
 

 

 
 

MEMBANGUN KARAKTER SISWA MELALUI IMPLEMENTASI 

KEARIFAN LOKAL TOKOH PEWAYANGAN DI SDN SEGULUNG 05 

KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH 

DWY RAHHAYU NORITASARI 

NIM: 210614012 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU  MADRASAH IBTIDAIYAH 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2018 



 

 

 
 

ABSTRAK 

 

Noritasari, Dwy Rahhayu. Membangun Karakter Siswa Melalui Implementasi 

Kearifan Lokal Tokoh Pewayangan di SDN Segulung 05, Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing Ali Ba’ul 

Chusna, M.S.I.   

 

Kata Kunci: Karakter, Tokoh Pewayangan. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang cara 

membangun karakter siswa melalui implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan di 

SDN Segulung 05, faktor penghambat dan pendukung dalam membangun karakter 

siswa melalui implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan dan dampak dari hal 

tersebut. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena objek yang digunakan untuk 

membangun karkter siswa adalah wayang, yang merupakan salah satu bentuk 

kearifan lokal pulau Jawa. Dalam pewayangan terdapat nilai-nilai karakter dan pesan 

moral yang dapat dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari 

Jenis penelitian dalam skripsi ini berupa studi kasus, dan teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan 

pendekatan kualitatif. Adapun teknik yang penulis gunakan untuk mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, 

sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Milles & Huberman 

yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, kemudian kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) cara membangun karakter melalui 

media wayang yaitu dengan cara menceritakan tokoh wayang, keteladanan, cerita 

atau nasehat, dan melalui materi yang ada di pembelajaran Bahasa Jawa. 2) faktor 

penghambat penggunaan wayang yaitu siswa bosan ketika cerita tidak diselingi 

dengan metode lain, sedangkan faktor pendukungnya yaitu bentuk wayang yang unik 

menarik perhatian siswa untuk mendengarkan dan memahami cerita. 3) implementasi 

kearifan lokal tokoh pewayangan dalam membangun karakter siswa di SDN 

Segulung 05 memberikan dampak yang positif, hal ini ditandai dengan semakin 

meningkatnya karakter siswa. Selain itu, siswa juga dapat memahami budaya lokal 

yang dimiliki oleh daerahnya. 
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TRANSLITERASI 

 

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi 

ini adalah sistem Institut of Islamic Studies, McGill University, yaitu sebagai berikut: 

 q     =      ق z    =      ز '     =       ء

 k     =      ك s    =     س b     =     ب

 l     =      ل sh    =     ش t     =     ت

 m     =       م }s    =    ص th     =     ث

 n     =       ن }d    =    ض j     =      ج

 w    =       و }t    =     ط }h     =      ح

 h     =      ه }z    =     ظ kh     =      خ

 y    =      ي ‘     =     ع d     =       د

 gh     =     غ dh     =       ذ

 f     =    ف r      =       ر

 



 

 

 
 

Ta<’marbu<t{{{a tidak ditampakan kecuali dalam susunan idafa, huruf tersebut 

ditulis t. Misalnya:  فطا نه  = fatana;    فطانه النيب  = fat{a<nat al-nab<i 

Diftong dan konsonan rangkap 

 Aw = او

 Ay = أي 

 

Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw yang dihului damma dan huruf 

ya yang didahului kasra seperti tersebut dalam tabel. 

Bacaan panjang 

يا  <a = ا  = i>  او = u> 

 

Kata sandang 

 -Wa’l = وال  al-sh = الش  -al = ال

 

 

 

 

 

 

 <u = او

 <i = أي



 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan karakter telah menjadi polemik di berbagai negara. Pandangan 

pro dan kontra mewarnai diskursus pendidikan karakter sejak lama. Sejatinya 

pendidikan karakter merupakan bagian esensial yang menjadi tugas sekolah, 

tetapi selama ini kurang perhatian. Akibat minimnya perhatian terhadap 

pendidikan karakter dalam ranah persekolahan, sebagaimana dikemukakan 

Lickona, telah menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit sosial di tengah 

masyarakat.1 

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis 

untuk memotivasi, membina, membantu, serta membimbing seseorang untuk 

mengembangkan segala potensinya sehingga ia mencapai kualitas diri yang lebih 

baik. Inti pendidikan adalah usaha pendewasaan manusia seutuhnya (lahir dan 

batin), baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri, dalam arti tuntutan agar 

anak didik memiliki kemerdekaan berpikir, merasa, berbicara, dan bertindak 

serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan dan 

perilaku kehidupannya setiap hari.2 

                                                           
1 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 14. 
2 Hamdani Hamid, Beni Ahmad Saebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), 2. 



 

 

 
 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (SPN). Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, saleh, sabar, jujur, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokrasi serta bertanggung jawab.3 

Namun pada kenyataannya saat ini tujuan yang diharapkan dan diinginkan 

oleh Undang-undang tersebut belum terwujud sepenuhnya. Hal ini ditandai 

dengan banyaknya manusia yang cerdas namun tidak disertai dengan karakter 

perilaku yang baik. 

Maraknya kasus-kasus kriminal seputar moral sekarang ini, jauh lebih 

banyak dan kompleks dibandingkan masalah moral yang terjadi pada masa lalu, 

hal ini menunjukkan semakin menurunya kualitas moral anak bangsa. 

Contohnya, tawuran antar siswa, menyontek ketika ulangan yang sudah menjadi 

hal biasa. Kondisi ini menandakan bahwa pengetahuan moral yang didapatkan di 

bangku sekolah ternyata masih belum berperan secara maksimal. 

Manurut pendapat Rian Sugiarto yang dikutip oleh Abdul Majid & Dian 

Andayani ada 55 (lima puluh lima) kebiasaan kecil yang menghancurkan 

generasi bangsa. Walaupun kita yakin bahwa masih banyak diantara generasi 

bangsa ini yang memiliki kebiasaan positif atau memiliki karakter yang baik. 

                                                           
3 Pupuh Fathurrohman, AA Suryana, Fenny Fatriany, Pengembangan Pendidikan Karakter 

(Bandung:  Refika Aditama, 2013), 8. 



 

 

 
 

Kebiasaan-kebiasaan yang menghancurkan generasi bangsa diantaranya adalah 

1) kebiasaan-kebiasaan memperlakukan diri sendiri contohnya meremehkan 

waktu, bangun kesiangan, tidak disiplin, dan lain sebagainya, 2) kebiasaan 

memperlakukan lingkungan contohnya merokok di sembarang tempat dan 

membuang sampah di sembarang tempat, 3) kebiasaan-kebiasaan yang 

merugikan ekonomi contohnya konsumtif, pamer, silau dengan kepemilikan 

orang lain, 4) kebiasaan-kebiasaan dalam bersosial contohnya tidak mau 

membaca, jarang mendengar pendapat orang lain, nepotisme, suap menyuap.4 

Krisis budi pekerti memang tidak dapat diselesaikan hanya di lingkup 

pendidikan karena siswa hidup secara nyata di lingkungan keluarga dan 

masyarakat. Namun demikian, lembaga pendidikan dibentