rumah. 

“Ayah, Tina menemukan burung, sayapnya terluka,” kata Tina sambil 

menunjukkan burung yang ada di tangannya. 

“Coba ayah lihat,” Tina lalu menyerahkan burung tersebut pada ayah. 

“Kasihan sekali burung ini. Dia terus saja menangis, Yah. Ayah bisa 

menyembuhkannya kan?” tanya Tina cemas. 

“Ayah akan mengobatinya. Tina tolong ambilkan kotak obat di kamar ayah,” 

perintah ayah. 

Tak lama Tina kembali dengan kotak obat di tangannya. Ayahnya segera 

mengobati burung tersebut. Tina memperhatikan ayahnya dengan sangat serius.  

“Burung itu tak kan mati kan, Yah?” Tina bertanya setelah ayahnya selesai 

mengobati luka sang burung. 

“Ayah sudah berusaha mengobatinya. Kalau Tuhan mengizinkan, pasti burung ini 

akan bisa terbang lagi suatu saat nanti,” terang ayah. Tina hanya mengangguk paham. 

“Tina mau kan merawat burung ini sampai sembuh?” tanya ayah. 

“Tentu saja ayah!” seru Tina dengan semangat. 

“Bagus sekali, Nak. Dengan sesama makhluk hidup kita harus saling menolong. 

Jangan sampai menyakitinya. Tina mengerti?” pesan ayah pada Tina. 

Tina hanya mengangguk dan tersenyum lebar tanda ia paham. 
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2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Tina 

 

 

 

 

 

- Peduli lingkungan 

- Peduli sosial 

- Toleransi 

2. Ayah 

 

 

 

 

 

- Religius 

- Peduli lingkungan 

- Peduli sosial 

 

3.16 Cerita Berjudul Pengalaman Edo 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Pengalaman Edo. Naskah 

cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Pengalaman Edo 

 

Hari Minggu yang lalu, Edo diajak ibu berkunjung ke rumah sahabatnya semasa 

SD dahulu. Bu Febri namanya. Sesampainya di sana, Edo tertarik melihat dinding rumah 

Bu Febri. Di sana banyak hiasan yang memiliki bagun-bangun segitiga, segi empat, serta 

bangun datar lainnya. 

“Bu Febri, bolehkah aku bertanya? Mengapa banyak sekali hiasan bangun datar 

di rumah Ibu?” tanya Edo setibanya disana. 

“Oh iya, Edo. Hiasan ini adalah hiasan kesukaan Bu Febri. Sejak dulu Bu Febri 

sangat menyukai pelajaran Matematika tentang bangun. Oleh karena itu, Bu Febri 

memasang hiasan-hiasan ini untuk mengenang masa sekolah dulu,” jawab Bu Febri 

penuh semangat. 

“Wah, aku juga suka belajar tentang bangun datar, Bu. Menarik sekali hiasan-

hiasan ini!” 

Ibu hanya tersenyum melihat Edo mengagumi hiasan-hiasan dinding sahabatnya 

itu. 

“Kalau di hiasan pertama, aku melihat banyak sudut siku-sikunya,” kata Edo. 

“Bagaimana dengan hiasan yang ini?” tanya Bu Febri sambail menunjuk kepada 

salah satu hiasan lainnya. 

“Di hiasan ini justru tidak ada sudut siku-sikunya,” ujar Edo. 

“Ya, betul, Edo. Kamu memang cerdas!” seru Bu Febri. 

“Ah... biasa saja kok, Bu,” ucap Edo dengan wajah memerah. 
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Bu Febri juga sempat bercerita bahwa pembuat hiasan itu adalah temannya 

sendiri yang bernama Pak Budi yang sejak dulu bercita-cita menjadi perancang tata 

ruang. 

Pak Budi adalah orang yang rapi dan teliti. Kemampuannya dalam menggambar 

dengan menggunakan peralatan gambarnya sangat dipuji Bu Febri. Pantas saja hasil 

hiasan dinding ini menjadi begitu memukau, pikir Edo. Pasti Pak Budi sangat gigih 

dalam mengerjakan pekerjaannya ini.  

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Edo 

 

 

 

 

 

 

- Rasa ingin tahu 

- Menghargai prestasi 

2. Bu Febri 

 

 

 

 

 

- Jujur  

- Bersahabat/ komunikatif 

- Menghargai prestasi 

 

3.17 Cerita Berjudul Pergi ke Dokter Gigi 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Pergi ke Dokter Gigi. Naskah 

cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Pergi ke Dokter Gigi 

 

Di Sabtu pagi yang cerah, burung-burung berkicauan. Saat itu sedang liburan 

sekolah. Vani di dalam rumah bersama ibu sementara ayah pergi berkebun. Saat itu Vani 

membantu ibu memasak di dapur untuk membuat sarapan dan mengantarnya ke kebun 

untuk ayah. Ibu senang sekali berkreasi dalam memasak. Pagi itu Vani dan ibu memasak 

sayur sup dan lauk pauk beraneka ragam. Kemudian Ibu menyuruh Vani untuk 

memotong-motong wortel. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi, saat memotong wortel 

mentah tersebut, Vani mencicipi wortel tersebut, menggigitnya hingga giginya terasa 

kesakitan. 

“Aduuhh… Ibuuu… gigiku sakiit…” jerit Vani kesakitan. 

“Lho lho lho, ada apa, Nak?” tanya ibu khawatir. 
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“Vani makan wortel mentah itu, Bu. Wortelnya keras sekali, gigi Vani jadi sakit,” 

jawab Vani sambil menangis. 

“Cup… cup… Sayang. Ayo, ibu ajak ke dokter gigi. Coba kita periksakan,” ajak 

ibu dengan lembut. 

“Baik Ibu,” jawab Vani masih dengan kesakitan. 

Setelah itu ibu menemui ayah untuk berpamitan dan mengajak Vani ke dokter 

Gigi. Sesampainya di sana Vani dan ibu disambut dengan ramah oleh bu dokter gigi. Ibu 

menjelaskan bahwa Vani ingin memeriksakan giginya yang sakit. Bu Dokter segera 

mempersilahkan ibu untuk duduk di ruang tunggu dan Vani duduk di kursi pasien untuk 

diperiksa. 

“Sini, Nak. Bu Dokter periksa dulu ya!” kata bu dokter sambil tersenyum. 

“Tidak mau, sakit, Vani takuut, tidak mauuu...” Teriak Vani sambil menangis. 

“Tidak sakit, Sayang. Ini lihat, gigi kamu ternyata berlubang, Sayang,” jawab bu 

dokter lembut. 

“Bu Dokter tambal ya biar tidak sakit untuk makan,” kata bu dokter. 

“Tidak mauuu, Ibuuu...” Teriak Vani sambil menangis. 

“Tidak, tidak sakit kok.Jangan menangis lagi ya.Habis ini nanti sembuh boleh 

makan apa saja dan tidak sakit lagi,” jawab bu dokter meyakinkan. 

Akhirnya setelah bersusah payah, Vani mau ditambal giginya. Setelah tambalan 

giginya kering, bu dokter gigi memberi Vani puding coklat yang dingin dan lezat. Vani 

bisa makan puding itu dengan mudah dan tanpa sakit. Vani pun kembali ceria. 

“Nah, benar kan kata bu dokter. Mulai sekarang rajin gosok gigi ya,Nak,” kata bu 

dokter sambil tersenyum. 

“Baik, Bu Dokter, Terima kasih,” jawab Vani. 

Ibu dan Vani kembali pulang ke rumah dengan gembira. 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter 

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Vani 

 

- Kreatif 

- Rasa ingin tahu tinggi 

2. Ibu 

 

- Kreatif 

3. Bu Dokter 

 

- Bersahabat 

- Peduli sosial 
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3.18 Cerita Berjudul Pergi Mengaji 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Pergi Mengaji. Naskah 

cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Pergi Mengaji 

 

Bayu adalah anak yang saleh. Suatu sore Bayu berencana pergi mengaji ke masjid 

bersama teman-temannya. Bayu memang setiap hari Selasa dan Kamis selalu pergi 

sekolah sore untuk belajar agama dan mengaji. 

Setelah Bayu sampai disana, Bayu terkejut melihat Doni yang sedang menangis. 

Bayu mendekat Doni untuk melihat apa yang sedang terjadi. 

“Lho, Don, mengapa kamu menangis?” tanya Bayu. 

“Uangku hilang, Bayu.Aku tidak bisa membeli jajan,” jawab Doni sambil 

menangis. 

“Lho hilang berapa, Don?” tanya Bayu lagi. 

“Dua ribu rupiah, Bayu. Aku ingin membeli jajan seperti teman-teman,” jawab 

Doni. 

“Ya sudah ayo jajan sama saya. Saya punya uang dua ribu. Kita bagi dua 

ya.Seribuan,” jawab Bayu dengan tersenyum. 

“Terima kasih ya, Bayu,” jawab Doni dengan senang. 

Kemudian tiba-tiba Pak Ustaz datang dan mengajak anak-anak untuk masuk 

masjid dan menunaikan salat Asar. Setelah salat, anak-anak memperhatikan Pak Ustaz 

yang sedang menjelaskan mengenai kisah para nabi. Tiba-tiba Nita mengangkat 

tangannya menunjuk langit-langit sambil berteriak. 

“Pak Ustaz… Pak Ustadz …” teriak Nita. 

“Iya Nita ada apa?” tanya Pak Ustaz merespon Nita. 

“Tadi saya menemukan uang 2ribu di depan Masjid, Pak Ustaz,” kata Nita 

berteriak dengan semangat. 

“Nah, anak-anak.Ini ada teman kalian yang menemukan uang. Apakah ada yang 

merasa kehilangan uang?” tanya Pak Ustaz dengan lembut. 

“Saya Pak, saya!” jawab Doni dengan segera. 

“Doni benar-benar yakin kehilangan uang? Doni anak yang jujur kan?” tanya Pak 

Ustaz dengan ramah. 

“Benar, Pak. Saya tidak bohong. Uang saya memang hilang dua ribu, Pak,” 

jawab Doni dengan yakin. 

“Iya, Pak.Benar. Memang Doni kehilangan uang tadi. Saya melihat Doni 

kebingungan saat uangnya hilang,” sahut Bayu dengan tegas. 

“Ya sudah. Nita berikan uangnya kepada Doni ya, Nak!” kata Pak Ustaz dengan 

lembut. 

“Baik Pak!” jawab Nita. 
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Kemudian pelajaran dilanjutkan kembali. Pak Ustaz berpesan bahwa kita harus 

menjadi orang yang jujur dalam bersikap. Doni pun senang dan saat istirahat Doni 

bergantian membelikan jajan untuk Bayu. 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Bayu 

 

 

 

 

 

- Religius 

- Jujur  

2. Doni 

 

 

 - Jujur 

3. Nita 

 

 

 

- Jujur 

- Bersahabat 

4. Pak Ustaz 

 

 

 

- Religius 

- Jujur 

- Cinta damai 

 

3.19 Cerita Berjudul Strawberry Cake 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Strawberry Cake. Naskah 

cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Strawberry Cake 

 

Pada satu hari Minggu Ani dan ibunya pergi berbelanja ke pasar. Dalam 

perjalanan pulang, Ani melihat kue stroberi di toko kue dekat rumahnya sambil 

menyatakan keinginannya untuk membeli kue tersebut. Mendengar itu, ibu mengingatkan 

Ani tentang ketidaksukaanya pada rasa asam dan manis, padahal kue stroberi memiliki 

dua rasa itu. Sesampainya di rumah Ani masih saja cemberut karena tidak dibelikan kue 

tersebut. 
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“Sudahlah, Nak. Kamu kan tidak menyukai kue yang rasanya asam manis seperti 

itu,” ucap ibu. 

“Tapi,Bu...” ucap Ani. 

“Ibu masak nasi goreng sosis kesukanmu saja ya,” ucap ibu. 

“Baiklah,” jawab Ani dengan wajah cemberut. 

Di meja makan Ani masih saja terlihat cemberut padahal ada nasi goreng 

kesukaannya. Melihat hal tersebut Ayah berbicara kepada Ani. 

“Kenapa Kamu dari tadi cemberut terus, Ani?” tanya Ayah. 

“Karena tidak dibelikan kue stroberi?” jawab Ani dengan wajah cemberut. 

“Sudahlah, Kamu kan tidak suka rasa asam campur manis,” ucap ayah. 

“Tapi, aku mau kue itu!”ucap Ani lalu meninggalkan meja makan dan pergi ke 

kamar. 

Tiba-tiba Ibu menemui Ani di kamarnya dan berbicara kepadanya. 

“Besok Ibu akan membelikan kue stroberi itu untuk Ani tapi dengan satu syarat,” 

ucap Ibu. 

“Apa itu, Bu?” tanya Ani. 

“Kamu harus menghabiskannya,” jawab ibu. 

“Oke, Bu,” jawab Ani dengan wajah senang. 

Keesokkan harinya, sesampainya Ani di rumah sepulang sekolah, Ani mendapati 

sepotong kue stroberi di dalam kulkas. Ani langsung memakan kue tersebut. Rasanya 

manis asam segar. Krimnya lembut sekali. Tetapi, baru setengah bagian kue itu dimakan 

oleh Ani, tiba-tiba Ani merasa mual padahal ukuran kue tersebut telalu besar. Melihat hal 

tersebut ibu langsung menegur Ani. 

 “Ingat, harus di-ha-bis-kan,” kata ibu. 

“Tapi, Bu. Ini terlalu manis dan asam,” ucap Ani. 

“Nah, kan Ibu sudah bilang...” ucap ibu. 

Ani cemberut dan meminta maaf kepada Ibunya. Akhirnya sisa kue stroberi yang 

tinggal setengah bagian tersebut dihabiskan oleh ibu Ani. 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jujur 

- Bersahabat 

- Komunikatif 

2. Ibu 

- Peduli sosial 

- Bersahabat 

- Komunikatif 

3. Ayah 

- Bersahabat 

- Komunikatif 

- Peduli sosial 
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3.20 Cerita Berjudul Taati Peraturan Lalu Lintas  

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Taati Peraturan Lalu Lintas. 

Naskah cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Taati Peraturan Lalu Lintas 

 

Suatu hari di pagi yang cerah, Andi bergegas bangun tidur dan segera mandi 

kemudian sarapan. Andi adalah siswa kelas V yang sebenarnya sangat rajin. Andi setiap 

hari membantu ayah dan ibunya bahkan terkadang hingga larut malam. Meskipun begitu, 

Andi tetap tidak lupa belajar. Pagi itu Andi bergegas berangkat ke sekolah sendiri 

dengan sepedanya karena bangun kesiangan dan merasa sudah hampir terlambat. Andi 

pun berpamitan dengan dua orang tuanya dengan berteriak dan segera berangkat. 

“Yah, Bu, Andi berangkat ke sekolah dulu!” Andi berteriak sambil berlari menuju 

depan rumah. 

Andi pergi begitu saja tanpa mendengarkan nasihat orang tuanya terlebih dahulu. 

Sekolah Andi cukup jauh dari rumahnya sehingga Andi harus bersepeda melewati jalan 

raya dan Andi juga harus menyeberangi jalan. 

Ketika sampai di penyeberangan jalan, Andi tidak mau memperhatikan pak polisi 

pengatur lalu lintas di depan sekolah Andi. Pak polisi sudah memberi tanda stop yang 

berarti jangan menyeberang terlebih dahulu tetapi Andi tetap menyeberang dan Andi 

ditabrak oleh pengendara motor dari arah samping kanannya. Untungnya si pengendara 

motor menjalankan motornya dengan pelan saat tabrakan itu terjadi. 

“Braaakkk!” suara Andi jatuh dari sepedanya. 

“Aduhhh, sakiit… sakit… aduhhh…” Andi berteriak kesakitan. 

Segera pak polisi dan orang-orang yang di tempat kejadian tersebut menolong 

Andi dan si pengendara motor tersebut. Si pengendara motor baik-baik saja dan tidak 

terluka. Dia hanya terjatuh dari motornya. 

“Kamu tidak apa-apa, Nak?” tanya pak polisi. 

“Sakiit, Pak… sakiit sekali…!” Andi meringis dan menangis kesakitan. 

Kemudian Andi dibawa ke UKS untuk diobati, dibantu guru dan pak polisi. Saat 

di UKS, Andi masih saja menangis kesakitan. Bu Guru pun bertanya kepada pak polisi 

apa yang terjadi sebenarnya dan pak polisi menjelaskan kejadiannya. 

“Terima kasih ya, Pak Polisi sudah membantu Andi,” kata bu guru. 

“Sudah tugas polisi untuk melindungi masyarakat, Bu,” jawab pak polisi sambil 

tersenyum ramah. 

“Andi sudah berterima kasih belum pada pak polisi?” kata bu guru lagi. 

“Iya, Pak Polisi terima kasih ya sudah menolong  saya,” kata Andi. 

“Iya, Nak. Lain kali lebih hati-hati ya! Perhatikan rambu-rambu lalu lintasnya 

juga,” kata pak polisi sambil tersenyum ramah. 

“Dengarkan apa kata pak polisi, Andi,” tambah bu guru mengingatkan Andi. 
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“Iya Pak Polisi dan Bu Guru, saya minta maaf karena sudah tidak tertib lalu 

lintas,” kata Andi menjawab lirih kesakitan. 

“Ya sudah sekarang Andi istirahat di sini saja,” kata bu guru. 

Kemudian pak polisi dan bu guru meninggalkan Andi di UKS agar dapat istirahat 

dan lekas sembuh. 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Andi 

 

- Kerja keras 

- Mandiri 

2. Pak Polisi 

 

- Disiplin 

- Peduli sosial 

- Cinta damai 

3. Bu Guru 

 

- Jujur 

- Cinta damai 

 

3.21 Cerita Berjudul Teman Baru 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Teman Baru. Naskah cerita, 

media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Teman Baru 

 

Pagi menjelang siang, saatnya istirahat bagi siswa-siswi SD Suka Damai. Siswa-

siswi berhamburan keluar kelas. Budi bermain bersama temannya dengan gembira. 

Mereka berlari-larian kesana kemari. Karena terlalu asik berlari, Budi tidak melihat Doni 

yang berjalan membawa makanan. 

Bruuuk! Budi dan Doni bertabrakan. Budi tersungkur sementara Doni masih 

tetap berdiri namun makanannya jatuh berhamburan hingga mengenai bajunya. 

“Maaf...” mereka mengucapkannya secara bersamaan. Lalu mereka 

tersenyum.Doni membantu Budi berdiri lagi. 

“Maafkan aku, aku berlari tanpa melihat arah,” kata Budi tepat setelah ia berdiri. 

“Tidak, aku yang salah karena makan sambil jalan. Maaf tidak melihatmu,” balas 

Doni. 
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“Oh, kamu anak baru di kelas 2A itu kan? Perkenalkan namaku Budi,” kata Budi 

sambil menyodorkan tangannya mengajak bersalaman. 

“Doni. Senang berkenalan denganmu. Kau tidak terluka kan?” tanya Doni sambil 

menjabat tangan Budi erat. 

“Aku baik-baik saja. Maaf telah menumpahkan makananmu. Aku akan mengganti 

makananmu yang terjatuh tadi,” sanggah Budi cepat. 

“Tidak usah, Bud. Aku tidak apa-apa,” jawab Doni sambil tersenyum. 

“Ayolah, Don.Terimalah. Aku akan mengajakmu berkeliling sekolah setelah 

makan. Bagaimana?” tawar Budi. 

“Baiklah. Terima kasih, Bud.” 

Budi lalu merangkul Doni dan menggiringnya ke kantin. 

Mereka lalu bersahabat setelah kejadian itu walaupun mereka berbeda kelas. 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Budi  

 

 

 

 

- Bersahabat/komunikatif 

- Peduli sosial 

- Cinta damai 

2. Doni 

 

 

 

 

- Peduli sosial 

- Cinta damai 

 

3.22 Cerita Berjudul Teman Baru Bernama Chi Chi 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Teman Baru Bernama Chi 

Chi. Naskah cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Teman Baru Bernama Chi Chi 

 

Suatu pagi di hari Senin para murid SD Karya Indah Jakarta Selatan 

melaksanakan upacara bendera. Selesai upacara, mereka diberi waktu istirahat 15 

menit. Ada murid yang makan di kantin, ada yang ngobrol di taman sekolah, dan lain 

sebagainya. Setelah istirahat selesai, semua siswa harus masuk kelas dengan teratur dan 

berbaris dengan rapi sebelum masuk ruang kelas masing-masing. Setelah bel berbunyi, 

pelajaran pun dimulai. Bapak dan ibu guru segera masuk kelas. 

“Assalamualaikum, selamat pagi, Anak-Anak,” sapa bu guru. 

“Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu....” 
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“Apa kabar kalian hari ini?” 

“Alhamdulillah baik, Bu.” 

“Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memperkenalkan teman 

baru kalian yang akan masuk di kelas IV ini. Namanya Chi Chi,” bu guru pun segera 

memanggil Chi Chi. 

“Ini dia teman baru kalian bernama Chi Chi. Dia keturunan Tionghoa. Chichi dan 

keluarganya pindah dari Semarang dan sekarang menetap di Jakarta. Chi Chi beragama 

Kong Hu Chu. Kalian sudah mengerti bagaimana caranya menghargai perbedaan agama. 

Jadi,tidak boleh membeda-bedakan. Mengerti Anak-Anak?” 

“Mengerti, Bu...” seisi kelas menjawab dengan kompak. 

“Bagus. Oh iya, Chi Chi ini orangnya agak pemalu tapi dia pintar. Selama kelas 1 

sampai kelas 3 dia selalu mendapat rangking satu di sekolahnya dahulu. Ibu mohon 

bantuan kalian untuk dapat menjadi teman-teman yang baik untuk Chi Chi. SetujuAnak-

Anak?” 

“Setujuuu...” lagi lagi dengan kompak dan antusias mereka menjawab permintaan 

bu guru. 

Namun, ternyata tidak semua murid senang dengan kehadiran Chi Chi. Dia 

bernama Siska. Dia adalah siswa yang mendapatkan predikat rangking 1 ketika kenaikan 

kelas 3 bulan lalu. Siska merasa punya saingan baru di kelasnya setelah kehadiran Chi 

Chi. Dia merasa posisinya sebagai penyandang rangking 1 mulai terancam. 

“Wah, sekarang ada saingan, nih,” seorang murid bernama Susi yang duduk 

semeja dengan Siska melirik temannya dengan wajah usil. 

“Saya nggak merasa punya saingan tuh, Sus,” kilah Siska kalem. 

“Wah, dia marah. Maaf deh, kan aku cuma bercanda,” Susi pun menimpali. 

“Kamu sih gitu. Kalau Chi Chi sama-sama pernah jadi rangking 1 jadi kami 

pesaing yang adil. Tapi bersaing bukan hal yang menyenangkan, Sus. Aku akan 

menjadikannya sebagai motifasi supaya semakin tambah rajin belajar,” Siska menjawab 

panjang celotehan temannya. 

“Hehe, iya deh iya. Peace ya,” Susi menyenggol lengan Siska dengan halus dan 

dibalas tawa dari Siska. 

Ketika bel istirahat borderingsemua murid segera bergegas meninggalkan kelas 

kecuali Chi Chi yang membawa bekal dan juga Siska. 

“Halo, Chi Chi. Perkenalkan namaku Siska,” ujar Siska sambil mengulurkan 

tangan untuk berjabat tangan. 

“Halo, Siska. Senang berkenalan denganmu,” sahut Chi Chi ramah. Senyum 

lebarnya membuat mata Chi Chi yang sipit tampak semakin tampak hanya segaris saja. 

Siskapun membalas senyum itu dengan ramah. 

“Kamu juga bawa bekal dari rumah ya. Ayo kita makan bareng,” ajak Siska. 

“Iya Siska, kamu baik sekali.” 

“Iya dong. Kan sekarang kamu sudah jadi temanku, hehe...”Siska menimpali 

sambil segera membuka kotak bekal makannya. 

“Oh iya ya. Terima kasih, Siska.” 

Siska pun segera memiliki teman baru. Begitu pula dengan Chi Chi. Mereka 

saling membantu ketika ada pelajaran yang kurang dipahami. Mereka sering belajar 

bersama ketika akan ulangan. Siska tidak merasa punya saingan, begitu pula dengan 
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Chichi. Perbedaan agama juga tidak menjadi penghalang persahabatan mereka. 

Sungguh, bersahabat itu indah. 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

 

3.23 Cerita Berjudul Tugas Sekolah 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Tugas Sekolah. Naskah 

cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita 

 

Tugas Sekolah 

 

Suatu hari Irfan, Arum, dan Roni sedang duduk bersama di taman baca halaman 

perpustakaan daerah. Irfan adalah anak yang sombong namun dia rajin dan pekerja 

keras, sedangkan Arum sangat cerdas karena karena dia rajin belajar, dan Roni adalah 

anak yang kreatif. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok mereka yang diberikan 

oleh bu guru yaitu membuat suatu penemuan dengan diberi keterangan cara kerjanya. 

Mereka memutuskan untuk memilih Irfan sebagai ketua kelompok, Arum sebagai 

sekretaris, dan Roni sebagai bendahara. 

Saat membuat tugas sekolah, Irfan tidak mau bekerja karena dia merasa sebagai 

ketua hanya menyuruh-nyuruh saja. Irfan selalu menyuruh Arum untuk menulis dengan 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Bu Guru 

 

- Disiplin 

- Toleransi 

- Cinta tanah air 

2. Susi 

 

- Demokratis 

- Toleransi  

3. Siska 

 

- Toleransi 

- Demokratis 

- Komunikatif 

4. Chi Chi 

 

- Toleransi 

- Komunikatif 
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alasan tugas sekretaris. Sedangkan Roni seringkali diminta untuk membeli barang-

barang yang dibutuhkan untuk membuat suatu penemuan sendirian. Lama-lama Roni 

pun merasa sebal dan tidak mau membeli perlengkapan tersebut sehingga tugas 

kelompok mereka tidak segera selesai. 

Arum merupakan anak baik. Dia tidak suka melihat temannya berkelahi jadi Arum 

mencoba untuk meluruskan masalah tersebut. 

“Irfan, apa tugas kamu saat mengerjakan tugas kelompok?” tanya Arum heran. 

“Saya kan ketua,” jawab Irfan dengan yakin. 

“Kalau ketua berarti tugasnya apa dong?” tanya Arum lagi. 

“Ya memimpin anak buah dong, Rum. Memerintah anak buah biar rajin,” jawab 

Irfan dengan pecaya diri. 

“Waduh enak saja kamu, Fan,” kata Roni dengan nada gemas. 

“Irfan tidak boleh seperti itu ya. Kan kasihan teman yang lain, kasihan Roni. Ini 

kan tugas kelompok Fan, seharusnya dikerjakan bersama-sama. Nilainya nanti juga 

untuk kita bertiga kan!” jelas Arum panjang lebar. 

“Iya Fan. Kamu kalau tidak mau membantu akan saya adukan sama bu guru lho!” 

kata Roni. 

“Jangan, Ron! Iya-iya aku akan ikut membantu dengan sungguh-sungguh hingga 

selesai,” jawab Irfan. 

“Nah, begitu kan lebih baik. Jika kita bekerja sama maka akan cepat selesai,” kata 

Arum. 

“Oke, ayo semangat mengerjakan teman-teman,” kata Roni dengan semangat. 

Setelah itu Irfan segera membantu Arum menulis maupun pergi bersama Roni 

untuk membeli bahan yang diperlukan. Semua saling membantu begitu juga Arum dan 

Roni juga saling membantu satu sama lain. 

Dengan kerja sama yang kompak dari Irfan, Arum, dan Roni, tugas kelompok 

yang diminta oleh ibu guru akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu. Ketika ditampilkan 

di hadapan teman-teman dan ibu guru, semua orang memuji karya temuan mereka. Ibu 

guru pun memberi nilai sempurna kepada ketiganya. Irfan, Arum, dan Roni saling 

melempar senyum sambil berjabat tangan untuk merayakan keberhasilan kelompok 

mereka. 
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2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter  

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Irfan 

 

 

 

 

 

- Rajin 

- Komunikatif  

- Kerja keras 

2. Roni 

 

 

 

 

 

- Kerja keras 

- Suka menolong 

3. Arum 

 

 

 

 

 

- Bersahabat 

- Cinta damai  

 

3.24 Cerita Berjudul Wati Belum Mengerjakan PR 

Cerita selanjutnya adalah cerita yang berjudul Wati Belum Mengerjakan 

PR. Naskah cerita, media boneka tangan, dan nilai karakter dalam cerita 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Naskah Cerita  

 

Wati Belum Mengerjakan PR 

 

Tepat jam tujuh pagi semua siswa masuk ke dalam kelas. Ketika pelajaran 

dimulai, ibu guru meminta muridnya untuk mengumpulkan PR. 

“Ayo kumpulkan PR kalian, Anak-Anak!”. 

Semua siswa maju ke depan untuk mengumpulkan PR dengan antusias, kecuali 

Wati. 

“Wati, mengapa kamu tidak mengumpulkan PR?” tanya ibu guru. 

“Maaf, Bu. Buku PR saya tertinggal di rumah,” sahut Wati. 

“Coba Bu Guru lihat isi tasmu,” kata bu guru. 

Bu guru pun segera mengecek isi tas Wati. Ternyata buku PR Wati tidak 

tertinggal. 

“Ini buku PR-mu, Wati. Mengapa tadi kamu bilang kalau bukumu tertinggal di 

rumah?” 

“Maaf, Bu. Saya terpaksa bohong,” kata Wati sambil menunduk. 

“Mengapa kamu bohong?” tanya bu guru. 
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“Saya belum mengerjakan PR, Bu. Saya lupa mengerjakan PR karena kemarin 

pergi ke rumah nenek,” sahut Wati sambil tetap menunduk, tidak berani menatap wajah 

bu guru. 

“Lain kali jangan diulangi lagi ya? Jangan lupa kalau ada PR dikerjakan.” 

“Iya, Bu. Saya berjanji.” 

Wati mengakui kesalahannya. Di dalam hati dia berjanji untuk akan selalu berkata 

dan berbuat jujur. 

 

2. Media Boneka Tangan dan Nilai Karakter 

 

No.  Tokoh Boneka  Tangan Nila i  Karakter 

1. Wati 

 

 

 

 

 

- Jujur  

2. Ibu Guru 

 

 

 

 

 

- Demokratis 

- Bersahabat  

- Komunikatif  
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Bab 4 

Implementasi  

Media Boneka Tangan 

dalam Kegiatan Bercerita 
 

 

 

 

 

4.1 Implementasi Media Paket 1 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Adi dan Nenek Sumi 

 

Guru : “Selamat pagi/ siangAnak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak....” 

Guru : “Bagaimana kabar kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik... luar biasa.” 

Guru : “Anak-anak hari ini Ibu/ Bapak membawa teman baru untuk belajar bersama 

dengan kita.” 

Siswa : “Siapa Ibu/ Bapak?” 

(Guru menyembunyikan tangannya ke belakang badan sambil membawa salah 

satu boneka tangan). 

Guru   : “Kira-kira siapa ya?” 

(Guru mengeluarkan kedua tangannya). 

Guru  : “Ini dia teman baru kalian, namanya Adi. Yang satu lagi adalah Nenek Sumi.”  

  (Guru memperlihatkan dua boneka tangan). 

Guru : “Adi adalah anak yang baik. Adi diajarkan oleh orang tuanya untuk selalu 

menolong orang yang sedang mengalami kesusahan. Nenek Sumi adalah 

seorang pekerja keras.” 

Guru  : “Nah, siapa di kelas ini yang masih mempunyai nenek dan kakek? 

Siswa : (menjawab). 

Guru : “Sayang tidak dengan nenek kalian?” 

  (Guru berinteraksi dengan siswa dengan menanyakan beberapa hal untuk 

memusatkan perhatian siswa). 

Guru : “Hari ini Ibu/ Bapak akan bercerita tentang pertemuan Adi dan Nenek Sumi 

pada suatu sore yang mendung.” 

Guru : “Ibu/ Bapak akan bercerita menggunakan dua boneka tangan ini. Satu boneka 

di tangan kiri dan satu lagi di tangan kanan.” 
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Guru  : “Nanti setelah Ibu/ Bapak selesai bercerita, tugas anak-anak adalah bercerita 

menggunakan boneka seperti yang Ibu/ Bapak lakukan. Mengerti?” 

Siswa : (menjawab). 

Guru : “Nah, kita mulai ya.” 

Guru  : Suatu sore Adi diminta tolong ayahnya untuk membeli lampu. Di tengah jalan 

Adi melihat Nenek Sumi yang sedang berteduh.” 

  (Guru bercerita sambil menggerakkan boneka tangan). 

Guru : “Selamat sore Nek Sumi, mengapa duduk di sini sendirian?” sapa Adi sambil 

tersenyum (Suara 1). 

Guru : “Oh, Nak Adi. Nenek baru selesai mencari rumput untuk kambing di rumah, 

Nak,” jawab Nenek Sumi (Suara 2). 

Guru : Adi kemudian bertanya lagi, “ini mendung, Nek. Sebentar lagi akan turun 

hujan. Mengapa Nenek tidak pulang?”  

Guru : “Nenek menunggu kakek. Sudah 30 menit Nenek menunggu tapi kakek belum 

juga datang. Adi mau main ya?” jawab nenek. 

Guru : “Tidak,Nek. Adi baru dari warung membeli lampu. Mari Adi antar pulang, 

Nek. Adi bantu bawakan rumputnya, Nek,” tawar Adi kemudian. 

Guru : “Nenek Sumi menolak, “tidak usah, Nak.Ini berat. Sebentar lagi kakek juga 

akan menjemput Nenek.” 

Guru : Namun, Adi tetap memaksa untuk mengantar Nenek Sumi pulang karena 

rumah Nenek Sumi searah dengan rumah Adi. 

Guru : “Tidak apa-apa,Nek. Adi kan kuat,” kata Adi sambil tersenyum tulus pada 

nenek. 

Guru  : Nenek pun ikut tersenyum, “terima kasih, Nak Adi. Tapi Nenek akan 

menunggu sebentar lagi saja, Nak. Nenek tidak mau merepotkan.” 

Guru  : “Ayolah,Nek.Ini sudah mulai gerimis. Nenek tidak membawa payung kan?” 

Adi masih tetap memaksa nenek karena ia tidak tega melihat Nenek Sumi 

kehujanan 

Guru : Akhirnya nenek Sumi mengalah, “baiklah, Nak.Ayo kita pulang. Hati-hati ya 

membawanya,” kata nenek akhirnya. 

Guru : “Tentu, Nek,” jawab Adi dengan semangat. 

Guru : Mereka pulang dengan beriringan. Gerimis semakin deras. Nenek Sumi 

memayungi Adi agar Adi tidak kehujanan. 

Guru : “Selesai.Bagaimana cerita tadi? Bagus? Apa yang dapat dipelajari dari cerita 

tadi?  

  (Guru dapat menanamkan niai karakter kepada siswa melalui contoh perilaku 

positif yang telah dilakukan tokoh dalam cerita). 

Guru : “Nah... seperti yang ibu katakan sebelumnya.Tugas kalian sekarang adalah 

bercerita dengan menggunakan boneka tangan ini.” 

  Guru memberi kesempatan siswa untuk mempelajari cerita sebelum meminta 

siswa untuk maju bercerita dengan menggunakan boneka tangan. 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.  Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Peduli Sosial 

Membagi makanan dengan teman 1, 2, 3 

Berterima kasih kepada petugas 

kebersihan sekolah 
4, 5 

Meminjamkan alat kepaada teman yang 

tidak membawa atau tidak punya 
6, 7, 8 

Mengumpulkan uang dan barang untuk 

korban bencana alam 
9, 10 

2. Mandiri 

Melakukan sendiri tugas kelas yang 

menjadi tanggung jawabnya 
1, 2, 3, 4, 5 

Mengerjakan PR tanpa meniru 

pekerjaanya temannya 
6, 7, 8, 9, 10 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter 

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Peduli Sosial 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Mengajak teman untuk 

memakan bekal bersama 

    

2. 
Bertukar bekal dengan 

teman 

    

3 Meminta minum pada teman     

4. 
Menyapa petugas kebersihan 

sekolah 

    

5. 

Membantu meringankan 

tugas petugas kebersihan 

sekolah 

    

6. 
Berbagi buku paket pada 

teman yang tidak membawa 

    

7. 

Memberikan kertas gambar 

pada teman yang tidak 

membawa 

    

8. Meminjam pensil pada teman     

9. 
Memberikan sumbangan 

untuk korban bencana alam 

    

10. 

Memberikan barang yang 

sudah tidak terpakai pada 

orang yang membutuhkan 
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Aspek Mandiri 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Menyelesaikan tugas tanpa 

bertanya pada siapapun 
    

2. 
Tidak melihat pekerjaan 

teman  
    

3. 
Percaya pada kemampuan 

diri sendiri 
    

4. 
Menyelesaikan tugas dengan 

penuh tanggung jawab 
    

5. 
Tidak bergantung pada 

orang lain 
    

6. Mengerjakan PR sendiri     

7. 
Mengerjakan PR bersama 

teman 
    

8. Menyalin PR teman     

9. Tidak mengerjakan PR     

10. 
Meminta orang lain untuk 

mengerjakan PR kita 
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4.2 Implementasi Media Paket 2 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Akibat Menyontek  

 

Guru : “Selamat pagi/ siang Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Sebelum Ibu/ Bapak memulai pelajaran hari ini, Ibu/ Bapak mau bertanya 

siapa di sini yang sering menyontek pada waktu ulangan atau PR teman?” 

Siswa : (menjawab). 

Guru : “Anak-Anak, menyontek adalah perbuatan tercela karena menyontek dapat 

merugikan diri sendiri.” 

Guru : “Kali ini Ibu/ Bapak akan menceritakan akibat menyontek. Tetapi, sebelum itu 

Ibu/ Bapak dalam bercerita akan ditemani oleh 2 orang teman yaitu: Reni, 

Amel, dan Ibu Guru.” 

  (Guru mengeluarkan boneka tangan dan menunjukkan karakter tokoh pada 

cerita). 

Guru : “Sebelum kita memulai bercerita, Ibu/ Bapak minta 2 orang siswa perempuan 

untuk memerankan tokoh Reni dan Amel. Ayo siapa yang berani?” 

  (Dua orang siswa maju untuk memerankan tokoh Reni dan Lani). 

Guru : “Nah, sekarang disini Ibu/ Bapak bersama 2 orang teman kalian akan 

menceritakan cerita yang berjudul Akibat Menyontek.” 

Guru : “Semua harap menyimak dengan baik ya.” 

Guru : “Ada seorang gadis yang bernama Reni, dia cantik dan tidak sombong. Ada 

juga seorang gadis yang bernama Amel. Dia sombong dan iri hati pada 

kelebihan orang. Pada pagi hari saat di sekolah....” 

Siswa 1 : “Hai Amel....” 

Siswa 2 : “Jangan sok baik, deh!” 

Guru : “Ibu guru masuk dan memberitahukan kepada murid-murid untuk ulangan 

IPA. Saat ibu guru mulai membagikan kertas ulangannya Amel mulai cemas 

karena tidak belajar dan menyontek pekerjaan Lani yang memang mendapat 

rangking satu di kelas. Sebelum mengerjakan Reni berdoa terlebih dahulu dan 

dia yakin bisa karena sudah belajar kemarin malam.” 

  (Guru menggambarkan perbedaan sikap Reni dan Lani yang bertolak 

belakang). 

Guru : “Ketika waktu hampir mau habis, Amel mengumpulkan lembar jawaban dan 

pergi ke kamar mandi. Sedangkan Lani mengecek dan memperbaiki 

jawabanya.” 

Guru : “Setelah dua hari lamanya, hasil ulangan IPA dibagikan oleh bu guru. Reni 

mendapatkan nilai 90, Lani mendapatkan nilai 80, dan Amel mendapatkan 

nilai 50.” 

Siswa 2 : “Lho? Kenapa aku dapat 50? Padahal kan jawabanku sama denganmu, Lani.” 
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Guru : “Mendengar Amel berkata tersebut ibu guru mengampiri Amel.” 

Guru : “Berarti kamu menyontek pekerjaan Lani?”  

Siswa 2 : “Ti... ti... dak, Bu.” 

Guru : “Nilai Kamu ibu kurangi 10 karena Kamu menyontek pekerjaan teman.” 

Siswa 2 : “Ta... pi... Bu.” 

Guru : “Nah, Anak-Anak menyontek perbuatan yang tidak baik karena bukan hasil 

pekerjaanmu sendiri. Sebelum ulangan kalian harus belajar dulu. Ulangan ini 

kan merupakan tes apakah kalian paham dengan materi yang ibu jelaskan atau 

tidak.”  

Guru : “Semenjak kejadian itu Amel tidak sombong, tidak iri hati, dan semakin giat 

belajar.” 

Guru : “Nah, coba dari cerita tersebut simpulan apa yang dapat kita tarik?” 

Siswa : (menjawab). 

Guru : “Iya... benar. Kita tidak boleh sombong dan iri hati terhadap kelebihan orang 

lain. Selain itu, juga harus rajin belajar supaya tidak mendapat nilai jelek dan 

harus percaya pada kemampuan diri sendiri ya, jangan menyontek pekerjaan 

teman.” 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek Penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No.  Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Jujur 

Tidak meniru pekerjaan teman dalam 

mengerjakan tugas di rumah 
 

Mengatakan dengan sesungguhnya 

sesuatu yang telah terjadi atau yang 

dialaminya 

 

Mau bercerita tentang kesulitan 

menerima pendapat temannya. 
 

Mengemukakan pendapat tentang 

sesuatu sesuai dengan yang 

diyakininya. 

 

Mengemukakan ketidaknyaman 

dirinya dalam belajar di sekolah. 
 

2. Disiplin 

Menyelesaikan tugas pada waktunya.  

Saling menjaga dengan teman agar 

semua tugas-tugas kelas terlaksana 

dengan baik 

 

Selalu mengajak teman menjaga 

ketertiban kelas. 
 

Mengingatkan teman yang 

melanggar peraturan dengan kata-

kata sopan dan tidak menyinggung 

 

Berpakaian sopan dan rapi.  

Mematuhi aturan sekolah.  
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Jujur 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Percaya terhadap kemampuan 

diri sendiri 
    

2. 
Berusaha mencari jawaban yang 

benar sesuai kemampuannya 
    

3. 

Menerima dengan lapang dada 

ketika hasilnya tidak 

memuaskan 

    

4. 
Berani berbicara di depan 

umum 
    

5. 
Menolak pada pendapat yang 

tidak sesuai 
    

6. 
Menimbulkan kerugian bagi 

dirinya sendiri 
    

7. 

Pendapat yang disampaikan 

teman tidak sesuai dengan 

kenyataan 

    

8. 
Menimbulkan kerugian bagi 

orang lain. 
    

9. 
Pendapat teman berlainan 

dengan ide atau gagasannya 
    

10. 
Berbicara sesuai dengan 

kenyataan 
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Aspek Disiplin 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 

Mematuhi perkataan guru untuk 

menyelesaikan tugas pada 

waktunya. 

    

2. 

Takut terhadap sanksi yang 

diberikan apabila menyelesaikan 

tidak tepat waktu. 

    

3. 
Tidak menunda untuk 

menyelesaikan tugas. 
    

4. Baju dimasukkan     

5. Memakai ikat pinggang     

6. 

Rambut siswa perempuan yang 

panjang harus diikat Sedangkan 

siswa laki-laki tidak boleh 

berambutpanjang. 

    

7. Masuk sekolah tepat wak-tu.     

8. 
Tidak menyontek pada saat 

ulangan. 
    

9. 

Sopan terhadap guru dan 

pegawai sekolah, serta tidak 

saling mengejek teman. 

    

10. 
Menegur teman apabila 

melanggar aturan. 
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4.3 Implementasi Media Paket 3 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Aku Ingin Sekolah 

 

Guru : “Selamat pagi/ siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Sebelum memulai pelajaran, Ibu/ Bapak ingin bertanya. Apakah kalian tahu 

penjual koran di pinggir jalan?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Bagaimana perasaan Kalian ketika melihat hal itu?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Iya benar. Berhubungan dengan hal itu, Ibu/ Bapak akan menceritakan 

pedagang koran yang putus sekolah.” 

  (Guru menyembunyikan tangan kebelakang sambil memegang boneka 

tangan). 

Guru : “Kali ini Ibu/ Bapak tidak sendiri. Ibu/ Bapak membawa teman. Siapakah 

dia? Apakah kalian penasaran?” 

  (Guru memperkenalkan karakter tokoh cerirta yang dimainkan). 

Guru : “Di sini ada Edo yang berambut keriting dan Andi yang berambut lurus. Ibu/ 

Bapak akan bercerita menggunakan boneka tangan.” 

Guru : “Ibu/ Bapak akan bercerita.Sebelum itu Ibu/ Bapak minta bantuan satu orang 

siswa untuk memerankan tokoh Andi. Siapa yang berani?” 

Siswa : (Salah seorang siswa maju untuk memerankan tokoh Andi). 

Guru : “Ibu/ Bapak sudah bersama teman kalian. Kita akan bercerita dengan judul 

cerita Aku Ingin Sekolah. Kita mulai ya.” 

Guru : “Pada suatu hari Edo membolos sekolah karena tidak mengerjakan tugas 

Matematika yang diberikan oleh guru. Ketika perjalanan pulang ke rumah, 

Edo bertemu dengan Andi. Edo melihat Andi yang sedang berjualan koran di 

lampu merah.” 

Guru : “Hai, Andi. Kamu lagi ngapain di sini?”  

Siswa : “Hai, Edo. Aku lagi berjualan Koran.”  

Guru : “Kok Kamu tidak masuk sekolah sejak 2 minggu kemarin. Kenapa?”  

Siswa : “Iya, bapakku sakit dan aku harus menggantikan bapak untuk berjualan koran. 

Guru : “Andi adalah anak yang rajin dan sering mendapatkan rangking 1 di kelasnya. 

Andi adalah anak pertama dan mempunyai dua adik yang masih kecil. Ibu 

Andi meninggal waktu ia berumur 6 tahun. Andi menggantikan bapaknya yang 

sedang sakit.” 

  (Guru menanyakan sikap Andi kepada siswa). 

Guru : “Bagaimana sikap Andi?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Iya benar, kita lanjutkan ceritanya.” 
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Guru : “Apa aku boleh membantumu berjualan, Di?”  

Siswa : “Tentu saja.” 

Guru : “Edo membantu Andi yang berjualan koran dilampu merah. Mereka 

menawarkan koran kepada pengguna kendaraan saat lampu menyala merah. 

Waktu sudah menunjukkan pukul 14.00 WIB dan koran yang dijual Andi 

habis. Andi mengajak Edo mampir ke rumahnya.” 

Guru : “Rumah Andi sangat kecil dan berantakan. Di sana ada bapak Andi yang 

sedang sakit. Edo bersalaman dengan bapak Andi dan beristirahat sejenak di 

rumah Andi.” 

Guru : “Oh ya, Di. Apakah Kamu tidak akan masuk sekolah lagi?” 

Siswa : “Tidak ada biaya untuk bersekolah. Aku harus berjualan menggantikan bapak 

untuk makan sehari-hari. Lho, Kamu tadi bolos ya?” 

Guru : “Iya. Tadi aku nggak mengerjakan PR Matematika jadi aku bolos deh. Takut 

dimarahin Pak Ridwan.”  

Siswa : “Kenapa tidak mengerjakan?” 

Guru : “Matematika susah sih.”  

Siswa : “Seharusnya Kamu berusaha mengerjakannya. Kamu kan bisa tanya Rosa 

yang jago Matematika. Selagi masih mempunyai kesempatan bersekolah 

seharusnya kamu lebih bersemangat.” 

Guru : “Iya sih.” 

Guru : “Di perjalanan pulang Edo memikirkan apa yang dikatakan oleh Andi. Edo 

menjadi bersemangat kembali dan patang menyerah.” 

Guru : “Kalau Andi saja pantang menyerah, kenapa aku tidak?” 

  (Guru bertanya tentang cerita yang disampaikan). 

Guru : “Nah, itulah tadi cerita Aku Ingin Sekolah. Inti cerita tadi tentang apa ya?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Iya benar. Kemudian sikap yang dapat kita teladani apa saja?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Iya. Kita tidak boleh putus asa dan harus menghargai anugerah yang 

diberikan Tuhan.” 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No.  Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Toleransi 

Menjaga hak teman yang berbeda untuk 

melaksanakan ajaran agamanya. 
 

Menghargai pendapat yang berbeda 

sebagai sesuatu yang alkami dan insani. 
 

Bekerjasama dengan teman yang 

berbeda agama, suku, dan etnis dalam 

kegiatan-kegiatan kelas dan sekolah. 

 

Bersahabat dengan teman yang berbeda 

pendapat. 
 

2. 

Peduli 

Sosial 

 

Mengunjungi rumah yatim dan panti 

jompo 
 

Menghormati petugas-petugas sekolah.  

Membantu teman yang sedang 

membutuhkan bantuan 
 

Menyumbang darah untuk PMI  
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket! 

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Toleransi 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Menerima perbedaan 

pendapat. 

    

2. 

Tidak merasa kesal terhadap 

pendapat teman yang 

berbeda. 

    

3. 
Mendengarkan ketika teman 

berpendapat. 

    

4. 
Perbedaan merupakan 

anugerah dari Tuhan 

    

5. 
Menganggap semua teman 

adalah sama 

    

6. 

Merupakan teman yang 

dikenal memiliki sifat yang 

baik dan juga pintar. 

    

7. 
Menghargai perbedaan 

pendapat 

    

8. Tidak memilih teman     

9. 

Tidak marah ketika ada 

teman yang berbeda 

pendapat 

    

10. 
Mendengarkan teman ketika 

berbicara. 
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Aspek Peduli Sosial 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Pernah bermain ke rumah 

anak yatim 

    

2. 
Merasa kasihan terhadap 

teman yang kesusahan. 

    

3. 
Membantu teman yang 

kesusahan. 

    

4. 

Merasakan apa yang 

dirasakan orang lain waktu 

kesusahan dan memerlukan 

bantuan. 

    

5. Menyapa petugas sekolah.     

6. 
Berbicara santun kepada 

petugas sekolah 

    

7. 
Bergaul dengan semua orang 

tanpa membeda-bedakan. 

    

8. 
Melindungi teman yang 

dijadikan ejekan di kelas. 

    

9. 

Menolong teman ketika 

mengalami kesulitan 

memahami materi pelajaran. 

    

10. Pernah ikut donor darah.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

4.4 Implementasi Media Paket 4 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Aku Sayang Ibu 

 

Guru  : “Selamat pagi, Anak-Anak.” 

Siswa  : “Selamat pagi, Bu.” 

Guru  : “Apa kabar Kalian hari ini?” 

Siswa  : “Baik, Bu.” 

Guru : “Alhamdulillah. Karena kita semua dalam keadaan sehat maka kita 

harus?” 

Siswa  : “Bersyukur.” 

Guru  : “Kepada?” 

Siswa  : “Tuhan.” 

Guru  : “Nah, siapa yang tahu apa itu boneka tangan?” 

Siswa  : “Boneka yang dipegang tangan, Bu.” 

Guru : “Iya benar. Nah, untuk lebih jelasnya ibu membawa contoh boneka tangan. 

  (Guru menunjukkan media boneka tangan yang sudah disiapkan). 

Siswa  : (Mengamati boneka tangan yang telah dibawa oleh guru). 

Guru : “Nah, Anak-Anak. Kali ini bu guru akan bercerita menggunakan boneka 

tangan. Perhatikan ya.” 

  (Guru bercerita menggunakan media tangan dan siswa memperhatikan). 

Guru : (Prolog) Ibnu adalah anak seorang pedagang kue di sekolahnya. Ibunya 

yang mengurus Ibnu sendirian sejak bayi. Sekarang Ibnu sudah duduk di 

kelas IV SD. Ayah Ibnu sudah dipanggil Sang Mahakuasa ketika Ibnu 

berumur satu minggu sehingga ibu Ibnu harus berjuang sendirian menjadi 

tulang punggung keluarga. Suatu sore Ibnu dan ibu sedang duduk-duduk 

di teras rumah. 

Guru/ Ibu : “Nak, ibu mau tanya sama Kamu.” 

Guru/ Ibnu : “Apa, Bu? Kok serius sekali?” 

Guru/ Ibu : “Ibnu adalah anak yang baik dan selalu menerima keadaan. Apakah Ibnu 

merasa kecewa dengan ibu?” 

Guru/ Ibnu : “Kecewa kenapa, Bu?” 

Guru/ Ibu : “Ya, di saat teman-temanmu bermain ketika istirahat, Ibnu malah bantu 

ibu jualan di sekolah.” 

Guru/ Ibnu : “Ya tidak apa-apa, Bu. Ibnu senang kok. Soalnya Bu Guru Siti selalu 

mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua terutama seorang ibu. Apa 

pun yang ibu minta kalau bisa dilakukan ya harus dilakukan. Itu kata Bu 

Siti, Bu. 

Guru/ Ibu : “Ibu besok akan bertemu dengan Bu Siti ya?” 

Guru/ Ibnu : “Ngapain, Bu?” 

Guru/ Ibu : “Ibu akan mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti karena telah 

menjadikan anak ibu orang yang baik.” 



Panduan Penggunaan Boneka Tangan    71 

Guru/ Ibnu : “Oh... iya, Bu. Besok saja kalau ketemu Bu Siti pas jam istirahat soalnya 

Bu Siti juga mengajar agama di kelas lain.” 

Guru/ Ibu : “Iya.” 

Guru : (Prolog) Ibu Ibnu sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah 

memberikan anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Ibnu sudah 

pandai mengatur jadwal untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. 

Guru : “Nah, sekarang ibu mau Kalian yang mempraktikkan boneka tangan ini 

sambil berdialog. Ibu tawarkan siapa yang mau mempraktikkan boneka 

tangan ini” 

Nina : “Saya, Bu.” 

Guru : “Hanya Nina saja yang bersedia?” 

Amir, Nurul: “Saya, Bu.” 

Guru : “Bagus. Karena yang mengangkat tangan lebih dulu adalah Amir, maka 

Amir yang akan menjadi Ibnudan Nurul yang membaca prolog. Yang 

lainnya bisa maju di lain kesempatan. Oke?” 

Siswa : “Oke, Bu.” 

Guru : “Nah, yang jadi tokoh ibuadalah Nina dan yang menjadi tokoh Ibnu adalah 

Amir. Siap and action!” 

Nurul : (Prolog) Ibnu adalah anak seorang pedagang kue di sekolahnya. Ibunya 

yang mengurus Ibnu sendirian sejak bayi, sekarang Ibnu sudah duduk di 

kelas IV SD. Ayah Ibnu sudah dipanggil Sang Mahakuasa ketika Ibnu 

berumur satu minggu sehingga ibu Ibnu harus berjuang sendirian menjadi 

tulang punggung keluarga. Suatu sore Ibnu dan ibu sedang duduk-duduk 

di teras rumah. 

Nina/ Ibu : “Nak, ibu mau tanya sama Kamu.” 

Amir/ Ibnu : “Apa, Bu? Kok serius sekali?” 

Nina/ Ibu : “Ibnu adalah anak yang baik dan selalu menerima keadaan. Apakah Ibnu 

merasa kecewa dengan ibu?” 

Amir/ Ibnu : “Kecewa kenapa, Bu?” 

Nina/ Ibu : “Ya, di saat teman-teman lain bermain ketika istirahat, Ibnu malah bantu 

ibu jualan di sekolah.” 

Amir/ Ibnu : “Ya tidak apa-apa, Bu. Ibnu senang kok. Soalnya Bu Guru Siti selalu 

mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua terutama seorang ibu. Apa 

pun yang ibu minta kalau bisa dilakukan ya harus dilakukan. Itu kata Bu 

Siti, Bu. 

Nina/ Ibu : “Ibu besok akan bertemu dengan Bu Siti ya?” 

Amir/ Ibnu : “Ngapain, Bu?” 

Nina/ Ibu : “Ibu akan mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti karena telah 

menjadikan anak ibu orang yang baik.” 

Amir/ Ibnu : “Oh... iya, Bu. Besok saja kalau ketemu Bu Siti pas jam istirahat soalnya 

Bu Siti juga mengajar agama di kelas lain.” 

Nina/ Ibu : “Iya.” 

Nurul : (Prolog) Ibu Ibnu sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah 

memberikan anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Ibnu sudah 

pandai mengatur jadwal untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. 
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Guru : “Tepuk tangan buat teman Kalian.” 

Guru : “Nah, sekarang siapa yang tahu nilai karakter apa saja yang dimiliki 

masing-masing tokoh?” 

Siswa : “Kerja keras, Bu.” 

Guru : “Benar. Siapa yang bekerja keras?” 

Siswa : “Ibu.” 

Guru : “Benar. Tetapi, bukan hanya ibu yang bekerja keras. Ibnu juga bekerja 

keras. Karakter yang dimiliki Ibnu adalah mandiri, kerja keras, dan disiplin 

sedangkan karakter yang dimiliki ibu yaitu bekerja keras dan disiplin.” 

  (Guru menutup kegiatan bercerita dengan bernyanyi dan tepuk-tepuk). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No Pernyataan 

1. Mandiri 

Mencari sumber untuk menyelesaikan 

tugas sekolah tanpa bantuan pustakawan 

sekolah. 

3, 4, 5, 7, 10 

Mengerjakan PR tanpa meniru pekerjaan 

temannya. 
1, 2, 6, 8, 9 

2. Kerja Keras 

Mengerjakan semua tugas kelas dengan 

sungguh-sungguh. 
1, 8 

Mencari informasi dari sumber di luar 

buku pelajaran. 
3, 5, 10 

Menyelesaikan PR pada waktunya. 2, 9 

Menggunakan sebagian besar waktu di 

kelas untuk belajar.  
4, 6, 7 

Mencatat dengan sungguh-sungguh 

sesuatu yang ditugaskan guru. 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter 

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Mandiri 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 

Saya sudah mengerjakan PR 

malam sebelumnya sebelum 

dikumpulkan 

    

2. 
Saya senang ketika diberi 

tugas rumah oleh guru 

    

3. 

Saya bertanya kepada teman 

soal yang tidak bisa saya 

kerjakan ketika ulangan 

    

4. 
Saya malas jika disuruh 

mengerjakan piket kelas 

    

5. 

Saya mendatangi 

perpustakaan minimal satu 

minggu sekali 

    

6. 
Saya mengerjakan PR di 

rumah bukan di sekolah 

    

7. 

Jika ada kesulitan saya 

mencari buku di 

perpustakaan 

    

8. 

Saya tidak suka jika ada 

teman yang mengerjakan PR 

di sekolah pagi-pagi 

    

9. Saya tidak suka jika PR yang     
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telah saya kerjakan ditiru 

teman saya 

10. 

Ketika saya kurang paham 

dengan suatu materi maka 

saya bermain agar tidak 

penat 

    

 

Aspek Kerja Keras 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Setiap hari saya harus 

belajar minimal 2 jam 

    

2. 
Setiap hari saya mengerjakan 

PR sepulang sekolah 

    

3. 

Saya berprinsip setiap 

semester nilai rapot saya 

harus meningkat 

    

4. 
Saya mencatat semua 

penjelasan dari guru 

    

5. 

Jika ada materi yang kurang 

paham saya mencari sumber 

lain seperti koran, internet, 

dan bertanya kepada guru 

    

6. 
Saya tidak mau bermain 

sebelum semua PR selesai 

    

7. 

Saya selalu memperhatikan 

penjelasan dari guru ketika 

sedang menerangkan 

    

8. 
Saya bermain seharian ketika 

hari Minggu 

    

9. 
Saya menunggu malam untuk 

mengerjakan PR 

    

10. 

Sepulang sekolah saya 

membaca kembali pelajaran 

yang sudah diberikan guru 
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4.5 Implementasi Media Paket 5 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita berjudul Berlibur ke Kebun Binatang  

 

Guru : “Selamat pagi, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi, Bu.” 

Guru : “Apa kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik, Bu.” 

Guru : “Alhamdulillah. Karena kita semua dalam keadaan sehat maka kita 

harus?” 

Siswa : “Bersyukur.” 

Guru : “Kepada?” 

Siswa : “Tuhan.” 

Guru : “Nah, siapa yang tahu apa itu boneka tangan?” 

Siswa : “Boneka yang dipegang tangan, Bu.” 

Guru : “Iya benar. Nah, agar lebih jelas ibu membawa contoh boneka tangan. 

  (Guru menunjukkan media boneka tangan yang sudah disiapkan). 

Siswa : (Mengamati boneka tangan yang telah dibawa oleh guru). 

Guru : “Nah, Anak-Anak. Kali ini bu guru akan bercerita menggunakan boneka 

tangan. Perhatikan ya.” 

  (Guru bercerita menggunakan media boneka tangan dan siswa 

memperhatikan). 

Guru : (Prolog) pada hari Minggu Adi dan ayahnya pergi berlibur ke kebun 

binatang. Adi sangat senang sekali karena baru pertama kali berkunjung 

ke kebun binatang. Di sana Adi dapat melihat berbagai macam binatang 

secara langsung. Berbagai binatang yang dilihat Adi antara lain gajah, 

jerapah, harimau, kera, ular, burung, dan masih banyak lagi. Tetapi, Adi 

tertarik pada salah satu kandang binatang. 

Guru/Adi : “Ayah, kita kesana yuk, Yah (sambil menunjuk suatu tempat) aku mau 

memberi makan jerapah.” 

Guru/ Ayah : “Kamu berani?” 

Guru/ Adi : “Ya berani. Kata Nina, temanku satu kelas, dia pernah ke kebun 

binatang ini dan memberi makan jerapah. Seru sekali.” 

Guru/ Ayah : “Ya sudah sekarang kita ke kandang jerapah.” 

Guru/ Adi : “Wah, jerapahnya ada yang besar dan ada yang kecil ya, Yah?” 

Guru/ Ayah : “Iya. Yang kecil itu anaknya. Sekarang kamu beli sayur ke petugas itu 

ya.”(menunjuk seorang petugas yang meyiapkan sayur untuk dibeli 

pelanggan jika mau memberi makan hewan). 

Guru/ Adi : “Oke.” 

Guru : (Prolog) dengan hati riang Adi membeli sayur Rp 10.000,00 kemudian 

menuju ke kandang jerapah dengan gembira. Walaupun sayur yang 

dibawanya banyak tetapi ringan. 

Guru/ Ayah : “Wah, dengan uang sepuluh ribu bisa dapat sayur banyak. Murah ya?” 
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Guru/ Adi : “Iya, Yah. Tetapi nggak berat kok sayurnya. Oh... ya, Yah. Kenapa 

harus beli sayur di sini?” 

Guru/ Ayah : “Iya. Kalau mau memberi makan binatang di kebun binatang ini, semua 

orang wajib membeli sayur di petugas agar makanan yang diberikan 

jelas. Hal ini untuk menghindari keracunan binatang yang disebabkan 

oleh makanan yang diberikan pengunjung.” 

Guru/ Adi : “Oh... gitu, Yah.” 

Guru/ Ayah : “Iya. Sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhi peraturan 

yang sudah dibuat.” 

Guru : (Prolog) Adi dan ayah memberi makan jerapah bersama pengunjung 

lain. Adi tidak takut sama sekali. Ketika memberi makan jerapah, Adi 

tinggal mengangkat tangan menyodorkan sayur kemudian jerapah yang 

ada di dalam kandang akan menunduk dan mengambil sayur dari tangan 

Adi. Begitu juga dengan pengunjung lain. Adi sangat senang dan 

bersyukur karena keinginannya untuk memberi makan hewan di kebun 

binatang tercapai. Ayah selalu mengajarkan untuk bersyukur ketika 

merasa senang dan bersabar ketika merasa sedih. 

Guru : “Nah, sekarang ibu mau kalian yang mempraktikkan boneka tangan ini 

sambil berdialog. Ibu tawarkan siapa yang mau mempraktikkan boneka 

tangan ini?” 

Nina : “Saya, Bu.” 

Guru : “Hanya Nina saja yang bersedia?” 

Amir, Nurul : “Saya, Bu.” 

Guru : “Bagus. Karena yang mengangkat tangan lebih dulu adalah Amir maka 

Amir yang akan menjadi Ayah dan Nurul yang membaca prolog. Anak-

anak yang lain bisa maju lain kesempatan. Oke?” 

Siswa : “Oke, Bu.” 

Guru : “Nah, yang menjadi tokoh Ayah adalah Amir dan yang menjadi tokoh Adi 

adalah Nina. Siap and action!” 

Nurul : (Prolog) pada hari Minggu Adi dan ayahnya pergi berlibur ke kebun 

binatang. Adi sangat senang sekali karena baru pertama kali berkunjung 

ke kebun binatang. Di sana Adi dapat melihat berbagai macam binatang 

secara langsung. Berbagai binatang yang dilihat Adi antara lain gajah, 

jerapah, harimau, kera, ular, burung, dan masih banyak lagi. Tetapi, Adi 

tertarik pada salah satu kandang binatang. 

Nina : “Ayah, kita ke sana yuk, Yah (sambil menunjuk suatu tempat) aku mau 

memberi makan jerapah.” 

Amir : “Kamu berani?” 

Nina : “Ya berani. Kata Nina, temanku satu kelas, dia pernah ke kebun 

binatang ini dan memberi makan jerapah. Seru sekali.” 

Amir : “Ya sudah sekarang kita ke kandang jerapah.” 

Nina : “Wah, jerapahnya ada yang besar dan ada yang kecil ya, Yah?” 

Amir : “Iya. Yang kecil itu anaknya. Sekarang kamu beli sayur ke petugas itu 

ya.”(menunjuk seorang petugas yang meyiapkan sayur untuk dibeli 

pelanggan jika mau memberi makan hewan). 
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Nina : “Oke.” 

Nurul : (Prolog) dengan hati riang Adi membeli sayur Rp 10.000,00 kemudian 

menuju ke kandang jerapah dengan gembira. Walaupun sayur yang 

dibawanya banyak tetapi ringan. 

Amir : “Wah, dengan uang sepuluh ribu bisa dapat sayur banyak. Murah ya?” 

Nina : “Iya, Yah. Tetapi nggak berat kok sayurnya. Oh... ya, Yah. Kenapa 

harus beli sayur disini?” 

Amir : “Iya. Kalau mau memberi makan binatang di kebun binatang ini, semua 

orang wajib membeli sayur di petugas agar makanan yang diberikan 

jelas. Hal ini untuk menghindari keracunan binatang yang disebabkan 

oleh makanan yang diberikan pengunjung.” 

Nina : “Oh... gitu, Yah.” 

Amir : “Iya. Sebagai warga negara yang baik kita harus mematuhi peraturan 

yang sudah dibuat.” 

Nurul : (Prolog) Adi dan ayah memberi makan jerapah bersama pengunjung 

lain. Adi tidak takut sama sekali. Ketika memberi makan jerapah, Adi 

tinggal mengangkat tangan menyodorkan sayur kemudian jerapah yang 

ada di dalam kandang akan menunduk dan mengambil sayur dari tangan 

Adi. Begitu juga dengan pengunjung lain. Adi sangat senang dan 

bersyukur karena keinginannya untuk memberi makan hewan di kebun 

binatang tercapai. Ayah selalu mengajarkan untuk bersyukur ketika 

merasa senang dan bersabar ketika merasa sedih. 

Guru : “Tepuk tangan buat teman Kalian.” 

Guru : “Nah, sekarang siapa yang tahu nilai karakter apa saja yang dimiliki 

tokoh Adi?” 

Siswa : “Kerja keras,Bu.” 

Guru : “Benar. Tetapi, kurang tepat ya.” 

Siswa : “Yang benar apa,Bu?” 

Guru : “Yang benar tokoh Adi mempunyai karakter rasa ingin tahu yang tinggi.” 

  (Guru melanjutkan refleksi menilai nilai karakter yang lain dan menutup 

kegiatan bercerita dengan bernyanyi dan tepuk-tepuk). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. 
Rasa ingin 

tahu 

Bertanya atau membaca sumber di luar 

buku teks tentang materi yang terkait 

dengan pelajaran. 

1, 5 

Membaca atau mendiskusikan gejala alam 

yang baru terjadi. 
4, 10 

Bertanya tentang beberapa peristiwa alam, 

sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi 

yang baru didengar. 

3, 7, 8, 9 

Bertanya tentang sesuatu yang terkait 

dengan materi pelajaran tetapi di luar yang 

dibahas di kelas. 

2, 6 

2. Jujur 

Tidak meniru pekerjaan temanketika 

mengerjakan tugas di rumah. 
3, 4 

Mengatakan dengan sesungguhnya sesuatu 

yang telah terjadi atau yang dialaminya. 
1, 5 

Mau bercerita tentang kesulitan menerima 

pendapat temannya. 
6, 9 

Mangemukakan pendapat tentang sesuatu 

sesuai dengan yang diyakininya. 
2, 8 

Mengemukakan ketidaknyamanan dirinya 

dalam belajar di sekolah. 
7, 10 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah :  

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Rasa Ingin Tahu 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 

Saya mencari sumber lain 

ketika tidak paham tentang 

suatu materi 

    

2. 

Saya bertanya kepada guru 

atau orang tua ketika 

mengalami kesulitan tentang 

materi 

    

3. 

Saya berusaha mencari tahu 

tentang gejala alam yang 

terjadi seperti mengapa 

terjadi tanah longsor 

    

4. 
Saya membaca berita di 

koran atau internet 
    

5. 

Saya membawa buku sumber 

lain ke kelas selain buku 

pelajaran 

    

6. 

Saya tidak suka teman saya 

yang selalu bertanya kepada 

guru 

    

7. Saya tidak suka berita politik     

8. 
Saya mencari tahu tentang 

teknologi terbaru zaman 
    



Panduan Penggunaan Boneka Tangan    81 

sekarang 

9. 
Saya gemar membaca berita 

tentang budaya di Indonesia 
    

10. 

Ketika ada gejala alam yang 

terjadi guru saya 

memberitahukan fenomena 

gejala alam tersebut dengan 

penjelasan ilmiah 

    

 

Aspek Jujur 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 

Saya memperlihatkan hasil 

ulangan kepada orang tua 

berapapun hasilnya 

    

2. 
Saya bertindak sesuai apa 

yang saya katakan 

    

3. 
Saya mengerjakan PR di 

bantu ibu atau guru les 

    

4. 

Saya membiasakan 

mengerjakan tugas rumah 

sendiri terlebih dulu 

    

5. 

Saya menuruti larangan dari 

orang tua seperti tidak boleh 

jajan sembarangan, 

menyotek, dll 

    

6. 
Saya jujur kepada ibu jika 

ada masalah dengan teman 

    

7. 

Saya bercerita kepada orang 

tua jika dalam pengajaran di 

sekolah tidak nyaman atau 

sebaliknya 

    

8. 
Saya mengucapkan apa yang 

ada di dalam hati saja 

    

9. 

Jika perkataan teman saya 

ada yang menyinggung saya 

menceritakan kepada orang 

tua 

    

10. 

Saya menceritakan kepada 

orang yang sebenarnya 

tentang berapa uang yang 

harus dibayar untuk membeli 

buku pelajaran 
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4.6 Implementasi Media Paket 6 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Bersih Pangkal Sehat 

 

Guru : “Selamat siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat siang, Bu.” 

Guru : “Sudah istirahat semua ya tadi?” 

Siswa : “Sudah, Bu.” 

Guru : “Alhamdulillah. karena kita semua bisa istirahat, beli jajan, minum 

maka selalu mengucap?” 

Siswa : “Syukur.” 

Guru : “Atas?” 

Siswa : “Rizki yang sudah diberikan.” 

Guru : “Nah, sekarang kita lanjut belajar dengan menggunakan media 

boneka tangan. Karena tadi pagi sudah ibu contohkan bagaimana 

menggunakan media boneka tangan, sekarang Kalian sendiri yang 

harus mempraktikkan. Siapa saja yang berani maju akan mendapat 

nilai tambah di pelajaran ini.” 

  (Banyak siswa yang ingin maju dengan mengangkat tangan tetapi 

guru hanya memilih 4 orang tercepat). 

Guru : “Setelah ibu perhatikan, ibu memilih empat orang. Dua perempuan 

dan dua laki-laki. Ibu memilih Gina sebagai tokoh Ibu, Beti sebagai 

tokoh Bella, Agus sebagai tokoh Kak Faiz,dan Amir membacakan 

prolog. Siap and action!” 

  (Gina, Beti, dan Agus mempraktikkan media boneka tangan dan 

yang lain memperhatikan). 

Amir : (Prolog) Bella adalah seorang murid kelas IV SD. Bella dan kakak 

Bella sangat suka kerapian tetapi Bella belum mau bersih-bersih 

sendiri. Ia harus diingatkan dahulu dan ibu selalu mengingatkan 

akan pepatah kebersihan adalah pangkal kesehatan.  

Beti/ Bella : “Ibu, Bella berangkat sekolah dulu sama kakak ya.” 

Gina/ Ibu : “Iya. Hati-hati ya, Nak” (sambil bersalaman). 

Agus/ Kak Faiz : “Ibu nanti masak sayur garang asem ya. Hehe....” 

Gina/ Ibu : “Wani piro? Hehe...oke deh, Anakku Sayang.” 

Beti/ Bella : “Iya, Bu. Bella juga suka.” 

Agus/ Kak Faiz : “Eh, anak kecil ikut-ikutan mulu.” 

Beti/ Bella : “Ih, Kakak nih, Bu.” 

Gina/ Ibu : “Sudah. Cepat berangkat nanti terlambat.” 

Amir : (Prolog) Bella dan kakaknya memang sering bercanda. Kakak 

Bella bernama Faiz yang duduk di bangku sekolah menengah 

pertama kelas VIII. Sekolah Kak Faiz bersebelahan dengan sekolah 

Bella. Jadi, mereka selalu berangkat bersama. Di perjalanan 

mereka melihat sesuatu. 



Panduan Penggunaan Boneka Tangan    83 

Beti/ Bella : “Kakak, lihat deh sampah yang menumpuk dan berserakan di 

depan rumah itu. Nggak enak ya Kak dilihatnya.” 

Agus/ KakFaiz : “Iya. Tempat sampahnya sudah penuh gitu.” 

Amir : (Prolog) Bella dan kakaknya berhenti sejenak melihat sampah yang 

menumpuk sambil berpikir apa yang bisa mereka lakukan. Tidak 

lama kemudian muncullah seseorang membawa gerobak sampah. 

Ternyata dia adalah petugas kebersihan. 

Beti/ Bella : “Kak, ada bapak-bapak kebersihan tuh.” 

Agus/ Kak Faiz : “Bapak itu kayaknya lagi sakit, deh. Batuk-batuk gitu.” 

Beti/ Bella : “Iya, Kak. Kasihan ya. Eh... Kakak mau ke mana? Motornya kok 

dimatiin?” 

Amir : (Prolog) Kak Faiz tidak menjawab pertanyaan adiknya. Dia 

berjalan menuju petugas kebersihan tersebut kemudian segera 

membantu petugas kebersihan itu dengan tangan kosong. Kak Faiz 

tidak takut kotor sedangkan Bella hanya melihat Kak Faiz dari 

motor saja. Waktu sudah menunjuk pukul 06.40. Bella sudah mulai 

khawatir mereka akan terlambat masuk kelas. Lima menit 

kemudian Kak Faiz selesai membantu pekerjaan petugas 

kebersihan itu. Kemudian Kak faiz menuju motor yang diparkir di 

pingir jalan. 

Agus/ Kak Faiz : “Bel, tolong ambilkan botol minuman kakak di dalam tas. Kakak 

mau cuci tangan.” 

Beti/ Bella : “Iya, Kak,” (sambil menyiram tangan Kak Faiz dengan air di botol 

minuman). 

Agus/ Kak Faiz : “Ambilkan juga handsanitizer di tas depan. Tuangkan juga di 

telapan tangan Kakak ya.” 

Beti/ Bella : “Nih, Kak.” 

Amir : (Prolog) sambil melakukan yang diperintahkan kakaknya Bella 

berkata-kata.  

Beti/ Bella : “Ayo, Kak.Udah mau telat nih. Udah jam 06.47.” 

Agus/ Kak Faiz : “Iya cerewet.” 

Amir : (Prolog) sambil naik motor mereka berbincang-bincang. 

Beti/ Bella : “Kak, kenapa tadi Kakak bantuin petugas itu sih?” 

Agus/ Kak Faiz : “Kita kan harus saling menolong.” 

Beti/ Bella : “Iya emang, sih. Tapi kan keadaannya kita mau berangkat sekolah. 

Nanti kalau telat gimana?” 

Agus/ Kak Faiz : “Nih, Kakak bilangin ya. Kakak tadi sempat mengobrol dengan 

petugas kebersihan itu. Kakak bertanya kenapa sampahnya sampai 

menumpuk banyak. Bapak itu bilang kalau sudah dua hari beliau 

sakit batuk pilek. Jadi, tidak bisa bekerja padahal lingkungan itu 

kawasan beliau. Tadi aja masih batuk-batuk gitu.” 

Beti/ Bella : “Oh... gitu. Kasihan ya, Kak.” 

Agus/ Kak Faiz : “Iya. Sudah kewajiban setiap manusia untuk menolong sesamanya 

dan tidak pandang bulu. Entah itu presiden, tukang becak, penjual 

nasi, atau yang lainnya.” 
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Beti/ Bella : “Wuihh, Kakak ceramah lagi kan. Maaf ya, Kak. Tadi aku nggak 

ikut bantú.” 

Agus/ Kak Faiz : “Ih... dasar Kamu tuh. Itu buat pelajaran juga. Kita harus 

senantiasa bersyu....” 

Beti/ Bella : “Ya, Kak. Ayo udah sampai. Udah jam 06.55,” (sambil turun dari 

motor dan kabur dari kakkanya). 

Agus/ Kak Faiz : “Awas nanti Kamu ya.” 

Beti/ Bella : (Mengejek sambil menjulurkan lidah). 

Amir : (Prolog) Bella segera masuk ke ruang kelas. Begitu juga dengan 

Kak Faiz yang segera memarkir motornya dan segera berlari ke 

kelasnya. Bella sampai di kelas pukul 06.57 sedangkan Kak Faiz 

masuk kelas Pukul 07.00 bersamaan dengan bunyi bel masuk. 

  (Guru melakukan refleksi dari kegiatan tersebut dengan menilai 

karakter apa yang dimiliki masing-masing tokoh dan bagaimana 

cara bersikap dengan baik kepada sesama). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Disiplin 

Menyelesaikan tugas pada waktunya. 1 

Saling menjaga dengan teman agar semua 

tugas kelas terlaksana dengan baik. 
9 

Selalu mengajak teman menjaga ketertiban 

kelas. 
2 

Mengingatkan teman yang melanggar 

peraturan dengan kata-kata sopan dan 

tidak menyinggung. 

4, 5 

Berpakaian sopan dan rapi. 3, 8, 10 

Mematuhi aturan sekolah. 6, 7 

2. 
Peduli 

Lingkungan 

Membersihkan WC. 1 

Membersihkan tempat sampah. 2 

Membersihkan lingkungan sekolah. 7 

Memperindah kelas dan sekolah dengan 

tanaman. 
10 

Ikut memelihara taman di halaman 

sekolah. 
4 

Ikut dalam kegiatan menjaga kebersihan 

rumah. 
3, 5, 6, 8, 9 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Disiplin 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Saya mengumpulkan tugas 

tepat waktu 

    

2. 

Saya mengajak teman untuk 

tidak ramai ketika guru 

menerangkan 

    

3. Saya suka baju yang rapi     

4. 
Saya menegur ketika melihat 

baju teman saya tidak rapi 

    

5. 

Saya menegur teman saya 

yang tidak memakai kaos 

kaki sesuai peraturan 

    

6. 

Saya menegur teman yang 

membuang sampah 

sembarangan 

    

7. 
Saya membuang sampah di 

tempat sampah yang tersedia 

    

8. 
Saya menjaga kebersihan 

kuku setiap hari 

    

9. 
Saya mencuci sepatu saya 

sendiri setiap minggu 

    

10. 
Saya ganti kaos kaki 2 hari 

sekali 
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Aspek Peduli Lingkungan 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Selagi saya mandi di rumah, 

saya membersihkan wc 

    

2. 

Ketika piket kelas saya juga 

membuang sampah yang 

sudah penuh 

    

3. 
Saya mematuhi jadwal piket 

kebersihan kelas 

    

4. 
Saya menyirami tanaman 

yang ada lingkungan kelas 

    

5. 
Saya tidak mencoret-coret 

tembok sekolah 

    

6. 
Saya membuang sampah 

pada tempatnya 

    

7. 

Ketika disekitar tidak ada 

tempat sampah, saya 

menyimpan sampah untuk 

dibuang kalau sudah melihat 

tempat sampah 

    

8. 

Saya buang air kecil di 

belakang sekolahan bukan di 

wc 

    

9. 
Saya membuang rautan 

pensil di bawah meja 

    

10. 
Membawa tanaman ke 

sekolah untuk hiasan 
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4.7 Implementasi Media Paket 7 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Bolos Sekolah 

 

Guru : “Selamat pagi/ siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Anak-Anak, hari ini ibu/ bapak membawa beberapa teman untuk belajar 

bersama dengan kita.” 

Siswa : “Siapa Ibu/ Bapak?” 

  (Guru menyembunyikan tangannya ke belakang badan sambil membawa 

salah satu boneka tangan). 

Guru : “Kira-kira siapa ya?” 

Siswa : (Menjawab dengan rasa penasaran). 

Guru : “Nah, hari ini Ibu/ Bapak membawa tiga teman yang akan belajar bersama 

yaitu Pak Ahmad, Rio, dan kepala sekolah.” 

  (Guru memperlihatkan tokoh-tokoh boneka tangan). 

Guru : “Sebelum Ibu/ Bapak bercerita, Ibu/ Bapak ingin bertanya siapa yang 

pernah bolos sekolah?” 

Siswa  : (menjawab). 

Guru : “Membolos adalah perbuatan yang tidak baik karena dapat merugikan diri 

sendiri. Jika membolos kita tidak akan mendapatkan ilmu disekolah.” 

Guru : “Sekarang Ibu/ Bapak akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Bolos 

Sekolah. Sebelumnya Ibu/Bapak meminta 2 orang siswa untuk membantu 

bercerita.” 

  (Dua orang siswa maju untuk membantu guru menyampaikan cerita dengan 

menggunakan boneka tangan). 

Guru : “Nah, kita mulai ya. Yang lain harap menyimak cerita dengan baik.” 

Guru : “Rido adalah seorang siswa di SD Suka Cita. Dia sering membolos pada 

waktu pelajaran, membuat keributan di kelas, dan sering tidak mengerjakan 

tugas yang diberikan guru. Suatu hari ketika Rido membolos dari sekolah, 

dia melihat mangga yang sedang dipanen di kebun Pak Ahmad dan berniat 

untuk mengambil mangga tersebut. Kebetulan kebun Pak Ahmad tidak jauh 

dari sekolah Rido.” 

Guru : “Ketika Rido sedang mengambil mangga di kebun Pak Ahmad tanpa izin, 

tiba-tiba Pak Ahmad melihat Rido. Pak Ahmad melihat Rido yang 

sembarangan memanjat pohon mangga dan menjatuhkan buah-buahan yang 

sudak masak maupun yang belum masak. Tak hanya itu, Rido mematahkan 

dahan-dahan dan membuat banyak kerusakan.” 

Guru : “Hei... siapa Kamu? Berani-beraninya merusak kebun orang!” 

Guru : “Rio tidak sempat melarikan diri. Pak Ahmad kemudian menangkap Rio 

yang sedang memangang buah mangga yang masak dengan dua tangannya.” 
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Guru : “Kamu berani-beraninya mencuri mangga milik saya! Tidak hanya mencuri 

bahkan kamu sudah membuat kerusakan di kebun saya!” 

Siswa : “Maaf, Pak.” 

Guru : “Kamu sekolah di mana?” 

Siswa : “Di SD Pertiwi, Pak.” 

Guru : “Kamu tidak boleh melakukan hal itu lagi. Hal tersebut dapat membuat 

kerugian bagi orang lain!” 

Siswa : “Iya, Pak.” 

  (Guru menyelingi dengan menggambarkan ekpresi Rido yang ketakutan saat 

ketahuan mencuri mangga). 

Guru : “Karena kerusakan tersebut Pak Ahmad mengalami kerugian. Pak Ahmad 

mengirim laporan berisi keluhan kepada kepala sekolah karena Rio tidak 

belajar di sekolah namun justru membuat kerugian bagi orang lain. Setelah 

menerima laporan tersebut kepala sekolah datang ke kebun Pak Ahmad dan 

meminta maaf atas kerusakan yang telah diperbuat oleh muridnya.” 

Siswa : “Saya mau minta maaf atas kerusakan yang diperbuat anak didik saya.” 

Guru : “Seharusnya dia belajar di sekolah kan, Pak? Bukan malah membolos dan 

menyebabkan kerugian bagi orang lain.”  

Siswa : “Iya, Pak. Saya minta maaf. Saya akan memantau terus semua anak didik 

saya. Hal tersebut tidak akan terulang lagi.” 

Guru : “Iya, Pak. Murid seperti itu harus diawasi terus supaya tidak mudah 

membolos dari sekolah.” 

Guru : Nah, berdasarkan cerita tersebut simpulan yang dapat ditarik apa?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Kejadian tersebut memberi gambaran bahwa perbuatan yang tercela selain 

dapat merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain.” 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek Penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Cinta damai 

Mendamaikan teman yang sedang 

berselisih 
1, 2, 3 

Menggunakan kata-kata yang menyejukkan 

emosi teman yang sedang marah 
4, 5 

Ikut menjaga keamanan barang-barang 

dikelas 
6, 7, 8 

Menjaga keselamatan teman dikelas/ 

sekolah dari perbuatan jahil yang merusak 
9, 10 

2. 
Bersahabat/ 

komunikatif 

Memberikan pendapat dalam kerja 

kelompok di kelas 
1, 2 

Memberi dan mendengarkan pendapat 

dalam diskusi kelas 
3, 4, 5 

Aktif dalam kegiatan sosial dan budaya 

kelas 
6, 7 

Aktif dalam kegiatan organisasi di sekolah 8 

Aktif dalam kegiatan sosial dan budaya 

sekolah 
9 

Berbicara dengan guru, kepala sekolah, dan 

personalia sekolah lainnya 
10 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Cinta Damai 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Mencari tahu masalah 

perselisihan teman. 

    

2. 

Mengajak teman yang 

berselisih untuk saling 

bertemu. 

    

3. 
Membujuk teman untuk 

saling memaafkan. 

    

4. 
Menggunakan tutur kata 

yang baik. 

    

5. 
Dapat mengalihkan 

perhatian teman saat emosi. 

    

6. 
Menghibur dengan kata-kata 

yang humoris. 

    

7. 
Menegur teman apabila 

melakukan perbuatan tercela 

    

8. 
Mengawasi teman yang suka 

bikin ribut 

    

9. 

Melapor pada guru apabila 

ada teman yang melakukan 

pelanggaran sekolah. 

    

10. 
Menegur teman yang 

membuat keributan. 
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Aspek Bersahabat/  Komunikatif  

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Menggunakan bahasa yang 

sopan. 

    

2. 

Pendapat yang diungkapkan 

merupakan hasil pemikiran 

sendiri. 

    

3. 

Siap menerima dengan 

lapang dada apabila 

pendapatnya tidak disetujui 

oleh sebagian besar anggota 

    

4. 
Menghargai setiap pendapat 

dari anggota lain 

    

5. 

Mengungkapkan 

ketidaksetujuan terhadap 

pendapat yang bertolak 

belakang. 

    

6. 

Menunjukkan sikap yang 

sopan dan santun dalam 

berdiskusi. 

    

7. 
Menunjukkan sikap yang 

hormat dan sopan.  

    

8. 
Berpakaian yang rapi dan 

sopan 

    

9. 
Menggunakan bahasa yang 

santun 

    

10. 
Membantu teman yang 

membutuhkan 
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4.8 Implementasi Media Paket 8 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Buku Cerita Baru 

 

Guru : “Selamat pagi/ siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Anak-Anak sudah siap untuk bercerita hari ini?” 

  (Siswa menjawab. Guru berinteraksi dengan siswa). 

Guru : “Sudah dibaca dan dihapalkan?” 

Siswa : “Sudah, Bu....” 

Guru : “Apa judulnya? Siapa tokohnya?” 

Siswa : “Judulnya Buku Cerita Baru. Tokohnya Ibu dan Tiara, Bu.” 

Guru : “Siapa yang berani bercerita lebih dulu? Ada yang menjadi narator dan ada 

yang berperan sebagai Tiara serta Ibu Tiara. Kalau tidak ada yang berani 

berarti Bu Guru tunjuk secara acak ya?” 

  (Siswa menjawab. Guru berinteraksi dengan siswa. Ada siswa yang bersedia 

atau yang ditunjuk maju dan dibantu menggunakan boneka tangan. Guru 

membagi peran). 

Guru : “Nah, kita mulai ya. Yang lain menyimak dengan baik ketika temannya maju 

bercerita didepan.” 

Siswa1 : “Setelah pulang dari bermain, Tiara tiba-tiba merengek dan menangis 

memanggil-manggil Ibunya. Setelah ditanya ternyata Tiara menginginkan 

buku cerita baru seperti milik teman tetangganya yang baru saja ia lihat.” 

Siswa2 : “Ibu… ibu… ibu....”  

Siswa3 : “Kenapa, Sayang? Ada yang nakal?” 

Siswa2 : “Tiara mau buku cerita baru, Bu. Tiara mau beli yang baru.”  

Siswa3 : “Tapi Ibu belum punya uang,Sayang. Yang punya uang ayah. Nanti menunggu 

ayah pulang ya. Coba minta ayah.”  

Siswa2 : “Tidak mau. Tiara mau sekarang. Sekaraaang!” 

Siswa3 : “Tiara sayang tidak boleh seperti itu. Kan buku cerita Tiara yang lama sudah 

banyak. Masih bagus.”  

Siswa1 : Tiara masih saja merengek kepada ibunya agar membelikan buku cerita baru. 

Tiara memang memiliki kegemaran membaca buku cerita anak ataudongeng. 

Kemudian Ibu Tiara mencoba untuk mengalihkan perhatian Tiara dengan 

menanyakan PR. 

Siawa3 : “Oh... iya. Tiara diberi PR bu guru tidak tadi di sekolah?” 

Siswa2 : “Iya, Bu. Ada PR Matematika. Susah sekali.”  

Siswa3 : “Nah, sambil menunggu ayah pulang, Tiara mengerjakan PR sendiri dulu ya. 

Bisa kan?”  

Siswa2 : “Bisa dong. Tiara kan anak cerdas dan mandiri. Selalu mengerjakan PR 

sendiri.” 
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Siswa3 : “Nah, bagus. Anak ibu pintar sekali. Nanti kalau PR-nya sudah selesai, 

berikan pada ibu ya, Nak.”  

Siswa2 : “Tapi benar ya, Bu. Nanti dibelikan buku cerita baru.” 

Siswa3 : “Benar, Sayang. Sana bikin PR dulu ya.” 

Siswa2 : “Iya, Bu.” 

Siswa1 : Tiara mencoba mengerjakan PR-nya sendirian. Tiara sebenarnya anak yang 

penurut dan mandiri. Tiara mendengarkan kata-kata ibu dan mau 

mengerjakan PR. Tiara bersabar menunggu ayah pulang sambil mengerjakan 

PR. Saat menjelang sore ayah pulang. Tiara sangat senang melihat ayah 

pulang. Ayah pun mau membelikan buku cerita baru untuk Tiara. Tak lama 

kemudian Tiara dan ayah pergi membeli buku cerita baru. 

  (Guru melakukan refleksi dengan siswa setelah seluruh siswa maju bercerita 

mandiri). 

Guru : “Bagaimana cerita tadi, Anak-Anak? Bagus tidak? Ceritanya tentang apa ya?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Iya benar sekali. Anak-anak juga seperti itu tidak kalau minta barang, buku 

cerita baru, atau mainan baru?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Iya bagus. Jangan seperti itu ya, Anak-Anak. Harus sabar ya.” 

Guru : “Lalu siapayang rajin atau suka membaca buku?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Iya bagus sekali. Buku adalah jendela dunia. Jadi, Anak-Anak harus banyak 

membaca buku ya. Jangan malas.” 

  (Guru dapat menanamkan nilai karakter kepada siswa melalui contoh perilaku 

positif yang telah dilakukan tokoh dalam cerita.) 

Siswa : (Menjawab. Guru menutup cerita dengan bernyanyi atau bertepuk tangan). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No.  Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Mandiri 

1. Mencari sumber untuk menyelesaikan 

tugas sekolah tanpa bantuan 

pustakawan sekolah. 

 

2. Mengerjakan PR tanpa meniru 

pekerjaan temannya. 
 

2. 
Gemar 

Membaca 

1. Membaca buku dan tulisan yang terkait 

dengan mata pelajaran. 
 

2. Mencari bahan bacaan dari 

perpustakaan daerah. 
 

3. Membaca buku novel dan cerita 

pendek. 
 

4. Membaca buku atau tulisan tentang 

alam, sosial, budaya, seni, dan 

teknologi. 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama, nomor absen, kelas dan nama sekolah terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pertanyaan 

atau pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban Anda sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Mandiri 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Saya selalu menyelesaikan 

tugas sekolah sendiri. 
    

2. 

Saya mencari buku sendiri 

tanpa bantuan pustakawan 

sekolah. 

    

3. 
Saya tidak bisa mengerjakan 

tugas sekolah sendiri. 
    

4. 
Saya tidak pernah 

menyelesaikan tugas sekolah. 
    

5. 

Saya mengerjakan tugas 

sekolah dengan mencontek 

teman. 

    

6. Saya selalu mengerjakan PR.     

7. Saya mengerjakan PR sendiri.     

8. 
Saya mengerjakan PR selalu 

dibantu orang tua. 
    

9. 
Saya mengerjakan PR 

mencontek teman saya. 
    

10. 
Saya tidak pernah 

mengerjakan PR. 
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Gemar Membaca 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Saya gemar membaca buku 

apapun. 
    

2. 
Saya selalu membaca buku 

pelajaran. 
    

3. 
Saya tidak pernah membaca 

buku. 
    

4. 
Saya tidak suka ke 

perpustakaan. 
    

5. 
Saya pernah ke perpustakaan 

daerah. 
    

6. Saya suka membaca novel.     

7. 
Saya suka membaca buku 

cerita pendek. 
    

8. 
Saya pernah membaca buku 

tentang alam. 
    

9. 

Saya pernah membaca buku 

tentang sosial, budaya, dan 

seni. 

    

10. 
Saya pernah membaca buku 

tentang teknologi. 
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4.9 Implementasi Media Paket 9 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Hari Pahlawan Nasional 

 

Guru : “Selamatpagi,Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi, Bu.” 

Guru : “Apa kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik, Bu.” 

Guru : “Alhamdulillah.Karena kita semua dalam keadaan sehat maka kita 

harus?” 

Siswa : “Bersyukur.” 

Guru : “Kepada?” 

Siswa : “Tuhan.” 

Guru : “Nah, siapa yang tahu boneka tangan?” 

Siswa : “Boneka yang dipegang tangan,Bu.” 

Guru : “Iya benar. Nah, untuk lebih jelasnya ibu membawa contoh boneka 

tangan,”  

  (guru menunjukkan media boneka tangan yang sudah disiapkan. Siswa 

mengamati boneka tangan yang telah dibawa oleh guru). 

Guru : “Nah, Anak-Anak. Kali ini bu guru akan bercerita menggunakan boneka 

tangan ini. Perhatikan ya.” 

  (Guru bercerita menggunakan media boneka tangan dan siswa 

memperhatikan). 

Guru : (Prolog) tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan Nasional. Semua 

siswa di SD Matahariku mengikuti upacara peringatan hari Pahlawan 

Nasional. Sebelum upacara ada satu siswa yang bertanya kepada salah 

seorang guru. 

Guru/ Siswa : “Bu Guru, kenapa kita harus memperingati Hari Pahlawan dengan 

upacara?” 

Guru : “Kamu kelas berapa?” 

Guru/ Siswa : “Kelas dua,Bu.” 

Guru : “Oh... jadi begini. Pahlawan yang dulu berjuang mati matian melawan 

penjajah, yang merelakan harta bahkan nyawa demi negara harus 

dikenang jasa-jasanya walaupun orangnya sudah tidak ada tetapi jasanya 

akan tetap dikenang sepanjang masa.” 

Guru/ Siswa : “Oh... begitu ya, Bu.” 

Guru : “Iya. Tetapi kita juga bisa melanjutkan perjuangan mereka.” 

Guru/ Siswa : “Berarti kita harus perang melawan penjajah lagi ya, Bu?” 

Guru : “Oh... tentu tidak. Kita bisa berjuang melanjutkan langkah mereka 

dengan berbagai macam cara. Seperti belajar yang rajin sebagai seorang 

siswa, menjadi guru yang baik bagi seorang guru, dan masih banyak 

lagi.” 

Guru/ Siswa : “Oh....” 
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Guru : (Prolog) Bel pun berbunyi dan semua siswa segera berbaris di lapangan 

upacara untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan. Siswa 

yang bertanya tadi bernama Wisnu dan Bu Guru yang ditanya adalah 

kepala sekolah yang baru di SD tersebut, namanya Bu Wati. 

Guru : “Nah, sekarang ibu mau kalian yang mempraktikkan boneka tangan ini 

sambil berdialog. Ibu tawarkan siapa yang mau mempraktikkan boneka 

tangan ini?” 

Nina : “Saya, Bu.” 

Guru : “Hanya Nina saja yang bersedia?” 

Amir, Nurul : “Saya, Bu.” 

Guru : “Bagus. Karena yang mengangkat tangan lebih dulu adalah Nurul maka 

Nurul yang akan menjadi ibu guru dan Amir yang membaca prolog. Yang 

lain bisa maju dilain kesempatan. Oke?” 

Siswa : “Oke, Bu.” 

Guru : “Nah, yang jadi tokoh siswa adalah Nina dan yang menjadi tokoh ibu 

guru adalah Nurul. Siap and action!” 

Amir : (Prolog) tanggal 10 November adalah hari Pahlawan Nasional. Semua 

siswa di SD Matahariku mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan 

Nasional. Sebelum upacara ada satu siswa yang bertanya kepada salah 

seorang guru. 

Siswa/ Nina : “Bu Guru, kenapa kita harus memperingati Hari Pahlawan dengan 

upacara?” 

Guru/ Nurul : “Kamu kelas berapa?” 

Siswa/ Nina : “Kelas dua, Bu.” 

Guru/ Nurul : “Oh... jadi begini. Pahlawan yang dulu berjuang mati matian melawan 

penjajah yang merelakan harta bahkan nyawa demi negara harus 

dikenang jasa-jasanya walaupun orangnya sudah tidak ada tetapi jasanya 

akan tetap dikenang sepanjang masa.” 

Siswa/ Nina : “Oh... begitu ya, Bu.” 

Guru/ Nurul : “Iya. Tetapi kita juga bisa melanjutkan perjuangan mereka.” 

Siswa/ Nina : “Berarti kita harus perang melawan penjajah lagi ya, Bu?” 

Guru/ Nurul : “Oh... tentu tidak. Kita berjuang melanjutkan langkah mereka bisa 

dengan berbagai macam cara. Seperti belajar yang rajin sebagai seorang 

siswa, menjadi guru yang baik bagi seorang guru, dan masih banyak 

lagi.” 

Siswa/ Nina : “Oh....” 

Amir : (Prolog) Bel pun berbunyi dan semua siswa segera berbaris di lapangan 

upacara untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan. Siswa 

yang bertanya tadi bernama Wisnu dan Bu Guru yang ditanya adalah 

kepala sekolah yang baru di SD tersebut, namanya Bu Wati. 

Guru : “Tepuk tangan buat teman Kalian.” 

Guru : “Nah, sekarang siapa yang tahu nilai karakter apa yang dimiliki tokoh 

siswa?” 

Siswa : “Kerja keras, Bu.” 

Guru : “Kurang tepat ya.” 
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Siswa : “Yang benar apa, Bu?” 

Guru : “Yang benar tokoh Siswa mempunyai karakter rasa ingin tahu yang 

tinggi.” 

  (Guru melanjutkan refleksi melalui nilai karakter yang lain dan menutup 

kegiatan bercerita dengan bernyanyi dan tepuk tangan). 
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Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek Penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Demokratis 

Membiasakan diri bermusyawarah dengan 

teman-teman 
1, 2, 7, 9 

Menerima kekalahan dalam pemilihan 

dengan ikhlas 
3 

Mengemukakan pendapat tentang teman 

yang jadi pimpinannya 
5 

Memberi kesempatan kepada teman yang 

menjadi pemimpinnya untuk bekerja 
6, 8, 10 

Melaksanakan kegiatan yang dirancang 

oleh teman yang menjadi pemimpinnya. 
4 

2. 
Cinta tanah 

air 

Mengagumi posisigeografis wilayah 

Indonesia dalam perhubungan laut dan 

udara dengan negara lain 

1, 2, 6 

Mengagumi kekayaan budaya dan seni di 

Indonesia 
7 

Mengagumi keragaman suku, etnis, dan 

bahasa sebagai keunggulan yang hadir di 

wilayah negara Indonesia 

8 

Mengagumi sumbangan produk 

pertanian, perikanan, flora, dan fauna 

Indonesia bagi dunia 

3, 9, 10 

Mengagumi peran hutan Indonesia bagi 

dunia 
4 

Mengagumi peran laut dan hasil laut 

Indonesia bagi bangsa-bangsa di dunia. 
5 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Demokratis  

No Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Saya melerai ketika ada teman 

yang berkelahi 
    

2. 

Saya menerima segala 

keputusan yag diambil secara 

musyawarah 

    

3. Saya berani mengaku kalah     

4. 
Saya mengikuti perintah dari 

ketua kelas 
    

5. 
Saya berani menegur ketua 

kelas jika melakukan kesalahan 
    

6. 

Jika saya sebagai ketua kelas 

maka saya bekerja memberi 

contoh kepada yang lain 

    

7. Saya tidak memilih-milih teman     

8. 
Saya mendahulukan 

kepentingan orang lain 
    

9. 

Menyelesaikan masalah sendiri 

dengan meminta pendapat 

teman 

    

10. 
Membantu teman ketika 

mengalami kesulitan 
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Aspek Cinta Tanah Air 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Saya bangga menjadi anak 

Indonesia 
    

2. 
Saya membela tanah airku 

sampai kapan pun 
    

3. 
Saya memakai produk buku 

asli Indonesia 
    

4. 

Saya bangga akan hutan 

yang dimiliki Indonesia 

sebagai paru-paru dunia 

    

5. 
Saya bangga mempunyai laut 

yang kaya ikan 
    

6. 

Saya mengagumi posisi 

Indonesia diantara negara-

negara lain 

    

7. 

Saya bangga akan ragam 

budaya dan kesenian di 

Indonesia 

    

8. 
Saya mendukung Indonesia 

untuk menjadi negara maju 
    

9. 
Saya lebih suka beras lokal 

daripada impor 
    

10. 
Saya memakai produk sabun 

luar negeri 
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4.10 Implementasi Media Paket 10 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita BerjudulHari Raya Idul Fitri 

 

Guru : “Selamat siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat siang, Bu.” 

Guru : “Sudah istirahat semua ya tadi?” 

Siswa : “Sudah, Bu.” 

Guru : “Alhamdulillah, karena kita semua bisa istirahat, beli jajan, dan minum 

maka selalu mengucap?” 

Siswa : “Syukur.” 

Guru : “Atas?” 

Siswa : “Rizki yang sudah diberikan.” 

Guru : “Pintar. Sekarang kita lanjut belajar dengan menggunakan media 

boneka tangan. Karena tadi pagi sudah ibu contohkan bagaimana 

menggunakan media boneka tangan, sekarang Kalian sendiri yang 

harus mempraktikkan dan yang berani maju akan mendapat nilai 

tambah di pelajaran ini.” 

  (Banyak siswa yang ingin maju dengan mengangkat tangan tetapi guru 

hanya memilih 4 orang tercepat). 

Guru : “Setelah ibu perhatikan, ibu memilih empat orang, dua perempuan dan 

dua laki-laki. Ibu memilih Gina sebagai tokoh ibu, Agus sebagai tokoh 

ayah, Amir sebagai tokoh Amir, dan Beti membacakan prolog. 

Amir : “Wah, namaku persis seperti yang ditokoh ya. Hehehe....” 

Guru : “Iya, Amir. Sekarang ayo semua siap maju ke depan kelas.” 

  (Gina, Agus, dan Amir mempraktikkan media boneka tangan dan yang 

lain memperhatikan). 

Beti : (Prolog) tanggal 1 Syawal adalah hari raya umat muslim yaitu Hari 

Raya Idul Fitri. Semua merayakannya dengan gembira, begitu juga 

Amir dan keluarganya. Amir adalah anak berusia 8 tahun. Dia duduk di 

bangku kelas 2 SD. 

Amir/ Amir : “Hore... kita akan sholat ied.” 

Agus/ Ayah : “Iya, Sayang. Jangan lupa sarungnya dipakai dulu. Sini ayah pakaikan.” 

Gina/ Ibu Gina : “Oh...ya, Yah. Jangan lupa bawa uang untuk infak di masjid.” 

Agus/ Ayah : “Iya, Mah. Oh... iya. Amir juga bawa sendiri ya. Berlatih untuk 

bersedekah.” 

Amir/ Amir : “Sedekah itu wajib ya, Yah?” 

Agus/ Ayah : “Wajib karena sebagian harta yang kita miliki sekarang bukanlah hak 

kita. Ada hak-hak orang fakir dan anak yatim. Hak itu harus 

diberikan.” 

Amir/ Amir : “Oh... gitu, Yah.” 

Gina/ Ibu : “Ayo semua segera berjalan menuju masjid.” 

Amir & Ayah : “Oke, Mah.” 
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  (Setelah sampai di masjid ibu, ayah, dan Amir segera masuk gerbang 

masjid dan memasukkan infak ke kotak yang sudah disediakan 

kemudian mereka menuju shaff sholat yang masih kosong). 

  (Guru melakukan refleksi dari kegiatan tersebut dengan menilai 

karakter apa yang dimiliki masing-masing tokoh dan bagaimana cara 

bersikap dengan baik kepada sesama). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek Penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Religius 

Mengagumi sistem dan cara kerja organ-

organ tubuh manusia yang sempurna 

dalam sinkronisasi fungsi organ. 

1, 2 

Bersyukur kepada Tuhan karena memiliki 

keluarga yang menyanyanginya. 
3, 4 

Merasakan kekuasaan Tuhan yang telah 

menciptakan berbagai keteraturan dalam 

berbahasa. 

5, 6 

Merasakan manfaat aturan kelas dan 

sekolah sebagai keperluan untuk hidup 

bersama. 

7, 8 

Membantu teman yang memerlukan 

bantuan sebagai suatu ibadah dan 

kebijakan. 

9, 10 

2. Peduli sosial 

Mengunjungi rumah yatim dan panti 

jompo 
1, 2, 7 

Menghormati petugas-petugas sekolah 5, 8, 9 

Membantu teman yang sedang 

memerlukan bantuan 
4, 10 

Menyumbang darah untuk PMI 3, 6 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Religius 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 

Saya bersyukur atas 

kelengkapan anggota tubuh 

yang diberikan Tuhan 

    

2. 

Saya bersyukur atas 

kepintaran yang telah 

diberikan Tuhan 

    

3. 

Saya bersyukur kepada 

Tuhan karena sudah 

memberikan ayah dan ibu 

yang baik hati 

    

4. 

Saya bersyukur kepada 

Tuhan karena telah 

memberikan teman-teman 

yang menyayangiku 

    

5. 

Saya kagum kepada Tuhan 

yang telah menciptakan 

manusia dengan berbagai 

macam rupa, bahasa, suku, 

dll 

    

6. 

Saya bersyukur kepada 

Tuhan karena hidup di 

negara Indonesia 
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7. 

Saya mentaati peraturan 

sekolah sebagai warga 

sekolah 

    

8. 

Saya senang karena dapat 

mengikuti aturan di sekolah 

dengan baik 

    

9. 

Jika ada teman yang 

mengalami kesulitan saya 

berusaha membantu sekuat 

tenaga 

    

10. 

Saya bersedekah dengan 

orang yang tidak mampu 

atau lembaga amal dan zakat 

    

 

Aspek Peduli Sosial 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 

Saya mengunjungi rumah 

panti anak yatim sebulan 

sekali 

    

2. 
Saya mengunjungi panti 

jompo satu bulan sekali 

    

3. 
Saya menyumbang darah ke 

PMI setiap ada penyuluhan 

    

4. 
Saya membantu teman ketika 

ada masalah 

    

5. 

Saya membantu petugas 

sekolah seperti satpam dan 

penjaga sekolah 

    

6. 
Saya kagum dengan kinerja 

PMI 

    

7. 

Saya bersama orang tua 

menyumbang panti asuhan 

dan panti jompo 

    

8. 
Saya memarkir sepeda 

dengan rapi 

    

9. 

Ketika musim hujan saya 

membersihkan sepatu 

sebelum masuk kelas 

    

10. 
Saya bersedia jika dimintai 

pertolongan 
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4.11 Implementasi Media Paket 11 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Kerja Bakti di Kelas  

 

Guru : “Selamat pagi/ siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu/ Bapak mau bertanya. Bagaimana 

kondisi kelas kita saat ini?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Iya benar. Bagaimana kalau keadaan kelas kita kotor? Nyaman atau tidak?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Ya benar. Berhubungan dengan hal tersebut Ibu/ Bapak akan bercerita 

tentang kebersihan kelas. Ibu/ Bapak memperkenalkan tokoh yang akan 

bermain dalam cerita ini yaitu Toni dan Rini.” 

  (Guru mengeluarkan tokoh karakter cerita yang akan dimainkan). 

Guru : “Sebelum kita mulai bercerita, Ibu/ Bapak minta satu orang siswa untuk 

memerankan Toni dan akan bercerita di depan bersama Ibu/ Bapak. Ayo 

siapa yang berani?” 

  (Salah satu siswa maju untuk berperan menjadi Toni). 

Guru : “Sekarang Ibu/ Bapak bersama salah satu teman Kalian akan bercerita 

menggunakan boneka tangan. Cerita ini berjudul Kerja Bakti di Kelas.” 

Guru : “Nah, kita mulai ya. Yang lain harap menyimak dengan baik.” 

Guru : “Toni adalah salah satu anak kelas IV di SD Pertiwi. Dia termasuk anak 

yang pandai dan rajin. Toni memiliki teman sekelas yang bernama Rini. 

Pada hari Senin, Toni dan Rini berangkat bersama. Dalam perjalanan Toni 

bertanya kepada Rini.” 

Siswa : “Rin, bagaimana menurutmu kelas kita?” 

Siswa : “Menurutku keadaan kelas kita tidak begitu bersih dan tata ruangnya juga 

tidak begitu baik. Bagaimana menurut kamu?” 

Siswa : “Menurutku apa yang Kamu katakan benar. Bagaimana kalau kita 

mengusulkan agar kelas kita mengadakan kerja bakti?” 

Siswa : “Ya, bisa kita usulkan pada teman-teman.” 

  (Guru menyelingi dengan bertanya kepada siswa apa rencana Toni dan Rini 

selanjutnya). 

Guru : “Toni dan Rini kemudian mengusulkan kepada teman-temannya untuk 

melaksanakan kerja bakti. Usul tersebut ditanggapi dengan baik oleh teman-

teman sekelas. Selanjutnya, mereka mengadakan rapat yang dipimpin oleh 

ketua kelas dan usul tersebut disetujui. Sesuai kesepakatan rapat, kerja 

bakti dilaksanakan pada hari Sabtu setelah pelajaran terakhir selesai.” 

Guru : “Teman-teman Toni tampak bersemangat untuk melaksanakan kegiatan itu. 

Mereka sadar jika kelasnya bersih, kegiatan belajar pun akan menjadi 
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nyaman. Selain itu, mereka tidak merasa bosan untuk tinggal di kelas. 

Rencana kerja bakti kelas IV ternyata diketahui oleh ibu guru. Ibu guru pun 

sangat mendukung. Beliau bahkan memberi pengarahan kepada murid-

murid.” 

  (Guru menanyakan simpulan apa yang dapat ditarik dari cerita tersebut). 

Guru : “Kebersihan sangat penting untuk diwujudkan. Pola hidup bersih akan 

bermanfaat bagi diri kita.” 

Guru : “Kerja bakti membersihkan kelas sangat baik. Kebersihan yang sudah kita 

wujudkan juga harus dijaga dan dipertahankan.” 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek Penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Demokratis 

Membiasakan diri bermusyawarah dengan 

teman-teman 
 

Menerima kekalahan dalam pemilihan 

dengan ikhlas 
 

Mengemukakanpendapat tentang teman 

yang jadi pimpinannya 
 

Memberi kesempatan kepada teman yang 

menjadi pimpinannya untuk bekerja 
 

Melaksanakan kegiatan yang dirancang 

oleh teman yang menjadi pemimpinnya 
 

2. 
Peduli 

Lingkungan 

Membersihkan WC  

Membersihkan tempat sampah  

Membersihkan lingkungan sekolah  

Memperindah kelas dan sekolah dengan 

tanaman 
 

Ikut memerlihara taman di halaman 

sekolah 
 

Ikut dalam kegiatan menjaga kebersihan 

rumah 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Demokratis  

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Tidak mengambil keputusan 

sendiri 

    

2. 
Mementingkan kepentingan 

umum 

    

3. Menghargai pendapat teman     

4. 
Berani mengeluarkan ide dan 

gagasan. 

    

5. 

Mengungkapkan 

ketidaknyamanan pada orang 

lain. 

    

6. 
Mengeluarkan pendapat 

tentang rancangan kegiatan. 

    

7. Menyusun jadwal kegiatan.     

8. 
Menampung pendapat dari 

semua anggota. 

    

9. 

Menyesuaikan jadwal 

rencana kegiatan dengan 

waktu semua anggota. 

    

10. 
Menerima keputusan dengan 

lapang dada. 
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Aspek Peduli Lingkungan 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Menggunakan bahasa yang 

sopan. 
    

2. 

Pendapat yang diungkapkan 

merupakan hasil pemikiran 

sendiri. 

    

3. 

Siap menerima dengan 

lapang dada apabila 

pendapatnya tidak disetujui 

oleh sebagian besar anggota 

    

4. 
Menghargai setiap pendapat 

dari anggota lain 
    

5. 

Mengungkapkan 

ketidaksetujuan terhadap 

pendapat yang bertolak 

belakang. 

    

6. 

Menunjukkan sikap yang 

sopan dan santun dalam 

berdiskusi. 

    

7. 
Menunjukkan sikap yang 

hormat dan sopan.  
    

8. 
Berpakaian yang rapi dan 

sopan 
    

9. 
Menggunakan bahasa yang 

santun 
    

10. 
Mengajak teman menjaga 

kebersihan 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

4.12 Implementasi Media Paket 12 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Ketua Kelas Baru 

 

Guru : “Selamat pagi/ siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Anak-Anak, hari ini ibu/ bapak membawa beberapa teman untuk 

belajar bersama dengan kita.” 

Siswa : “Siapa Ibu/ Bapak?” 

  (Guru menyembunyikan tangannya di belakang badan sambil 

membawa salah satu boneka tangan. 

Guru : “Kira-kira siapa ya?” 

Guru : “Temannya mau laki-laki atau perempuan?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Iya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Berteman dengan 

laki-laki dan perempuan sama saja.” 

Guru : “Nah, hari ini Ibu/ Bapak membawa empat teman yang akan belajar 

bersamayaitu Ani, Dika, Tian, dan bu guru.”  

  (Guru memperlihatkan tokoh-tokoh boneka tangan). 

Guru : “Hari ini ibu/ bapak akan bercerita tentang pemilihan ketua kelas 

baru.” 

Guru : “Karena ada empat tokoh, siapa yang ingin membantu ibu/ bapak 

untuk memainkan boneka tangan ini?” 

  (Siswa yang bersedia dipersilakan maju dan dibantu menggunakan 

boneka tangan. Guru membagi tokoh yang akan diperankan oleh 

siswa). 

Guru : “Nah, kita mulai ya. Yang lain harap menyimak dengan baik.” 

Guru : “Suatu hari di pagi yang cerah Ani bersemangat sekali untuk pergi ke 

sekolah. Ani mengenakan seragam baru, tas baru, dan sepatu baru. 

Ani sangat antusias pagi ini. Bagaimana tidak, hari ini adalah tahun 

ajaran baru. Ani baru saja naik kelas dari kelas IV ke kelas V. Ani 

sangat gembira dan tidak sabar bertemu lagi dengan teman-

temannya yang ia rindukan.” 

Guru : “Nah, Ani ternyata anak yang rajin ya? Siapa hari ini yang malas-

malasan berangkat sekolah?”  

  (Guru berinteraksi dengan siswa menanyakan beberapa hal untuk 

memusatkan perhatian siswa). 

Guru : “Saat menunggu bu guru datang, tiba-tiba terdengar keributan suara 

adu mulut dua anak laki-laki. Mereka berdua adalah Dika dan Tian. 

Tian adalah anak keturunan Cina. Berbeda dengan Ani dan Dika 

yang asli orang Jawa.” 
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  (Guru bercerita sambil memainkan boneka tangan. Jika boneka 

dipegang oleh siswa, guru dapat menggerak-gerakkan tangan siswa 

tersebut). 

Guru/ Dika : “Aku yang akan jadi ketua kelas yang baru!” 

Guru/ Tian : “Tidak. Aku yang akan jadi ketua kelas V yang baru!”  

Guru/ Ani : “Ada apa ini? Baru pertama masuk sekolah kalian sudah berkelahi?”  

  (Mendengar pertengkaran itu Ani mencari tahu). 

Guru/ Dika : “Dasar mata sipit. Mana bisa jadi ketua kelas?” 

  (Guru berinteraksi dengan siswa). 

Guru/ Bu Lina : “Selamat pagi, Anak-Anak!”  

Guru : (Prolog) “seluruh siswa di kelas terkejut dan bergegas duduk di 

tempat masing-masing dan segera menjawab salam Bu Lina dengan 

serentak.” 

Guru/ Bu Lina : “Loh, ada apa ini? Sepertinya sebelum masuk kelas tadi ibu dengar 

ada yang berkelahi?” 

Guru/ Ani : “Itu, Bu. Dika dan Tian yang berkelahi.” 

Guru/ Bu Lina : “Anak-Anak, berkelahi itu baik tidak?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Nah, Anak-Anak tidak boleh berkelahi dengan teman maupun 

saudara ya.” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru/ Bu Lina : “Kenapa Kalian berkelahi?” 

Guru/ Dika : “Si mata sipit ingin menjadi ketua kelas yang baru, Bu. Saya tidak 

mau punya ketua kelas orang Cina!” 

Guru/ Bu Lina : “Oh... jadi Tian dan Dika ingin menjadi ketua kelas yang baru?” 

Guru/ Bu Lina : “Baik. Ibu beri tahu. Menjadi ketua kelas tidaklah mudah. Menjadi 

ketua kelas harus memiliki sifat yang baik, memiliki jiwa 

kepemimpinan, jujur, adil, toleransi, demokratis, dan tidak boleh 

sombong.” 

  (Guru berinteraksi dengan siswa). 

Guru/ Tian : “Lalu apa saya boleh jadi ketua kelas, Bu?”  

Guru/ Bu Lina : “Anak-Anak, kira-kira Tian boleh tidak menjadi ketua kelas?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru/ Bu Lina : “Kenapa tidak boleh/ boleh?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Tentu saja boleh. Dika atau Tian boleh menjadi ketua kelas. 

Menjadi ketua kelas tidak harus yang asli orang Indonesia. Tian pun 

boleh dengan syarat harus bertanggung jawab dan memiliki sifat-sifat 

yang sudah ibu jelaskan tadi.”  

Guru/ Ani : “Loh, Bu. Bagaimana bisa ketua kelasnya ada dua?”  

Guru/ Bu Lina : “Bisa tidak ketua kelasnya ada dua,Anak-Anak? Tentu saja tidak 

bisa. Ketua kelas harus satu. Nanti kita adakan musyawarah untuk 

pemilihan ketua kelas. Kalian boleh memilih Tian atau Dika yang 

akan menjadi ketua kelas.”  

Guru/ Tian : “Baik, Bu. Kalau begitu saya siap menjadi ketua kelas.”  
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Guru : (Prolog) anak-anak siswa kelas V tersebut melakukan pemilihan 

ketua kelas. Seluruh anak menuliskan nama yang dipilih kemudian 

dikumpulkan kepada Bu Lina. Setelah semua kertas terkumpul, Bu 

Lina pun mengumumkan siapa yang akan terpilih. 

Guru/ Bu Lina : “Baik, akan ibu umumkan siapa yang menjadi ketua kelas ya, Anak-

Anak. Nah, ada 13 siswa yang memilih Tian dan 14 anak yang 

memilih Dika. Jadi, yang akan menjadi ketua kelas adalah Dika. 

Guru : “Seluruh siswa bertepuk tangan untuk Dika karena menjadi ketua 

kelas. Namun, hanya Ani yang tidak bertepuk tangan. Ani adalah 

anak yang cerdas dan ia menghitung temannya yang masuk pada saat 

itu. Ternyata ada 2 teman yang tidak masuk hari ini.” 

  (Guru berinteraksi dengan siswa). 

Guru/ Ani : “Bu Lina, kalau Tian mendapat 13 suara dan Dika mendapat 14 

suara berarti jumlah total ada 27 suara. Tetapi, hari ini Arya dan Edo 

tidak masuk, Bu. Siswa yang masuk hanya 25.”  

Guru/ Bu Lina : “Nah, Ani benar sekali. Perbuatan siapa ini? Ada yang mau mengaku 

siapa yang curang? Ingat ketua kelas harus jujur dan berani mengakui 

kesalahan.”  

Guru/ Dika : “Saya, Bu. Maafkan saya sudah tidak jujur menulis nama saya 3 

kali.”  

Guru/ Bu Lina : “Perbuatan Dika benar atau salah, Anak-Anak?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru/ Bu Lina : “Jangan ditiru ya, Anak-Anak. Ya sudah tidak apa-apa. Jadi, total 

sebenarnya Tian mendapat 13 suara dan Dika hanya 12 suara. Maka 

yang menjadi ketua kelas adalah Tian.”  

Guru : (Prolog) murid-murid bertepuk tangan dan memberi ucapan selamat 

kepada Tian. Bu Lina melanjutkan pelajaran. 

  (Guru melakukan refleksi dengan siswa). 

  “Bagaimana cerita tadi? Bagus? Berbuat curang dan tidak jujur 

adalah perbuatan yang baik atau buruk, Anak-Anak? Jangan ditiru 

ya.”  

  (Guru dapat menanamkan nilai karakter kepada siswa melalui contoh 

perilaku positif yang telah dilakukan tokoh dalam cerita.Guru 

menutup cerita dengan bernyanyi atau bertepuk tangan). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek Penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Toleransi 

1. Menjaga hak teman yang berbeda 

agama untuk melaksanakan ajaran 

agamanya. 

1, 2, 3 

2. Menghargai pendapat yang berbeda 

sebagai sesuatu yang alami dan insani. 
4, 5 

3. Bekerja sama dengan teman yang 

berbeda agama, suku, dan etnis dalam 

kegiatan-kegiatan kelas dan sekolah. 

6, 7, 8 

4. Bersahabat dengan teman yang 

berbeda pendapat. 
9, 10 

2. Demokratis 

1. Membiasakan diri bermusyawarah 

dengan teman-teman. 
1 

2. Menerima kekalahan dalam pemilihan 

dengan ikhlas. 
2, 3 

3. Mengemukakan pendapat tentang 

teman yang jadi pemimpinnya. 
5, 6 

4. Memberi kesempatan kepada teman 

yang menjadi pemimpin untuk bekerja. 
7, 8 

5. Melaksanakan kegiatan yang 

dirancang oleh teman yang menjadi 

pemimpinnya. 

9, 10 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama, nomor absen, kelas, dan nama sekolah terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pertanyaan 

atau pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban Anda sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Toleransi 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 

Saya menjaga perasaan 

teman saya yang berbeda 

agama dengan tidak 

menjelek-jelekan agamanya. 

    

2. 

Saya mengizinkan teman 

saya yang berbeda agama 

untuk melaksanakan ajaran 

agamanya. 

    

3. 

Saya tidak mau berteman 

dengan teman saya yang 

berbeda agama. 

    

4. 

Saya tidak mau 

mendengarkan pendapat 

teman saya. 

    

5. 
Saya ingin pendapat saya 

selalu diterima. 
    

6. 

Saya tidak mau berteman 

dengan teman yang berbeda 

suku dan etnis. 

    

7. 

Saya senang memiliki banyak 

teman dari suku dan etnis 

lain. 
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8. 

Saya akan memilih teman 

dalam membentuk kelompok 

belajar dikelas. 

    

9. 
Saya mau menerima 

pendapat dari teman saya. 
    

10. 

Saya akan marah jika teman 

saya berbeda pendapat 

dengan saya. 

    

 

Aspek Demokratis  

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 

Saya selalu bermusyawarah 

dengan teman saya ketika 

berbeda pendapat. 

    

2. 
Saya akan marah ketika saya 

kalah dalam pemilihan. 

    

3. 

Saya akan membenci teman 

saya yang menang dalam 

pemilihan. 

    

4. 
Saya tidak pernah mengikuti 

pemilihan. 

    

5. 

Saya akan menjelek-jelekan 

teman saya yang jadi 

pemimpin di depan teman-

teman lain. 

    

6. 

Saya akan berbicara apa 

adanya tentang teman saya 

yang jadi pemimpin. 

    

7. 

Saya berbagi tugas dengan 

teman saya yang jadi 

pemimpinnya. 

    

8. 

Saya akan membiarkan 

pemimpin saya hanya diam 

saja tidak bekerja. 

    

9. 

Saya akan dengan senang 

hati melaksanakan kegiatan 

yang dirancang oleh teman 

saya yang menjadi ketua. 

    

10. 

Saya tidak akan ikut serta 

dalam kegiatan yang dibuat 

oleh teman saya yang 

menjadi ketua. 
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4.13 Implementasi Media Paket 13 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Lupa Mengangkat Jemuran 

 

Guru : “Selamat pagi/ siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Anak-Anak, hari ini ibu/ bapak membawa teman baru untuk belajar 

bersama kita.” 

Siswa : “Siapa Ibu/ Bapak?” 

  (Guru menyembunyikan tangannya di belakang badan sambil membawa 

salah satu boneka tangan). 

Guru : “Kira-kira siapa ya?” 

  (Guru mengeluarkan dua tangannya).  

  “Ini dia teman baru Kalian. Namanya Edo. Ada satu lagi. Ini ibu Edo.”  

  (Guru memperlihatkan dua boneka tangan). 

  “Edo adalah anak yang baik dan selalu membantu ibunya. Siapa yang di 

rumah suka membantu ibu dan ayah?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Iya. Tugas anak selain belajar adalah membantu orang tua. Siapa yang 

tadi pagi membantu ibu membersihkan tempat tidur?” 

Siswa : (Menjawab. Guru bersama siswa menyanyikan lagu Bangun tidur). 

 

Bangun tidur kuterus mandi 

Tidak lupa menggosok gigi 

Habis mandi kutolong ibu 

Membersihkan tempat tidurku 

 

Guru : “Nah, hari ini ibu/ bapak akan bercerita tentang kegiatan Edo ketika 

membantu ibunya menjaga rumah. Ibu/ bapak akan bercerita 

menggunakan dua boneka tangan. Satu boneka di tangan kiri dan satu lagi 

di tangan kanan. Nanti setelah ibu/ bapak selesai bercerita, tugas Anak-

Anak adalah bercerita menggunakan boneka seperti yang ibu/ bapak 

lakukan. Mengerti?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Nah, kita mulai ya.” 

Guru  : “Di suatu hari Minggu, ibu akan berbelanja ke pasar. Beliau memberi 

pesan kepada Edo yang sedang asyik menonton TV.” 

  (Guru bercerita sambil menggerakkan boneka tangan). 

Guru/ Ibu : “Edo, Ibu akan berbelanja ke pasar. Edo bantu ibu jaga rumah ya.”  

Guru/ Edo : “Iya, Bu.” 
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Guru/ Ibu : “Edo, nanti kalau mendung jangan lupa jemurannya diangkat. Sudah 

hampir kering. Sayang kalau kehujanan.” 

Guru/ Edo : ”Baik, Bu. Serahkan saja pada Edo.” 

Guru : (Prolog) tak lama, Edo merasa mengantuk dan tertidur. Langit menjadi 

mendung. Gluduk... gluduk... cetaaar... tiba-tiba suara petir menyambar-

nyambar. Hujanpun turun. Edo terbangun dari tidur karena kaget. 

Guru/ Edo : “Wah... hujan. Aku lupa mengangkat jemuran ibu.”  

  (Berlari mengangkat jemuran). 

Guru : (Prolog) tak lama kemudian ibu pulang. Ibu melihat Edo dan jemurannya 

yang basah kuyup. 

Guru/ Ibu : “Edo, kenapa Kamu basah kuyup?” 

Guru/ Edo : “Maafkan Edo, Bu.Tadi Edo tidur dan lupa mengangkat jemuran.” 

Guru/ Ibu : “Tidak apa-apa, Edo.Lain kali jangan diulangi ya.” 

Guru/ Edo : “Iya, Bu.” 

Guru/ Ibu : “Sekarang Edo mandi ya. Air hujan tidak baik untuk tubuh.” 

Guru : “Selesai. Nah, Anak-Anak bagaimana cerita ibu?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Anak-Anak kalau diberi tugas oleh orang tua, guru, atau siapapun harus 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Seperti yang ibu katakan 

tadi, tugas kalian sekarang adalah bercerita dengan menggunakan boneka 

tangan ini.” 

  (Guru memberi kesempatan siswa untuk mempelajari cerita sebelum 

meminta siswa untuk maju bercerita dengan menggunakan boneka 

tangan). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek Penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Kerja Keras 

Mengerjakan semua tugas kelas dengan 

sungguh-sungguh. 
1, 2 

Mencari informasi dari sumber di luar 

buku pelajaran. 
3, 4 

Menyelesaikan PR pada waktunya. 5, 6 

Menggunakan sebagian besar waktu di 

kelas untuk belajar.  
7, 8 

Mencatat dengan sungguh-sungguh 

sesuatu yang ditugaskan guru. 
9, 10 

2. Demokratis 

Menerima ketua kelas terpilih 

berdasarkan suara terbanyak 
1, 2 

Memberikan suara dalam pemilihan di 

kelas dan sekolah 
3, 4 

Mengemukakan pikiran tentang teman-

teman sekelas 
5, 6 

Ikut membantu melaksanakan program 

ketua kelas 
7, 8 

Menerima arahan dari ketua kelas dan 

ketua kelompok belajar 
9, 10 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Kerja Keras 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Menyelesaikan tugas tepat 

waktu 

    

2. 
Menyelesaikan tugas dengan 

sungguh-sungguh 

    

3. 

Bertanya pada orang lain jika 

tidak paham dengan tugas 

yang diberikan guru 

    

4. 
Membaca buku di 

perpustakaan 

    

5. 
Mengumpulkan PR tepat 

pada waktunya 

    

6. Mengerjakan PR di sekolah     

7. 
Tetap mengerjakan tugas 

walau tidak ada guru 

    

8. 
Bermain di kelas ketika guru 

tidak ada 

    

9. 
Membuat catatan ketika guru 

menjelaskan 

    

10. 
Mencatat semua tugas yang 

diberikan guru 
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Aspek Demokratis  

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Memberikan selamat pada 

ketua kelas baru 

    

2. 
Melakukan protes pada hasil 

pemilihan ketua kelas 

    

3. 
Memberikan suara dalam 

pemilihan ketua kelas 

    

4. 
Memilih ketua kelas tanpa 

paksaan orang lain 

    

5. 
Menegur teman yang 

melakukan kesalahan 

    

6. 
Mengemukakan pendapat 

saat melakukan diskusi kelas 

    

7. Melaksanakan progam kelas     

8. 
Membantu menyusun 

program kelas 

    

9. Mengikuti arahan ketua kelas     

10. 
Mengikuti kegiatan kelas 

dengan sungguh-sungguh 
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4.14 Implementasi Media Paket 14 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Menangisi Tugas Menggambar 

 

Guru : “Selamat pagi/ siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Anak-anak, hari ini ibu/ bapak membawa teman baru untuk belajar 

bersama kita.” 

Siswa : “Siapa Ibu/ Bapak?” 

  (Guru menyembunyikan tangannya di belakang badan sambil membawa 

salah satu boneka tangan). 

Guru : “Kira-kira siapa ya?” 

  (Guru mengeluarkan dua tangannya).  

  “Ini dia teman baru Kalian. Namanya Soni dan Lani  

  (Guru memperlihatkan dua boneka tangan). 

  “Soni dan Lani adalah siswa kelas 1. Mereka mendapat tugas 

menggambar. Siapa yang suka menggambar?” 

Siswa : (Menjawab. Guru berinteraksi dengan siswa menanyakan beberapa hal 

untuk memusatkan perhatian siswa). 

Guru : “Hari ini ibu/ bapak akan bercerita tentang Soni dan Lani yang 

mendapat tugas menggambar. Ibu/ bapak akan bercerita menggunakan 

dua boneka tangan.Satu boneka di tangan kiri dan satu lagi di tangan 

kanan. Nanti setelah ibu/ bapak selesai bercerita, tugas Kalian adalah 

bercerita menggunakan boneka seperti yang ibu/ bapak lakukan. 

Mengerti?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Nah, kita mulai ya.” 

Guru  : Siang itu setelah pelajaran olahraga, siswa kelas II diminta menggambar. 

Sebelum menghadiri rapat, bu guru berpesan agar anak-anak 

mengumpulkan tugas menggambar sebelum pulang sekolah. Semua 

siswa asyik menggambar dengan buku gambarnya masing-masing, 

kecuali Soni. Soni terlihat murung. Lalu Lani mendatanginya. 

  (Guru bercerita sambil menggerakkan boneka tangan). 

Guru/ Lani : “Soni, mengapa kamu tidak menggambar?”  

Guru : (Prolog) Soni diam saja. Soni malah menunduk dan menangis. 

Guru/ Lani : “Menapa menangis,Son?”  

Guru : (Prolog) Soni masih saja diam. Lani bingung dengan sikap Soni. 

Guru/ Lani : “Apa yang harus aku lakukan?”  

Guru/ Soni : “Hiks... hiks....” 

Guru/ Lani : “Son, Kamu kenapa? Kamu tidak bisa menggambar gambar yang 

diminta bu guru?”  
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Guru : (Prolog) Soni diam. Dia hanya menggeleng dan masih menunduk. 

Guru/ Lani : “Lalu mengapa Kamu menangis?”  

Guru/ Soni : “Hiks... aku... tidak... membawa... buku gambar. Hiks... aku takut tidak 

bisa mengerjakan tugas dari bu guru.”  

Guru/ Lani : “Astaga, Soni. Jadi, karena itu Kamu menangis?”  

  (Lani tersenyum mendengar pengakuan Soni).  

Guru : (Prolog) Soni hanya mengangguk pasrah. Lani lalu berjalan ke mejanya 

dan menyobek 1 lembar buku gambarnya yang paling belakang. 

Guru/ Lina : “Ini, Son. Pakai ini saja dulu.”  

Guru : (Prolog) Soni menghapus air matanya dan menerima lembaran kertas 

gambar itu. 

Guru/ Soni : “Terima kasih, Lani.Aku takut tidak bisa mengumpulkan tugas dari bu 

guru karena itu aku menangis.”  

Guru/ Lani : “Sama-sama Soni. Jangan menangis lagi ya. Ayo segera menggambar.”  

Guru : (Prolog) waktu pulang tiba dan Soni dapat mengumpulkan tugas 

menggambarnya tepat waktu.  

Guru : “Selesai. Bagaimana cerita tadi? Bagus? Apa yang dapat dipelajari dari 

cerita itu?  

  (Guru dapat menanamkan nilai karakter kepada siswa melalui contoh 

perilaku positif yang telah dilakukan tokoh dalam cerita). 

  “Nah... seperti yang ibu katakan sebelumnya, tugas Kalian sekarang 

adalah bercerita dengan menggunakan boneka tangan ini.” 

  (Guru memberi kesempatan siswa untuk mempelajari cerita sebelum 

meminta siswa untuk maju bercerita dengan menggunakan boneka 

tangan). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek Penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. 
Rasa ingin 

tahu 

Bertanya kepada guru dan teman tentang 

materi pelajaran. 
1, 2 

Bertanya kepada sesuatu tentang gejala 

alam yang baru terjadi. 
3, 4, 5 

Bertanya kepada guru tentang sesuatu 

yang didengar dari radio atau televisi. 
6, 7, 8 

Bertanya tentang berbagai peristiwa 

tentang berbagai peristiwa yang dibaca 

dari media cetak 

9, 10 

2. Kreatif 

Membuat suatu karya dari bahan yang 

tersedia di kelas. 
1, 2, 3 

Mengusulkan suatu kegiatan baru di kelas 4 

Menyatakan perasaan dalam bentuk 

gambar, seni, bentuk-bentuk komunikasi 

lisan dan tulis. 

5, 6, 7, 8 

Melakukan tindakan-tindakan untuk 

membuat kelas menjadi tanggung 

jawabnya. 

9, 10 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Rasa Ingin Tahu 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Bertanya pada guru tentang 

materi pelajaran 

    

2. 
Bertanya pada teman tentang 

materi pelajaran 

    

3. 
Membaca buku untuk 

mencari tahu suatu informasi  

    

4. 

Bertanya pada orang lain 

tentang gejala alam yang 

baru terjadi 

    

5. 

Ingin mengetahui tentang 

proses terjadinya suatu 

benda 

    

6. 

Bertanya pada guru tentang 

informasi yang didapat dari 

TV 

    

7. 
Penasaran tentang terjadinya 

suatu peristiwa  

    

8. 
Mendengarkan radio untuk 

mencari informasi 

    

9. 
Menemukan hal-hal menarik 

dari koran/ majalah 

    

10. Bertanya pada orang lain     
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tentang peristiwa yang 

dilihat/ didengar 

 

Aspek Kreatif  

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Membuat kertas menjadi 

suatu karya 
    

2. 
Membuat karya dari barang 

bekas 
    

3. 

Memanfaatkan bahan yang 

ada untuk membuat suatu 

karya 

    

4. 
Memberikan usulan kegiatan 

baru di kelas 
    

5. Membuat puisi      

6. Menyanyi sesuai suasana hati     

7. 
Menggambar sesuai perintah 

guru 
    

8. 
Menggambar bebas sesuai 

kreatifitas 
    

9. Menghias ruang kelas      

10. 
Menjaga ruang kelas tetap 

bersih dan nyaman 
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4.15 Implementasi Media Paket 15 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Menolong Burung 

 

Guru : “Selamat pagi/ siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Anak-Anak,hari ini ibu/ bapak membawa teman baru untuk belajar 

bersama kita.” 

Siswa : “Siapa Ibu/ Bapak?” 

  (Guru menyembunyikan tangannya di belakang badan sambil 

membawasalah satu boneka tangan). 

Guru : “Kira-kira siapa ya?” 

  (Guru mengeluarkan dua tangannya). 

  “Ini dia teman baru Kalian.Namanya Tina dan Ayah Tina.”(Guru 

memperlihatkan dua boneka tangan). 

  “Tina sangat menyukai binatang. Di rumah Tina memelihara ikan, ayam, 

kambing, dan kucing. Siapa yang dirumah memelihara binatang?” 

Siswa  : (Menjawab. Guru berinteraksi dengan siswa menanyakan beberapa 

hal untuk memusatkan perhatian siswa). 

Guru : “Hari ini ibu/ bapak akan bercerita tentang Tina yang menemukan 

seekor burung yang sedang terluka. Ibu/ bapak akan bercerita 

menggunakan dua boneka tangan ini. Satu boneka di tangan kiri dan satu 

lagi di tangan kanan. Nanti setelah ibu/ bapak selesai bercerita, tugas 

Anak-Anak adalah bercerita menggunakan boneka seperti yang ibu/ 

bapak lakukan. Mengerti?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Nah, kita mulai ya.” 

Guru : “Sore hari saat pulang dari rumah teman, Tina melihat burung di pinggir 

jalan. Tina mendekati burung itu dan terkejut karena sayap si burung 

terluka. Tina memutuskan membawa pulang burung itu untuk diobati.” 

  (Guru bercerita sambil menggerakkan boneka tangan). 

Guru/ Tina : “Ayah, Tina pulang.” 

Guru : (Prolog) tak ada yang menjawab. Biasanya jam-jam seperti sekarang ini 

hanya ayah Tina yang ada di rumah. Ibunya belum pulang dari tempat 

kerja. 

Guru/ Tina : “Ayah... Ayah di mana ya?” 

Guru/ Ayah : “Ada apa, Tina? Kenapa berteriak-teriak?” 

Guru/ Tina : “Ayah, Tina menemukan burung. Sayapnya terluka.”  

Guru/ Ayah : “Coba ayah lihat.”  

Guru/ Tina : “Kasihan sekali burung ini. Dia terus saja menangis, Yah. Ayah bisa 

menyembuhkannya?”  
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Guru/ Ayah : “Ayah akan mengobatinya. Tina tolong ambilkan kotak obat di kamar 

ayah ya.” 

Guru : (Prolog) tak lama kemudian Tina kembali dengan kotak obat di 

tangannya. Ayah segera mengobati burung itu. 

Guru/ Tina : “Burung itu tidak akan mati kan,Yah?”  

Guru/ Ayah : “Ayah sudah berusaha mengobatinya. Kalau Tuhan mengizinkan pasti 

burung ini akan bisa terbang lagi suatu saat nanti. Tina mau kan 

merawat burung ini sampai sembuh?”  

Guru/ Tina : “Tentu saja, Ayah!”  

Guru/ Ayah : “Bagus sekali, Nak. Sesama makhluk hidup kita harus saling menolong. 

Jangan sampai menyakiti. Tina mengerti?” 

  (Tina hanya mengangguk dan tersenyum lebar tanda ia paham). 

Guru : “Selesai. Bagaimana cerita tadi? Bagus? Apa yang dapat dipelajari dari 

cerita itu?  

  (Guru dapat menanamkan nilai karakter kepada siswa melalui contoh 

perilaku positif yang telah dilakukan tokoh dalam cerita). 

Guru : “Nah... seperti yang ibu katakan sebelumnya, tugas Kalian sekarang 

adalah bercerita menggunakan boneka tangan ini.” 

  (Guru memberi kesempatan siswa untuk mempelajari cerita sebelum 

meminta siswa maju bercerita dengan menggunakan boneka tangan). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek Penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. 
Peduli 

Lingkungan 

Buang air besar dan air kecil di WC 1, 2 

Membuang sampah ditempatnya 3, 4 

Membersihkan halaman sekolah 5, 6 

Tidak memetik bunga di taman sekolah 7, 8 

Tidak menginjak rumput di taman sekolah  9 

Menjaga kebersihan rumah 10 

2. Religius 

Mengenal dan mensyukuri tubuh dan 

bagiannya sebagai ciptaan Tuhan melalui 

cara merawatnya dengan baik. 

1, 2 

Mengagumi kebesaran Tuhan karena 

kelahiran di dunia dan hormat kepada 

orang tua 

3, 4 

Mengagumi kekuasaan Tuhan yang telah 

menciptakan berbagai jenis bahasa dan 

suku bangsa 

5 

Senang mengikuti aturan kelas dan 

sekolah untuk kepentingan hidup bersama 
6, 7, 8 

Senang bergaul dengan teman sekelas dan 

satu sekolah dengan berbagai perbedaan 

yang telah diciptakan-Nya 

9, 10 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket 

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Peduli lingkungan 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Buang air besar dan air kecil 

di WC 

    

2. 
Menyiram WC setelah 

digunakan 

    

3. 
Membuang sampah 

sembarangan 

    

4. 
Menyimpan sampah 

makanan di laci meja 

    

5. Menyapu halaman sekolah     

6. 
Tidak mengotori halaman 

sekolah 

    

7. 
Menyiram bunga di taman 

sekolah 

    

8. 
Memetik bunga di taman 

sekolah 

    

9. 
Menginjak rumput di taman 

sekolah 

    

10. Menjaga kebersihan rumah     
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Aspek Religius  

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Bersyukur dengan apa yang 

diberikan Tuhan 
    

2. Menjaga kesehatan tubuh     

3. Menghormati orang tua     

4. 
Bersyukur karena telah lahir 

ke dunia 
    

5. 
Mengagumi keragaman suku 

di Indonesia 
    

6. Melanggar aturan kelas      

7. 
Mengikuti aturan kelas 

dengan senang hati 
    

8. 

Menjaga ketertiban kelas 

dengan mengikuti aturan 

kelas 

    

9. 
Senang berteman dengan 

siapa saja 
    

10. 
Tidak membeda-bedakan 

teman 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panduan Penggunaan Boneka Tangan    135 

4.16 Implementasi Media Paket 16 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Pengalaman Edo 

 

Guru : “Selamat pagi/ siang,Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Nah... Anak-Anak, sebelum ibu/ bapak memulai pelajaran,ibu/ bapak 

ingin mengingatkan kembali pada pelajaran sebelumnya. Kita telah 

belajar tentang berbagai bentuk bangun datar. Apa saja itu?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Iya benar. Berhubungan dengan bangun datar ibu/ bapak mempunyai 

cerita yang sangat menarik.” 

Guru : “Kali ini yang akan bercerita bukan ibu/ bapak tetapi dua orang teman 

ibu/ bapak. Siapakah mereka?” 

  (Guru memegang boneka tangan yang di belakang punggungnya). 

  “Nah... ini teman ibu/ bapak. Ada Edo dan Bu Febri. 

Guru : “Kali ini ibu/ bapak meminta bantuan salah seorang siswa untuk 

memerankan karakter tokoh Edo. Siapa yang berani?” 

  (Salah seorang siswa dengan berani maju ke depan untuk memainkan 

karakter Edo). 

Guru : “Ibu/ bapak akan memerankan tokoh Bu Febri sedangkan teman kalian 

akan memerankan tokoh Edo.” 

Guru : “Judul cerita yang akan dimainkan adalah Pengalaman Edo. Nah, kita 

mulaiya. Yang lain menyimak cerita.” 

Guru : “Hari Minggu yang lalu Edo diajak ibu berkunjung ke rumah sahabatnya 

semasa SD dahulu. Bu Febri namanya. Sesampainya di sana Edo 

tertarik melihat dinding rumah Bu Febri. Disana banyak hiasan yang 

memiliki bagun-bangun segitiga dan segi empat serta bangun datar 

lainnya.” 

Siswa/ Edo : “Bu Febri, bolehkah aku bertanya? Mengapa banyak sekali hiasan 

bangun datar di rumah Ibu?” 

Guru : “Oh... iya, Edo. Hiasan ini adalah hiasan kesukaan Bu Febri. Sejak dulu 

Bu Febri sangat menyukai pelajaran Matematika tentang bangun. Oleh 

karena itu, Bu Febri memasang hiasan-hiasan ini untuk mengenang masa 

bersekolah dulu.” 

Siswa/ Edo : “Wah, aku juga suka belajar tentang bangun datar, Bu. Menarik sekali 

hiasan-hiasan ini!” 

Guru : (Prolog) ibu hanya tersenyum melihat Edo mengagumi hiasan-hiasan 

dinding sahabatnya itu. 

Siswa/ Edo : “Di hiasan pertama aku melihat banyak sudut siku-sikunya.” 

Guru : “Bagaimana dengan hiasan yang ini?” 
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Siswa/ Edo : “Di hiasan ini justru tidak ada sudut siku-sikunya.” 

Guru : “Ya betul, Edo. Kamu memang cerdas!” 

Siswa/ Edo :“Ah... biasa saja kok, Bu.” 

Guru : (Prolog) Bu Febri juga sempat bercerita bahwa pembuat hiasan itu 

adalah temannya sendiri yang bernama Pak Budi yang sejak dulu 

bercita-cita menjadi perancang tata ruang. Pak Budi adalah orang yang 

rapi dan teliti. Kemampuannya dalam menggambar dengan 

menggunakan peralatan gambarnya sangat dipuji Bu Febri. Pantas saja 

hasil hiasan dinding ini menjadi begitu memukau. Pasti Pak Budi sangat 

gigih dalam mengerjakan pekerjaannya ini. 

  Sore itu mereka lalui bertiga dengan sangat menyenangkan. Bagi Edo, 

pengalaman berkunjung ke rumah Bu Febri adalah pengalaman yang tak 

akan terlupakan. 

  (Guru dan siswa bertanya jawab tentang karakter tokoh pada cerita). 

Guru : “Nah... setelah kalian menyimak cerita tersebut, sekarang ibu/ bapak 

mau bertanya. Bagaimana sifat yang dimiliki Edo?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Iya benar. Edo sangat teliti dan ramah terhadap orang lain. Melalui 

cerita tersebut simpulan apa yang dapat kita ambil?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Iya pintar. Seorang yang mau bekerja keras dapat meraih cita-citanya 

seperti tokoh Pak Budi.” 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek Penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. 
Rasa Ingin 

Tahu 

Bertanya atau membaca sumber di luar 

buku kelas tentang materi yang terkait 

dengan pelajaran 

 

Membaca atau mendiskusikan gejala alam 

yang baru terjadi 
 

Bertanya tentang beberapa peristiwa alam, 

sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi 

yang baru didengar 

 

Bertanya tentang sesuatu yang terkait 

dengan materi pelajaran tetapi di luar yang 

dibahas di kelas 

 

2. 
Menghargai 

Prestasi 

Rajin belajar untuk berprestasi tinggi.  

Berlatih keras untuk menjadi pemenang 

dalam berbagai kegiatan olah raga dan 

kesenian di sekolah 

 

Menghargai kerja keras guru, kepala 

sekolah, dan personalia sekolah 
 

Menghargai upaya orang tua untuk 

mengembangkan berbagai potensi dirinya 

melalui pendidikan dan kegiatan lain 

 

Menghargai hasil kerja pemimpin dalam 

mensejahterakan masyarakat dan bangsa 
 

Menghargai temuan-temuan yang telah 

dihasilkan manusia dalam berbagai bidang 

ilmu, teknologi, sosial, budaya, seni 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter 

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Rasa Ingin Tahu 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Penasaran dengan sesuatu 

yang dilihat 

    

2. 

Tertarik memperlajari lebih 

rinci tentang sesuatu yang 

belum diketahui 

    

3. 
Belum mengetahui tentang 

materi yang dibaca 

    

4. 
Gejala alam yang terjadi 

banyak dibicarakan orang 

    

5. 
Ingin mengetahui penyebab 

terjadinya 

    

6. 
Membaca tentang gejala 

alam yang sering terjadi 

    

7. 
Mengetahu peristiwa 

terbaru/ terkini 

    

8. 
Bertanya tentang sesuatu 

yang ditemui di luar sekolah 

    

9. 
.Mempelajari teknologi 

terbaru 

    

10. 
Penasaran sesuatu diluar 

materi pelajaran 
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Aspek Menghargai Prestasi 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Mengetahui informasi 

terbaru 
    

2. 
Berusaha menyelesaikan 

tugas sendiri 
    

3. 
Membaca hal-hal yang belum 

diketahui 
    

4. 
Percaya pada kemampuan 

diri sendiri 
    

5. 
Menerima kritik dari oarang 

lain 
    

6. 
Memperbaiki kekurangan 

pada dirinya 
    

7. 
Tidak mencela hasil kerja 

orang lain 
    

8. 
Melihat usaha orang lain 

bukan hasilnya saja 
    

9. 
Mengetahui tujuan dari hasil 

kerja orang lain 
    

10. 
Tidak mencela pekerjaan 

teman 
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4.17 Implementasi Media Paket 17 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Pergi ke Dokter Gigi 

 

Guru : “Selamat pagi/ siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Anak-Anak, masih ingat yang ibu guru ceritakan kemarin? 

  (Siswa menjawab guru berinteraksi dengan siswa). 

Guru : “Masih semangat mendengar cerita baru dari ibu guru?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Hari ini siapa lagi ya? Ceritanya apa ya? Penasaran tidak, Anak-Anak?” 

Siswa : (Menjawab. Guru menyembunyikan tangannya di belakang badan sambil 

membawa salah satu boneka tangan). 

Guru : “Nah, hari ini yang ibu/ bapak bawa untuk belajar bersama kita yaitu 

Vani, Ibu Vani, dan Bu Dokter Gigi. 

  (Guru memperlihatkan tokoh-tokoh boneka tangan). 

Guru : “Hari ini ibu/ bapak akan bercerita tentang pergi ke dokter gigi. Siapa 

yang mau membantu ibu/ bapak untuk memainkan boneka tangan ini 

lagi?” 

  (Siswa yang bersedia dipersilakan maju dan dibantu menggunakan 

boneka tangan. Guru membagi tokoh yang akan diperankan siswa). 

Guru : “Nah, kita mulai ya. Yang lain harap menyimak dengan baik.” 

Guru : (Prolog) di Sabtu pagi yang cerah burung-burung berkicauan. Saat itu 

sedang liburan sekolah. Vani di rumah bersama Ibu karena Ayah pergi 

berkebun. Saat itu Vani membantu Ibu memasak di dapur untuk 

membuat sarapan dan mengantarnya ke kebun untuk Ayah Vani. Ibu 

Vani senang sekali berkreasi dalam memasak. Pagi itu Vani dan ibu 

memasak sayur sop dan lauk pauk beraneka ragam. Ibu menyuruh Vani 

untuk memotong-motong wortel. Karena rasa ingin tahunya yang tinggi, 

saat memotong wortel mentah Vani mencicipi wortel itu dan 

menggigitnya hingga giginya terasa sakit. 

Guru : “Anak-Anak... siapa yang bisa dan suka memasak?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru/ Vani : “Aduh... Ibu… gigiku sakit!” 

Guru/ Ibu : “Lho... kenapa, Nak?” 

Guru/ Vani : “Vani makan wortel mentah itu, Bu. Wortelnya keras sekali. Gigi Ani 

jadi sakit.”  

Guru/ Ibu : “Cup… cup… Sayang. Ayo ibu ajak ke dokter gigi. Coba kita 

periksakan.”  

Guru/ Vani : “Baik Ibu.”  

  (Guru berinteraksi dengan siswa). 
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Guru : (Prolog) setelah itu ibu menemui ayah untuk berpamitan dan mengajak 

Vani ke dokter gigi. Sesampainya di sana Vani dan ibu disambut dengan 

ramah oleh bu dokter gigi. Ibu menjelaskan bahwa Vani ingin 

memeriksakan giginya yang sakit. Bu dokter segera mempersilahkan ibu 

duduk di ruang tunggu dan Vani duduk di kursi pasien untuk diperiksa. 

Guru/ Dokter : “Sini, Nak. Bu dokter periksa dulu ya.”  

Guru/ Vani : “Tidak mau, sakit. Vani takut.Tidak mau!” 

Guru/ Dokter : “Tidak sakit, Sayang. Ini lihat. Gigi kamu ternyata berlubang, Sayang.” 

Guru : “Bu dokter tambal ya biar tidak sakit untuk makan.”  

Guru/ Vani : “Tidak mau. Ibu...!”  

Guru/ Dokter : “Tidak.Tidak sakit kok. Diam ya. Habis ini nanti sembuh. Boleh makan 

apa saja.Tidak sakit lagi.” 

Guru : “Hayo... Anak-Anak. Siapa di sini yang pernah ke dokter gigi?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Anak-Anak takut tidak dengan dokter gigi?” 

  (Siswa menjawab. Guru berinteraksi dengan siswa). 

Guru : (Prolog) setelah bersusah payah Vani mau ditambal giginya. Setelah itu 

Vani dapat makan apa pun. Vani kembali ceria. 

Guru/ Dokter : “Nah... benar kan kata bu dokter. Mulai sekarang rajin gosok gigi ya, 

Nak.” 

Guru/ Vani : “Baik, Bu Dokter. Terima kasih.” 

Guru : (Prolog) Ibu dan Vani pulang ke rumah dengan tenang. 

  (Guru melakukan refleksi dengan siswa). 

Guru : “Bagaimana cerita tadi,Anak-Anak? Bagus tidak? Jangan lupa rajin 

menggosok gigi ya.”  

  (Guru dapat menanamkan nilai karakter kepada siswa melalui contoh 

perilaku positif yang telah dilakukan tokoh dalam cerita. Guru menutup 

cerita dengan bernyanyi atau bertepuk tangan). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek Penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Kreatif 

1. Membuat berbagai kalimat baru dari 

sebuah kata 
1, 2 

2. Bertanya tentang sesuatu yang 

berkenaan dengan pelajaran tetapi di 

luar cakupan materi pelajaran 

3, 4 

3. Membuat karya tulis tentang hal 

baru tapi terkait dengan materi 

pelajaran 

5, 6 

4. Melakukan penghijauan atau 

penyegaran halaman sekolah 
7, 8, 9, 10 

2. 

 

Rasa Ingin 

Tahu 

1. Bertanya atau membaca sumber 

diluar buku teks tentang materi yang 

terkait dengan pelajaran 

1, 2 

2. Membaca atau mendiskusikan gejala 

alam yang baru terjadi 
3 

3. Bertanya tentang beberapa peristiwa 

alam, sosial, budaya, ekonomi, 

politik, teknologi yang baru didengar 

4, 5, 6, 7, 8 

4. Bertanya tentang sesuatu yang 

terkait dengan materi pelajaran 

tetapi diluar yang dibahas di kelas 

9, 10 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama, nomor absen, kelas, dan nama sekolah terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pertanyaan 

atau pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban Anda sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Kreatif  

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 

Saya dapat membuat 

berbagai kalimat baru dari 

sebuah kata 

    

2. 
Saya tidak bisa membuat 

kalimat baru 
    

3. 
Saya selalu bertanya banyak 

hal saat pelajaran 
    

4. 

Saya selalu bertanya tentang 

banyak hal meskipun diluar 

cakupan materi saat belajar 

    

5. 
Saya pernah membuat karya 

tulis 
    

6. 
Saya tidak bisa membuat 

karya tulis 
    

7. 

Saya pernah mengikuti 

kegiatan penghijauan di 

sekolah 

    

8. 

Saya senang mengikuti 

kegiatan penyegaran di 

sekolah 

    

9. 
Saya tidak suka mengikuti 

kegiatan apapun 
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10. 
Saya selalu mengikuti 

seluruh kegiatan di sekolah 
    

 

Rasa Ingin Tahu 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 

Saya selalu bertanya tentang 

hal yang belum saya ketahui 

saat pelajaran berlangsung 

    

2. 
Saya sering membaca 

banyak buku sumber lain 

    

3. 

Saya pernah mendiskusikan 

mengenai gejala alam yang 

baru terjadi dengan teman 

saya 

    

4. 

Saya pernah bertanya 

mengenai peristiwa alam 

kepada guru 

    

5. 

Saya pernah bertanya 

mengenai peristiwa sosial 

kepada guru 

    

6. 

Saya pernah bertanya 

mengenai peristiwa budaya 

kepada guru 

    

7. 

Saya pernah bertanya 

mengenai peristiwa ekonomi 

kepada guru 

    

8. 

Saya pernah bertanya 

mengenai peristiwa teknologi 

kepada guru 

    

9. 

Saya selalu bertanya 

mengenai hal lain diluar 

pelajaran namun masih satu 

cakupan kepada guru 

    

10. 
Saya tidak pernah bertanya 

apapun 
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4.18 Implementasi Media Paket 18 

1. Skenario Bercerita 

 

Cerita Berjudul Pergi Mengaji 

 

Guru : “Selamat pagi/ siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Anak-Anak sudah bosan belum mendengar cerita ibu guru? 

  (Siswa menjawab. Guru berinteraksi dengan siswa). 

Guru : “Hari ini ibu/ bapak membawa beberapa teman baru dan cerita baru lagi 

untuk belajar bersama dengan kita.” 

Siswa : “Siapa Ibu/ Bapak?” 

  (Guru menyembunyikan tangannya di belakang badan sambil membawa 

salah satu boneka tangan). 

Guru : “Kira-kira siapa lagi ya?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Nah, hari ini ibu/ bapak membawa empat teman baru lagi yang akan 

belajar bersama yaitu Pak Ustaz, Bayu, Doni, dan Nita. 

  (Guru memperliharkan tokoh-tokoh boneka tangan). 

Guru : “Hari ini ibu/ bapak akan bercerita lagi tentang Pergi Mengaji. Anak-

Anak siapa yang sudah bisa mengaji?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Nah, karena ada empat tokoh, siapa yang mau membantu ibu/ bapak 

untuk memainkan boneka tangan ini?” 

  (Siswa yang bersedia dipersilakan maju dan dibantu menggunakan 

boneka tangan. Guru membagi tokoh yang akan diperankan siswa). 

Guru : “Nah, kita mulai ya.Yang lain harap menyimak dengan baik.” 

Guru : “Bayu adalah anak yang soleh. Suatu sore Bayu berencana pergi mengaji 

ke masjid dengan teman-temannya. Bayu memang setiap hari Selasa dan 

Kamis sore selalu pergi sekolah sore untuk belajar agama dan mengaji.” 

Guru : “Setelah Bayu sampai disana, Bayu terkejut melihat Doni yang sedang 

menangis. Bayu mendekati Doni dan melihat apa yang sedang terjadi.” 

Guru/ Banu : “Lho, Don, kamu kenapa menangis?” Tanya Bayu. 

Guru/ Doni : “Uangku hilang, Bayu. Aku tidak bisa membeli jajan.” 

Guru/ Bayu : “Loh... hilang berapa, Don?” 

Guru/ Doni : “Dua ribu, Bayu. Aku ingin membeli jajan seperti teman teman.” 

Guru/ Bayu : “Ya sudah ayo jajan dengan saya. Saya punya uang 2 ribu.Kita bagi dua 

ya, seribuan.”  

Guru/ Doni : “Terima kasih ya, Bayu.”  

Guru : “Nah, Anak-Anak, jika ada teman yang kesusahan seperti Doni kalian 

membantu atau tidak?” 

Siswa : (Menjawab). 
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Guru : “Dibantu sebisanya ya, Anak-Anak. Semampunya. Kemudian tiba-tiba 

pak ustaz datang dan mengajak anak-anak masuk masjid dan 

menunaikan salat Asar. Setelah salat anak-anak memperhatikan pak 

ustaz yang sedang menjelaskan kisah para nabi. Tiba-tiba Nita 

mengangkat tangannya menunjuk langit-langit sambil berteriak.” 

Guru/ Nita : “Pak Ustaz... Pak Ustaz.... 

Guru/ Ustaz : “Iya, Nita ada apa?”  

Guru/ Nita : “Tadi saya menemukan uang 2 ribu di depan masjid, Pak Ustaz.”  

Guru/ Ustaz : “Nah, Anak-Anak, ada teman kalian yang menemukan uang. Apakah ada 

yang merasa kehilangan uang?”  

Guru/ Doni : “Saya, Pak, saya!”  

Guru/ Ustaz : “Doni benar-benar yakin kehilangan uang? Doni anak yang jujur kan?”  

Guru/ Doni : “Benar, Pak. Saya tidak bohong. Uang saya memang hilang 2 ribu, 

Pak.”  

Guru/ Bayu : (Menyahut dengan tegas) “Iya, Pak benar. Doni memang kehilangan 

uang tadi. Saya melihat Doni kebingungan saat uangnya hilang.” 

Guru/ Ustaz : “Ya sudah. Nita, berikan uang yang kamu temukan kepada Doni ya, 

Nak.”  

Guru/ Nita : “Baik, Pak.”  

Guru : “Pelajaran dilanjutkan kembali. Pak Ustaz berpesan agar semua yang 

datang menjadi orang yang jujur dalam bersikap. Doni pun senang dan 

saat istirahat Doni bergantian membelikan jajan untuk Bayu.” 

  (Guru melakukan refleksi dengan siswa). 

  “Bagaimana cerita tadi, Anak-Anak? Bagus? Jadi, kita harus bersikap 

jujur dan mau membantu teman yang kesulitan atau membutuhkan 

bantuan kita”  

  (Guru dapat menanamkan nilai karakter kepada siswa melalui contoh 

perilaku positif yang telah dilakukan tokoh dalam cerita. Guru menutup 

cerita dengan bernyanyi atau bertepuk tangan). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No.  Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Religius 

1. Mengagumi sistem dan cara kerja 

organ-organ tubuh manusia yang 

sempurna dalam sinkronisasi fungsi 

organ. 

1, 2 

2. Bersyukur kepada Tuhan karena 

memiliki keluarga yang menyayangi. 
3, 4 

3. Merasakan kekuasaan Tuhan yang 

telah menciptakan berbagai 

keteraturan dalam berbahasa. 

5, 

4. Merasakan manfaat aturan kelas dan 

sekolah sebagai keperluan untuk 

hidup bersama. 

6, 7 

5. Membantu teman yang memerlukan 

bantuan sebagai sesuatu ibadah atau 

kebajikan. 

8, 9, 10 

2. Jujur 

1. Tidak meniru pekerjaan teman dalam 

mengerjakan tugas dirumah. 
1, 2 

2. Mengatakan dengan sesungguhnya 

sesuatu yang telah terjadi atau yang 

telah dialami. 

3, 4 

3. Mau bercerita tentang kesulitan 

menerima pendapat teman. 
5, 6 

4. Mengemukakan pendapat tentang 

sesuatu sesuai dengan yang diyakini. 
7 

5. Mengemukakan ketidaknyamanan 

diri sendiri dalam belajar di sekolah 
8, 9, 10 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama, nomor absen, kelas, dan nama sekolah terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pertanyaan 

atau pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban Anda sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Religius 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 

Saya mensyukuri manusia 

sebagai makhluk hidup 

sempurna ciptaan Tuhan. 

    

2. 

Saya bersyukur kepada 

Tuhan karena memiliki 

keluarga yang menyayangi 

saya. 

    

3. 
Saya sering membantah 

nasihat orang tua saya. 
    

4. 
Saya pernah bertengkar 

dengan kakak dan adik saya. 
    

5. 

Saya mengagumi kebesaran 

tuhan yang telah 

menciptakan keteraturan 

bahasa. 

    

6. 
Saya selalu mematuhi aturan 

kelas. 
    

7. 

Saya bersyukur dengan 

adanya aturan kelas saya 

lebih berhati-hati dalam 

bertindak. 

    

8. Saya membantu teman yang     
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memerlukan bantuan saya 

dengan ikhlas dan semampu 

saya. 

9. 
Saya tidak mau membantu 

teman saya yang kesulitan. 
    

10. 
Saya membantu teman saya 

dengan mengharap imbalan. 
    

 

Jujur 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Saya selalu mengerjakan PR 

sendiri. 
    

2. 
Saya pernah mencontoh PR 

teman saya. 
    

3. 

Saya selalu mengatakan apa 

yang telah terjadi 

sesungguhnya. 

    

4. 

Saya malu untuk 

mengatakan yang 

sebenarnya saya alami. 

    

5. 

Saya selalu bercerita dengan 

teman ketika mengalami 

kesulitan. 

    

6. 
Saya mau menerima 

pendapat teman. 
    

7. 

Saya selalu berkata jujur 

sesuai dengan yang saya 

yakini. 

    

8. 

Saya selalu berkata jujur 

ketika sedang tidak merasa 

nyaman saat belajar. 

    

9. 
Saya hanya diam dalam 

keadaan apapun. 
    

10. 

Saya selalu merasa tidak 

nyaman saat belajar 

disekolah. 
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4.19 Implementasi Media Paket 19 

1. Skenario Bercerita 

 

Strawberry Cake 

 

Guru : “Selamat pagi/ siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Hari ini ibu/ bapak membawa sesuatu. Kira-kira apa ya?” 

  (Guru menyembunyikan tangandi belakang badan sambil membawa 

stroberi). 

  “Apa nama buah ini? Bagaimana rasanya?” 

   (Guru menunjukkan buah stroberi). 

Siswa  : (Menjawab). 

Guru  : “Iya benar. Rasanya asam campur manis. Siapa yang suka buah 

stroberi?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Berhubungan dengan stroberi, ibu/ bapak punya sebuah cerita. Hari ini 

ibu juga membawa teman. Ada ayah, ibu, dan Ani.” 

  (Guru menunjukkan boneka tangan yang akan memerankan tokoh cerita 

yang akan disampaikan). 

Guru : “Ibu/ bapak minta satu siswa sebagai Ani untuk membantu ibu/ bapak 

menyampaikan cerita ya. Siapa yang berani?” 

Guru : “Sekarang sudah ada teman yang akan membantu ibu/ bapak 

menyampaikan cerita yang berjudul Strawberry Cake. Nah, yang lain 

menyimak dengan baik ya.” 

Guru : “Di hari Minggu Ani dan ibunya pergi berbelanja ke pasar.Di perjalanan 

pulang Ani melihat kue stroberi di toko kue dekat rumahnya. Melihat kue 

itu ibu menasihati Ani karena Ani tidak menyukai rasa asam dan manis. 

Sesampainya di rumah Ani masih saja cemberut karena tidak dibelikan 

kue itu.” 

Guru/ Ibu : “Sudahlah, Nak. Kamu kan tidak menyukai kue yang rasanya asam 

campur manis seperti itu.” 

Siswa/ Ani : “Tapi, Bu....” 

Guru/ Ibu : “Sudahlah, Ibu masakkan nasi goreng kesukaanmu saja ya?” 

Siswa/ Ani : “Baiklah.” 

Guru : “Di meja makan Ani masih saja terlihat cemberut padahal ada nasi 

goreng kesukaannya. Melihat hal itu ayah mendekati Ani dan berbicara 

padanya.” 

Guru/ Ayah : “Kenapa Kamu dari tadi cemberut terus, Ani?” 

Siswa/ Ani : “Karena tidak dibelikan kue stroberi.” 

Guru/ Ayah : “Sudahlah, Kamu kan tidak suka rasa asam campur manis.” 

Siswa/ Ani : “Tapi aku mau kue itu.” 
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Guru : “Ibu menemui Ani di kamarnya dan berbicara dengannya.” 

Guru/ Ibu : “Besok Ibu akan membelikanmu kue stroberi itu tapi dengan satu 

syarat.” 

Siswa/ Ani : “Apa itu, Bu?” 

Guru/ Ibu : “Kamu harus menghabiskannya.” 

Siswa/ Ani : “Oke, Bu.” 

Guru : “Ani sangat senang karena ibu mau membelikan kue stroberi. Sepulang 

sekolah keesokan harinya Ani melihat kue stroberi di kulkas. Ani 

langsung memakan kue itu tetapi baru setengah kue yang ia makan Ani 

tiba-tiba merasa mual padahal ukuran kue itu telalu besar.” 

Guru/ Ibu : “Ingat, harus dihabiskan.” 

Siswa/ Ani : “Bu, ini terlalu manis dan asam.” 

Guru/ Ibu : “Nah, kan ibu sudah bilang.” 

Guru : “Ani cemberut dan meminta maaf kepada ibunya. Kue yang masih 

setengah terpaksa dihabiskan oleh ibunya.” 

  Simpulan apa yang dapat diambil dari cerita tadi, Anak-Anak?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Iya benar. Kita harus menuruti apa yang dikatakan orang tua dan tidak 

boleh membantah jika dinasihati.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Demokratis 

Membiasakan diri bermusyawarah 

dengan teman-teman 
 

Menerima kekalahan dalam pemilihan 

dengan ikhlas 
 

Mengemukakanpendapat tentang teman 

yang menjadi pimpinannya 
 

Memberi kesempatan kepada teman 

yang menjadi pimpinannya untuk bekerja 
 

2. 
Bersahabat/ 

Komunikatif 

Memberikan pendapat dalam kerja 

kelompok di kelas 
 

Memberi dan mendengarkan pendapat 

dalam diskusi kelas 
 

Aktif dalam kegiatan sosial dan budaya 

kelas 
 

Aktif dalam kegiatan organisasi di 

sekolah 
 

Aktif dalam kegiatan sosial dan budaya 

sekolah 
 

Berbicara dengan guru, kepala sekolah, 

dan personalia sekolah lainnya. 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban Anda sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Demokratis  

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Tidak mengambil keputusan 

sendiri 
    

2. 
Mementingkan kepentingan 

umum 
    

3. Menghargai pendapat teman     

4. 
Berani mengeluarkan ide dan 

gagasan. 
    

5. 

Mengungkapkan 

ketidaknyamanan pada orang 

lain. 

    

6. 
Mengeluarkan pendapat 

tentang rancangan kegiatan. 
    

7. Menyusun jadwal kegiatan.     

8. 
Menampung pendapat dari 

semua anggota. 
    

9. 

Menyesuaikan jadwal 

rencana kegiatan dengan 

waktu semua anggota. 

    

10. 
Menghormati keputusan 

ketua sebagai pemimpin. 
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Aspek Bersahabat/  Komunikatif  

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Menggunakan bahasa yang 

sopan. 

    

2. 

Pendapat yang diungkapkan 

merupakan hasil pemikiran 

sendiri. 

    

3. 

Siap menerima dengan 

lapang dada apabila 

pendapatnya tidak disetujui 

oleh sebagian besar anggota 

    

4. 
Menghargai setiap pendapat 

dari anggota lain 

    

5. 

Mengungkapkan 

ketidaksetujuan terhadap 

pendapat yang bertolak 

belakang. 

    

6. 

Menunjukkan sikap yang 

sopan dan santun dalam 

berdiskusi. 

    

7. 
Menunjukkan sikap yang 

hormat dan sopan.  

    

8. 
Berpakaian yang rapi dan 

sopan 

    

9. 
Menggunakan bahasa yang 

santun 

    

10. 
Membantu teman yang 

membutuhkan 
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4.20 Implementasi media Paket 20 

1. Skenario Bercerita 

 

Taati Peraturan Lalu Lintas  

 

Guru : “Selamat pagi/ siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Anak-Anak masih ingat dengan cerita yang ibu ceritakan kemarin? 

Siswa : (Menjawab. Guru berinteraksi dengan siswa). 

Guru : “Hari ini ibu/ bapak membawa beberapa teman baru dan cerita baru 

lagi untuk belajar bersama dengan kita.” 

Siswa : “Siapa Ibu/ Bapak?” 

Guru : (Guru menyembunyikan tangannya di belakang badan sambil 

membawa salah satu boneka tangan). 

  “Kira-kira siapa lagi ya?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Nah, hari ini ibu/ bapak membawa teman baru lagi yang akan 

belajar bersama kita. Ada Andi, Pak Polisi, dan Bu Guru. 

  (Guru memperlihatkan tokoh-tokoh boneka tangan). 

Guru : “Hari ini ibu/ bapak akan bercerita tentang mentaati peraturan lalu 

lintas.” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Nah, karena ada tiga tokoh, siapa yang mau membantu ibu/ bapak 

untuk memainkan boneka tangan ini?” 

  (Siswa yang bersedia dipersilakan maju dan dibantu menggunakan 

boneka tangan. Guru membagi tokoh bersama siswa). 

Guru : “Nah, kita mulai ya.Yang lain harap menyimak dengan baik.” 

Guru : “Suatu hari di pagi yang cerah Andi bergegas bangun dari tidur dan 

segera mandi lalu sarapan. Andi adalah siswa kelas V yang 

sebenarnya sangat rajin. Andi setiap hari membantu ayah dan ibunya. 

Bahkan terkadang hingga larut malam. Meskipun begitu Andi tetap 

tidak lupa belajar. Pagi itu Andi bergegas berangkat ke sekolah 

sendiri dengan sepedanya karena bangun kesiangan dan merasa 

sudah hampir terlambat. Andi berpamitan pada dua orang tuanya 

dengan berteriak dan segera berangkat.” 

Guru/ Andi : “Yah, Bu, Andi berangkat sekolah dulu!” 

Guru : “Andi pergi begitu saja tanpa mendengarkan nasihat orang tuanya. 

Andi segera bergegas berangkat menuju sekolahnya. Sekolah Andi 

cukup jauh dari rumah sehingga Andi harus bersepeda melewati jalan 

raya dan menyeberang jalan untuk menuju ke sekolah.” 

Guru : “Nah, Anak-Anak. Siapa yang jika berangkat tidak pernah 

berpamitan dengan orang tua?” 
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  (Siswa menjawab. Guru berinteraksi dengan siswa). 

Guru : “Ketika sampai di penyeberangan jalan, Andi tidak mau 

memperhatikan Pak Polisi pengatur lalu lintas di depan sekolah Andi. 

Pak Polisi sudah memberi tanda stop yang berarti jangan 

menyebrang terlebih dahulu. Tetapi, Andi tetap menyeberang dan 

ditabrak oleh pengendara motor dari arah samping kanan. Untung 

Andi hanya luka ringan karena si pengendara motor terbilang 

pelansaat mengendarai motornya.” 

Guru/ Andi : (Brukkk) “Aduh... sakiit… sakit… aduh….”  

Guru : Anak-Anak, sikap Andi baik atau tidak baik? 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Jangan dicontoh ya, Anak-Anak. Pak Polisi dan orang-orang yang 

berada di tempat kejadian segera menolong Andi dan si pengendara 

motor. Untunglah si pengendara motor baik-baik saja dan tidak 

terluka. Hanya terjatuh dari motornya.” 

Guru/ Polisi : “Kamu tidak apa-apa, Nak?”  

Guru/ Andi : “Sakit, Pak. Sakit sekali….” (Merengek kesakitan dan menangis). 

Guru : “Andi kemudian dibawa ke UKS sekolah untuk diobati. Saat di UKS 

Andi masih saja menangis kesakitan. Bu Guru pun bertanya kepada 

Pak Polisi apa yang terjadi sebenarnya. Nah, Anak-Anak ada yang 

ayahnya bekerja sebagai polisi? Ada yang bercita-cita ingin jadi 

polisi? Polisi itu seperti apa ya?” 

  (Siswa menjawab, guru berinteraksi dengan siswa). 

Guru/ Bu Guru : “Terima kasih Pak Polisi sudah membantu Andi 

Guru/ Polisi : “Sudah tugas Polisi untuk melindungi masyarakat, Bu.” 

Guru/ Bu Guru : “Andi sudah berterima kasih belum pada Pak Polisi?” 

Guru/ Andi : “Terima kasih sudah menolong saya, Pak Polisi.”  

Guru : “Iya, Nak. Lain kali lebih hati-hati ya. Perhatikan rambu-rambu lalu 

lintas juga saat di jalan raya.”  

Guru/ Bu Guru : “Dengarkan kata Pak Polisi, Andi.”  

Guru/ Andi : “Iya, Pak Polisi dan Bu Guru. Saya minta maaf karena sudah tidak 

tertib lalu lintas.”  

Guru/ Bu Guru : “Ya sudah sekarang Andi istirahat di sini saja.”  

Guru : “Pak Polisi dan Bu Guru kemudian meninggalkan Andi di UKS agar 

dapat istirahat dan lekas sembuh.” 

  (Guru melakukan refleksi dengan siswa). 

Guru : “Bagaimana cerita tadi, Anak-Anak? Bagus tidak? Jadi, Anak-Anak 

harus patuh dan mau mendengarkan orang tua ya. Jangan lupa 

berpamitan saat akan pergi ke sekolah atau bermain!”  

  (Guru dapat menanamkan nilai karakter kepada siswa melalui contoh 

perilaku positif yang telah dilakukan tokoh dalam cerita. Guru 

menutup cerita dengan bernyanyi atau bertepuk tangan). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter 

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Disiplin 

1. Menyelesaikan tugas tepat pada 

waktunya. 
1, 2, 3 

2. Saling menjaga dengan teman agar 

semua tugas-tugas kelas terlaksana 

dengan baik 

4 

3. Selalu mengajak teman menjaga 

ketertiban kelas. 
5 

4. Mengingatkan teman yang melanggar 

peraturan dengan kata-kata sopan agar 

tidak menyinggung. 

6 

5. Berpakaian sopan dan rapi. 7, 8 

6. Mematuhi aturan sekolah. 9, 10 

2. Kerja Keras 

1. Mengerjakan tugas dengan teliti dan rapi. 1, 2 

2. Mencari informasi dari sumber-sumber 

di luar sekolah 
3, 4 

3. Mengerjakan tugas-tugas dari guru tepat 

pada waktunya. 
5, 6, 7 

4. Fokus pada tugas-tugas yang diberikan 

guru dikelas. 
8 

5. Mencatat dengan sungguh-sungguh 

sesuatu yang dibaca, diamati, dan 

didengar untuk kegiatan kelas. 

9, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama, nomor presensi, kelas, dan nama sekolah terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pertanyaan 

atau pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban Anda sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Disiplin 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 

Saya selalu bermalas-

malasan dalam 

menyelesaikan tugas 

    

2. 

Saya menyelesaikan tugas 

dengan cepat dan tepat 

waktu. 

    

3. 
Saya tidak pernah 

mengerjakan tugas. 
    

4. 

Saya tidak pernah ikut serta 

dalam mengerjakan tugas-

tugas kelas. 

    

5. 
Saya selalu terlambat 

berangkat sekolah. 
    

6. 

Saya mengingatkan teman 

saya yang mengotori kelas 

dengan halus. 

    

7. 

Saya selalu mengenakan 

seragam ketika berangkat 

sekolah. 

    

8. 

Saya memakai seragam 

dengan baju selalu tak 

dimasukan 
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9. 
Saya selalu mematuhi 

peraturan sekolah. 
    

10. 
Saya tidak pernah membolos 

sekolah. 
    

 

Kerja Keras 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Saya menegerjakan tugas 

dengan teliti. 

    

2. 
Saya mengerjakan tugas 

dengan rapi. 

    

3. 

Saya mengerjakan tugas 

menggunkan informasi yang 

saya cari diluar sekolah. 

    

4. 
Saya tidak pernah membuat 

tugas. 

    

5. 

Saya selalu mengerjakan 

tugas dari guru tidak pada 

waktunya. 

    

6. 
Saya mengerjakan tugas dari 

guru secepatnya. 

    

7. 

Saya tidak bisa konsentrasi 

pada tugas yang diberikan 

guru 

    

8. 

Saya selalu fokus dalam 

melaksanakan tugas dari 

guru. 

    

9. Saya tidak pernah mencatat.     

10. 
Saya selalu rajin mencatat 

apa yang guru jelaskan. 
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4.21 Implementasi Media Paket 21 

1. Skenario Bercerita 

 

Teman Baru 

 

Guru : “Selamat pagi/ siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Anak-Anak, hari ini ibu/ bapak membawa teman baru untuk belajar 

bersama kita.” 

Siswa : “Siapa Ibu/ Bapak?” 

Guru  (Guru menyembunyikan tangan di belakang badan sambil membawa 

salah satu boneka tangan). 

  “Kira-kira siapa ya?” 

  (Guru mengeluarkan dua tangan).  

  “Ini dia teman baru Kalian. Namanya Budi dan Doni  

  (Guru memperlihatkan dua boneka tangan). 

  “Doni adalah siswa baru pindahan dari Semarang. 

  “Siapa yang pernah ke Semarang?” 

Siswa : (Menjawab. Guru berinteraksi dengan siswa menanyakan beberapa hal 

untuk memusatkan perhatian siswa). 

Guru : “Hari ini ibu/ bapak akan bercerita tentang Doni dan teman barunya, 

Budi. Ibu/ bapak akan bercerita menggunakan dua boneka tangan ini. 

Satu boneka di tangan kiri dan satu lagi di tangan kanan. Nanti setelah 

ibu/ bapak selesai bercerita, tugas Anak-Anak adalah bercerita 

menggunakan boneka seperti yang ibu/ bapak lakukan. Mengerti?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Nah, kita mulai ya.” 

Guru  : “Pagi menjelang siang.Saatnya istirahat bagi siswa-siswi SD Suka 

Damai. Siswa-siswi berhamburan keluar kelas. Budi bermain bersama 

teman-temannya dengan gembira. Mereka berlari-larian ke sana 

kemari. Karena terlalu asyik berlari, Budi tidak melihat Doni yang 

berjalan membawa makanan.” 

  (Guru bercerita sambil menggerakkan boneka tangan). 

Guru : “Bruuuk... Budi dan Doni bertabrakan. Budi tersungkur sementara 

Doni masih tetap berdiri namun makanannya jatuh berhamburan 

hingga mengenai bajunya.” 

Guru : “Maaf. Mereka mengucapkannya bersamaan lalu mereka tersenyum 

bersama. Doni membantu Budi untuk berdiri lagi.” 

Guru/ Budi : “Maafkan aku. Aku berlari tanpa melihat arah.” 

Guru/ Doni : “Tidak. Aku yang salah karena makan sambil jalan. Maaf tidak 

melihatmu.”  
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Guru/ Budi : “Oh, Kamu anak baru di kelas 2A itu kan? Perkenalkan namaku Budi” 

(Menyodorkan tangan mengajak bersalaman). 

Guru/ Doni : “Doni. Senang berkenalan denganmu. Kamu tidak terluka kan?” 

(Menjabat tangan Budi erat). 

Guru/ Budi : “Aku baik-baik saja. Maaf telah menumpahkan makananmu. Aku akan 

mengganti makananmu yang terjatuh tadi.”  

Guru/ Doni : (Tersenyum).“Tidak usah,Bud. Aku tidak apa-apa.” 

Guru/ Budi : “Ayolah, Don.Terimalah. Aku akan mengajakmu berkeliling sekolah 

setelah makan. Bagaimana?”  

Guru/ Doni : “Baiklah. Terima kasih, Bud. 

Guru/ Budi : “Mereka lalu bersahabat setelah kejadian itu walaupun mereka 

berbeda kelas. 

Guru : “Selesai. Bagaimana cerita tadi? Bagus? Apa yang dapat dipelajari dari 

cerita tadi? (Guru dapat menanamkan nilai karakter kepada siswa 

melalui contoh perilaku positif yang telah dilakukan tokoh dalam 

cerita). 

Guru : “Nah, seperti yang ibu katakan sebelumnya, tugas kalian sekarang 

adalah bercerita dengan menggunakan boneka tangan ini.” 

  (Guru memberi kesempatan siswa untuk mempelajari cerita sebelum 

meminta siswa maju untuk bercerita dengan menggunakan boneka 

tangan). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No.  Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Cinta Damai 

Tidak menggunakan kekuatan fisik jika 

berselisih dengan teman 
1, 2 

Berbicara dengan kata-kata yang tidak 

mengundang amarah teman. 
3, 4, 5  

Tidak mengambil barang teman 6, 7 

Mengucapkan salam atau selamat 

pagi/siang/sore ketika bertemu teman 

untuk pertama kali pada hari itu 

8, 9, 10 

2. Toleransi 

Tidak mengganggu teman yang berlainan 

agama dalam beribadah. 
1, 2 

Mau bertegur sapa dengan teman yang 

berbeda pendapat. 
3, 4 

Membantu teman yang mengalami 

kesulitan walaupun berbeda agama, suku, 

dan etnik. 

5, 6, 7 

Menerima pendapat teman yang berbeda 

dengan pendapat dirinya. 
8, 9, 10 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban Anda sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Cinta Damai 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 

Menggunakan kekuatan fisik 

dalam berselisih dengan 

teman 

    

2. 
Menghindari perselisihan 

fisik dengan teman 
    

3. 
Berbicara dengan kata-kata 

halus 
    

4. 

Berusaha untuk tidak 

menyinggung perasaan 

teman 

    

5. 

Tidak menggunakan amarah 

ketika berbicara dengan 

teman 

    

6. 
Tidak mengambil barang 

teman 
    

7. 
Mengambil barang teman 

tanpa izin 
    

8. 
Mengucapkan salam ketika 

bertemu teman 
    

9. 
Pura-pura tidak melihat 

ketika bertemu teman 
    

10. Bertegur sapa dengan teman     
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ketika bertemu dijalan 

 

Aspek Toleransi 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Tidak mengganggu teman 

yang ingin beribadah 

    

2. 
Mempersilakan teman untuk 

beribadah sesuai agamanya 

    

3. 
Mau menyapa teman yang 

berbeda pendapat 

    

4. 
Bermusuhan dengan teman 

yang berbeda pendapat 

    

5. 
Membantu orang asing yang 

mengalami kesulitan 

    

6. Berteman dengan siapa saja      

7. 
Tidak memandang agama 

dalam menolong orang lain 

    

8. 
Menerima pendapat orang 

lain 

    

9. 

Menerima pendapat orang 

lain yang berbeda dengan 

kita 

    

10. 

Tidak mau berteman dengan 

orang yang berbeda 

pendapat 
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4.22 Implementasi Media Paket 22 

1. Skenario Bercerita 

 

Teman Baru Bernama Chi Chi 

 

Guru : “Selamat siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat siang, Bu.” 

Guru : “Sudah istirahat semua ya tadi?” 

Siswa : “Sudah, Bu.” 

Guru : “Alhamdulillah. Kita semua bisa istirahat, beli jajan, dan 

minummaka selalu mengucap?” 

Siswa : “Syukur.” 

Guru : “Atas?” 

Siswa : “Rezeki yang sudah diberikan.” 

Guru : “Pintar.Sekarang kita lanjut belajar dengan menggunakan 

media boneka tangan. Tadi pagi sudah ibu beri contoh 

bagaimana menggunakan media boneka tangan. Jadi, sekarang 

Kalian harus mempraktikkan. Siapa pun yang berani maju akan 

mendapat nilai tambah di pelajaran ini.” 

  (Banyak siswa yang ingin maju dengan mengangkat tangan 

tetapi guru hanya memilih lima orang tercepat). 

Guru : “Tokoh dalam cerita ini perempuan semua maka ibu memilih 

siswa perempuan untuk memainkan media boneka tangan ini. 

Ibu memilih Gina sebagai tokoh Ibu Guru, Dina sebagai tokoh 

Susi, Nurul sebagai tokoh Siska, Cinta sebagai tokoh Chichi, 

dan Beti yang membacakan prolog. Sudah paham semua? 

Sekarang ayo semua siap maju ke depan kelas.” 

  (Gina, Dina, dan Nurul mempraktikkan media boneka tangan 

dan yang lain memperhatikan. Beti bertugas membacakan 

prolog). 

Beti/ Prolog : “Suatu pagi di hari Senin para siswa SD Karya Indah 

melaksanakan upacara bendera. Selesai upacara mereka diberi 

waktu istirahat 15 menit. Ada yang makan di kantin dan ada 

pula yang istirahat. Setelah istirahat selesai semua siswa harus 

masuk kelas dengan teratur yaitu berbaris dengan rapi sebelum 

masuk ruang kelas masing-masing. Setelah bel berbunyi guru-

guru segera masuk kelas.” 

Gina/ Guru : “Assalamualaikum. Selamat pagi, Anak-Anak.” 

Dina & Nurul/ Murid : “Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu.” 

Gina/ Guru : “Apa kabar Kalian hari ini?” 

Dina & Nurul/Murid : “Alhamdulillah, baik, Bu.” 

Gina/ Guru : “Nah, sebelum kita memulai pelajaran ibu guru akan 

memperkenalkan teman baru Kalian yang akan masuk kelas IV. 

Namanya Chichi.” 
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Beti/ Prolog : Chichi masuk kelas setelah dipanggil. 

Gina/ Guru : “Nah, ibu perkenalkan teman baru Kalian bernama Chichi. Dia 

Chinesee atau keturunan Cina. Chichi dan keluarganya pindah 

dari Semarang dan menetap di Jakarta. Chichi beragama 

Konghucu. Kalian sudah mengerti bagaimana cara menghargai 

perbedaan agama kan? Jadi, tidak boleh membeda-bedakan ya. 

Mengerti?” 

Dina & Nurul/ Murid : “Mengerti,Bu.” 

Gina/ Guru : “Oh iya. Chichi agak pemalu tapi selama kelas 1 hingga kelas 3 

dia selalu mendapat rangking satu di sekolahnya. Jadi, Ibu 

mohon bantuan Kalian agarmenjadi teman baik untuk Chichi. 

Setuju?” 

Dina & Nurul/ Murid : “Setuju.” 

Beti/ Prolog : “Siska murid kelas IV. Dia siswa yang mendapatkan predikat 

rangking 1 ketika kenaikan kelas. Siska merasa punya saingan 

baru di kelasnya setelah kehadiran Chichi.” 

Dina/ Susi : “Wah, sekarang banyak saingan,nih.” 

  (Susi melirik Siska yang duduk satu bangku). 

Nurul/ Siska : “Saya nggak merasa punya saingan tuh, Sus.” 

Dina/ Susi : “Wah, dia marah. Maaf deh, kan cuma bercanda.” 

Nurul/ Siska : “Kamu sih.” 

Dina/ Susi : “Hehe... piss ya.” 

Beti/ Prolog : “Setelah bel istirahat, semua murid bergegas meninggalkan 

kelas kecuali Chichi dan Siska yang membawa bekal. 

Nurul/ Siska : “Halo, Chichi.Perkenalkan namaku Siska”(sambil mengulurkan 

tangan untuk berjabat tangan). 

Cinta/ Chichi : “Iya, Siska. Senang berkenalan denganmu.” 

Nurul/ Siska : “Oh, Kamu juga bawa bekal dari rumah ya? Ayo kita makan 

bareng.” 

Cinta/ Chichi : “Iya Siska. Kamu baik sekali.” 

Nurul/ Siska : “Iya. Kan sekarang Kamu sudah jadi temanku. Hehe....” 

Cinta/ Chichi : “Oh, iya ya. Terima kasih, Siska.” 

Beti/ Prolog : Siska memiliki teman baru.Begitu pula dengan Chichi. Mereka 

saling membantu ketika ada pelajaran yang kurang mereka 

pahami. Mereka sering belajar bersama jika akan ulangan. 

Siska tidak merasa punya saingan. Begitu pula dengan Chichi. 

Perbedaan agama juga tidak menjadi penghalang persahabatan 

mereka. 

Guru : (Melakukan refleksi dari kegiatan tersebut dengan menilai 

karakter apa yang dimiliki masing-masing tokoh dan bagaimana 

cara bersikap dengan baik kepada sesama). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek Penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Toleransi 

Menjaga hak teman yang berbeda agama 

untuk melaksanakan ajaran agamanya. 
1, 2, 3 

Menghargai pendapat yang berbeda 

sebagai sesuatu yang alkami dan insani 
4, 5, 6 

Bekerja sama dengan teman yang berbeda 

agama, suku, dan etnik dalam kegiatan-

kegiatan kelas dan sekolah 

7, 8 

Bersahabat dengan teman yang berbeda 

pendapat 
9, 10 

2. Komunikatif 

Memberikan pendapat dalam kerja 

kelompok di kelas 
1, 10 

Memberi dan mendengarkan pendapat 

dalam diskusi kelas 
3, 4 

Aktif dalam kegiatan sosial dan budaya 

kelas 
7, 5 

Aktif dalam kegiatan organisasi di sekolah 2, 6 

Aktif dalam kegiatan sosial dan budaya 

sekolah 
9 

Berbicara dengan guru, kepala sekolah, 

dan personalia sekolah lainnya 
8 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket  

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Toleransi 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Saya tidak berteman dengan 

lain agama 
    

2. 
Saya menghargai teman yang 

beragama lain 
    

3. 
Saya menganggap semua 

agama baik 
    

4. 
Saya menghargai teman yang 

berpendapat 
    

5. 

Saya memaklumi jika ada 

teman yang marah-marah 

karena masalah di 

keluarganya 

    

6. 
Saya setuju jika manusia 

adalah tempat salah dan lupa 
    

7. 

Saya bekerjasama dengan 

teman yang berbeda agama, 

suku, dan etnik 

    

8. 
Saya melaksanakan kegiatan 

sekolah dengan semua teman 
    

9. 

Saya tidak berlarut-larut 

kecewa dengan pendapat 

orang lain yang tidak saya 
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sukai 

10. 

Saya tetap menjaga tali 

pertemanan walaupun 

berbeda pendapat 

    

 

Aspek Komunikatif  

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Saya aktif jika dibagi tugas 

kelompok 
    

2. 

Saya mengikuti organisasi 

sekolah dengan sungguh-

sungguh 

    

3. 
Saya mendiskusikan tugas 

kelompok secara bersama 
    

4. 
Saya menghargai pendapat 

teman lain dalam kelompok 
    

5. 
Saya menyumbang ketika 

ada kegiatan bakti sosial 
    

6. 

Saya tidak punya waktu 

untuk mengikuti organisasi 

sekolah 

    

7. 
Ketika ada bakti sosial saya 

ikut serta membantu 
    

8. 

Saya mengakrabkan diri 

dengan semua orang di 

sekolah seperti guru, penjaga 

sekolah, ibu kantin, dll. 

    

9. 
Saya mewakili kelas dalam 

perlombaan 
    

10. 

Saya mengemukakan 

pendapat jika ada tugas 

kelompok 
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4.23 Implementasi Media Paket 23 

1. Skenario Bercerita 

 

Tugas Sekolah 

 

Guru : “Selamat pagi/ siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Anak-Anak masih ingat yang ibu guru ceritakan kemarin?” 

Siswa :(Menjawab. Guru berinteraksi dengan siswa). 

Guru : “Hari ini yang akan bercerita bukan bu guru saja tetapi anak-anak 

juga akan berdialog sesuai isi cerita ya.” 

Siswa : (Menjawab. Guru berinteraksi dengan siswa). 

Guru : “Hari ini siapa yang berani maju lagi? Yang belum pernah maju siapa 

ya?” 

Siswa : (Menjawab. Guru memperliharkan tokoh-tokoh boneka tangan). 

Guru : “Hari ini ibu/ bapak akan bercerita tentang tugas sekolah dengan 

tokoh Irfan, Arum, dan Roni. Siapa yang bersedia maju?” 

  (Siswa yang bersedia dipersilakan maju dan dibantu menggunakan 

boneka tangan. Guru membagi tokoh dengan siswa). 

Guru : “Nah, kita mulai ya.Yang lain harap menyimak dengan baik. Bu 

Guru hanya akan membacakan ceritanya. Tiga teman kalian ini akan 

memperagakan sekaligus berdialog sesuai peran masing-masing.” 

Guru : “Suatu hari Irfan, Arum, dan Roni sedang duduk bersama di taman 

baca halaman perpustakaan daerah. Irfan adalah anak yang sombong 

namun dia rajin dan pekerja keras sedangkan arum sangat cerdas 

karena karena dia rajin belajar. Roni madalah anak yang kreatif. 

Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh Bu 

Guru yaitu membuat suatu penemuan dengan diberi keterangan cara 

kerjanya. Mereka memutuskan memilih Irfan sebagai ketua 

kelompok, Arum sebagai sekertaris, dan Roni sebagai bendahara.” 

Guru : “Siapa yang gemar membaca buku,Anak-Anak?” 

Siswa : (Menjawab).  

Guru : “Anak-Anak, jangan malas membaca buku karena buku adalah 

jendela dunia.” 

Siswa : (Menjawab.Guru berinteraksi dengan siswa). 

Guru : “Mereka kemudian melanjutkan membuat tugas sekolah. Saat  

membuat tugas sekolah, Irfan tidak mau bekerja karena dia merasa 

menjadi ketua. Ia hanya menyuruh-suruh saja. Irfan selalu menyuruh 

Arum untuk menulis dengan alasan tugas sekertaris dan Roni diminta 

membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat suatu 

penemuan sendirian. Roni pun merasa sebal dan tidak mau membeli 

perlengkapan sehingga tugas kelompok mereka tidak selesai.” 
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Guru : “Nah, Anak-Anak. Irfan ternyata anak yang sombong dan suka 

memerintah temannya. Bagus tidak kalau seperti itu?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Jangan ditiru ya,Anak-Anak.” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Arum adalah anak baik. Dia tidak suka melihat temannya berkelahi 

jadi Arum mencoba meluruskan masalah.” 

Siswa 1/ Arum : “Irfan, apa tugas kamu saat mengerjakan tugas kelompok?”  

Siswa 2/ Irfan : “Saya kan ketua 

Siswa 1/ Arum : “Kalau ketua berarti tugasnya apa dong?” 

Siswa 2/ Irfan : “Ya memimpin anak buah dong, Rum. Memerintah anak buah biar 

rajin.”  

Siswa 3/ Roni : “Waduh, enak saja kamu Fan.” 

Siswa 1/ Arum : “Irfan tidak boleh seperti itu. Kan kasihan teman yang lain. Kasihan 

Roni. Ini kan tugas kelompok, Fan. Seharusnya dikerjakan bersama-

sama. Nilainya nanti juga untuk kita bertiga.” 

Siswa 3/ Roni : “Iya, Fan. Kamu kalau tidak mau membantu akan saya adukan 

kepada Bu Guru lho!” 

Siswa 2/ Irfan : “Jangan Ron! Iya... iya... aku akan ikut membantu dengan sungguh-

sungguh hingga selesai.”  

Siswa 1/ Arum : “Nah, begitu kan lebih baik. Jika kita bekerja sama maka akan cepat 

selesai.”  

Siswa 3/ Roni : “Oke. Ayo semangat mengerjakan, Teman-Teman.” 

Guru : “Setelah itu Irfan segera membantu Arum menulis maupun pergi 

bersama Roni untuk membeli bahan yang diperlukan. Semua saling 

membantu. Arum dan Roni pun saling membantu satu sama lain.” 

Guru : (Melakukan refleksi dengan siswa). 

  “Bagaimana cerita tadi, Anak-Anak? Bagus tidak? Jadi, anak harus 

semangat dan mau bekerja keras ya?”  

  (Guru dapat menanamkan nilai karakter kepada siswa melalui 

contoh perilaku positif yang telah dilakukan tokoh dalam cerita). 

  “Nah, ini ibu punya cerita. Ibu bagikan kelompok ya, Anak-Anak. 

Satu kelompok terdiri atas 3 anak. Dibaca dan dihapalkan. Besok 

ibu akan minta anak-anak bercerita dan berdialog sendiri tanpa 

bantuan ibu guru lagi. Ibu guru hanya akan melihat saja. Siap Anak-

Anak?” 

Siswa : (Menjawab). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek Penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.Pernyataan 

1. 
Bersahabat/ 

Komunikatif 

1. Memberikan pendapat dalam kerja 

kelompok di kelas. 
1, 2 

2. Memberi dan mendengarkan pendapat 

dalam diskusi kelas. 
3, 4 

3. Aktif dalam kegiatan sosial dan 

budaya kelas. 
5 

4. Aktif dalam kegiatan organisasi di 

sekolah. 
6, 7 

5. Aktif dalam kegiatan sosial dan 

budaya sekolah. 
8 

6. Berbicara dengan guru, kepala 

sekolah, dan personalia sekolah 

lainnya. 

9, 10 

2. Cinta Damai 

1. Mendamaikan teman yang yang 

sedang berselisih. 
1, 2, 3, 4 

2. Menggunakan kata-kata yang 

menyejukan emosi teman yang sedang 

marah. 

5 

3. Ikut menjaga keamanan barang-

barang dikelas. 
6, 7 

4. Menjaga keselamatan teman 

dikelas/disekolah dari perbuatan jahil 

yang merusak. 

8, 9, 10 
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Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah :  

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama, nomor absen, kelas, dan nama sekolah terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pertanyaan 

atau pernyataan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban Anda sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Bersahabat/Komunikatif  

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 

Saya bersikap tak acuh dan 

diam saat kerja kelompok di 

kelas 

    

2. 
Saya selalu aktif dalam kerja 

kelompok di kelas. 
    

3. 
Saya hanya diam saat 

kegiatan diskusi kelas. 
    

4. 

Saya selalu mendengarkan 

ketika teman memberikan 

pendapat sewaktu diskusi di 

kelas. 

    

5. 

Saya pernah mengikuti 

kegiatan sosial dan budaya di 

kelas. 

    

6. 
Saya ikut kegiatan pramuka 

di sekolah. 
    

7. 
Saya hanya diam saja di 

sekolah. 
    

8. 

Saya pernah mengikuti 

kegiatan sosial dan budaya di 

sekolah. 

    

9. Saya sangat penakut dan     
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pendiam. 

10. 

Saya pernah berbicara 

kepada guru, kepala sekolah, 

maupun petugas lain di 

sekolah. 

    

 

Cinta Damai 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Saya pernah melerai teman 

yang sedang berkelahi. 
    

2. 
Saya hanya diam saat teman 

sedang berkelahi. 
    

3. 

Saya sering mempengaruhi 

teman untuk mengajak 

berkelahi. 

    

4. 
Saya akan menasihati teman 

yang sedang berkelahi. 
    

5. 

Saya membuat teman saya 

menjadi tenang ketika 

sedang emosi. 

    

6. 

Saya menjaga barang-barang 

di kelas agar tidak dirusak 

oleh teman yang jahil. 

    

7. 

Saya membiarkan teman 

mencuri uang milik teman 

yang lain. 

    

8. 

Saya mengadu kepada guru 

ketika ada siswa lain yang 

akan berbuat jahat. 

    

9. 

Saya memberi peringatan 

kepada teman yang ingin 

berbuat jahil. 

    

10. 
Saya tidak peduli dengan apa 

yang terjadi disekolah. 
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4.24 Implementasi Media Paket 24 

1. Skenario Bercerita 

 

Wati Belum Mengerjakan PR 

 

Guru : “Selamat pagi/ siang, Anak-Anak.” 

Siswa : “Selamat pagi/ siang, Ibu/ Bapak.” 

Guru : “Bagaimana kabar Kalian hari ini?” 

Siswa : “Baik. Luar biasa.” 

Guru : “Anak-anak, hari ini ibu/ bapak membawa teman baru untuk belajar 

bersama kita.” 

Siswa : “Siapa Ibu/ Bapak?” 

Guru : (Menyembunyikan tangannya di belakang badan sambil membawa 

salah satu boneka tangan). 

  “Kira-kira siapa ya?” 

  (Mengeluarkan dua tangannya).  

  “Ini dia teman baru Kalian.Namanya Wati dan Ibu Guru.” (Guru 

memperlihatkan dua boneka tangan). 

  “Wati adalah siswa kelas 2. Sama seperti Kalian. Wati adalah anak 

yang rajin. Dia selalu berangkat ke sekolah tepat waktu.” 

  “Hari ini siapa yang datang terlambat?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Nah, hari ini ibu/ bapak akan bercerita tentang Wati yang lupa 

mengerjakan PR.” 

  “Ibu/ bapak akan bercerita menggunakan dua boneka tangan ini. 

Satu boneka di tangan kiri dan satu lagi di tangan kanan. Nanti 

setelah ibu/ bapak selesai bercerita, tugas anak-anak adalah 

bercerita menggunakan boneka seperti yang ibu/ bapak lakukan. 

Mengerti?” 

Siswa : (Menjawab). 

Guru : “Nah, kita mulai ya. Tepat jam tujuh pagi semua siswa masuk ke 

dalam kelas. Ketika pelajaran dimulai bu guru berkata kepada 

muridnya.” 

  (Guru bercerita sambil menggerakkan boneka tangan). 

Guru/ Bu Guru : “Ayo PR-nya dikumpulkan!” 

Guru/ Siswa : “Iya, Bu.”  

Guru : “Semua siswa maju ke depan untuk mengumpulkan PR kecuali 

Wati.”  

Guru/ Bu Guru : “Wati, mengapa Kamu tidak mengumpulkan PR?”  

Guru/ Wati : “Maaf, Bu. Buku saya ketinggalan di rumah.” 

Guru/ Bu Guru : “Coba Bu Guru lihat tas Kamu.” 

Guru : “Bu Guru pun mengecek isi tas Wati. Ternyata bukunya tidak 

tertinggal.” 

Guru/ Bu Guru : “Ini bukumu. Mengapa tadi Kamu bilang tertinggal di rumah?” 
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Guru/ Wati : “Maafkan Wati, Bu. Wati berbohong.”  

Guru/ Bu Guru : “Mengapa Kamu bohong?” 

Guru/ Wati : “Saya belum mengerjakan PR, Bu Guru. Saya lupa mengerjakan PR 

karena kemarin pergi ke rumah nenek.” 

Guru/ Bu Guru : “Lain kali jangan diulangi lagi ya. Jangan lupa kalau ada PR harus 

dikerjakan.” 

Guru/ Wati : “Iya, Bu. Saya janji.” 

Guru : “Wati mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

lagi.” 

  “Bagaimana cerita tadi? Bagus? Mengapa kita tidak boleh 

berbohong?  

  (Guru dapat menanamkan nilai karakter kepada siswa melalui contoh 

perilaku positif tokoh cerita). 

  “Nah, seperti yang ibu katakan sebelumnya, tugas Kalian sekarang 

adalah bercerita dengan menggunakan boneka tangan ini.” 

  (Guru memberi kesempatan siswa untuk mempelajari cerita 

sebelummeminta siswa maju bercerita dengan menggunakan boneka 

tangan). 
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2. Instrumen Penerapan Pendidikan Karakter  

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Pendidikan Karakter  

 

Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar 

Objek Penelitian : Siswa 

Subjek Penelitian : Karakter Siswa 

 

No. Aspek Indika tor No.  Pernyataan 

1. Jujur 

Tidak meniru jawaban teman 

(menyontek) ketika ulangan atau 

mengerjakan tugas di kelas 

1, 2 

Menjawab pertanyaan guru tentang 

sesuatu berdasarkan hal yang diketahui. 
3, 4 

Mau bercerita tentang kesulitan diri 

dalam berteman. 
5, 6 

Menceritakan suatu kejadian 

berdasarkan sesuatu yang diketahui. 
7, 8 

Mau menyatakan tentang 

ketidaknyamanan suasana belajar di 

kelas. 

9, 10 

2. Komunikatif 

Bekerja sama dalam kelompok di kelas 1, 2 

Berbicara dengan teman sekelas 3, 4 

Bergaul dengan teman sekelas ketika 

istirahat 
5, 6 

Bergaul dengan teman lain kelas 7, 8 

Berbicara dengan guru, kepala sekolah 

dan personalia sekolah lainnya 
9, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

Instrumen Penilaian Pendidikan Karakter  

 

Nama Sekolah : 

Nama Siswa : 

Kelas : 

No. : 

 

Petunjuk Pengisian Angket: 

1. Berdoalah sebelum mulai mengisi angket di bawah ini! 

2. Tulislah nama sekolah, nama, kelas, dan nomor presensi terlebih dahulu. 

3. Bacalah angket di bawah ini dengan seksama dan jawablah semua pernyataan 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang disediakan. 

5. Periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

6. Selamat mengerjakan. 

 

Aspek Jujur 

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Tidak menyontek saat 

ulangan 
    

2. 
Percaya pada kemampuan 

diri sendiri 
    

3. 
Menjawab ketika ditanya 

guru 
    

4. 
Merasa takut ketika ditanya 

guru 
    

5. 
Bertanya ketika mengalami 

kesulitan 
    

6. 
Menceritakan masalah yang 

dialami kepada teman 
    

7. 
Menceritakan suatu kejadian 

sesuai yang diketahui 
    

8. 
Menceritakan sesuatu tidak 

sesuai kenyataan 
    

9. 

Mengatakan tidak nyaman 

ketika merasa tidak nyaman 

dengan suasana belajar di 

kelas 

    

10. 
Tidak peduli terhadap 

suasana belajar di kelas 
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Aspek Komunikatif  

No.  Pernyataan 

Pil ihan Jawaban 

Se la lu Sering 
Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

1. 
Mengerjakan tugas 

kelompok bersama teman  
    

2. 
Memberikan pendapat dalam 

kerja kelompok 
    

3. 
Menyapa teman ketika 

bertemu 
    

4. 
Bertukar pendapat dengan 

teman saat diskusi 
    

5. 
Bermain bersama teman saat 

istiharat 
    

6. Membeli jajan sendirian      

7. 
Berteman dengan kakak 

kelas/ adik kelas 
    

8. 
Tidak mengenal kakak kelas/ 

adik kelas 
    

9. 
Menyapa guru dan kepala 

sekolah ketika bertemu 
    

10. 

Menyapa penjaga sekolah/ 

satpam sekolah ketika 

bertemu 
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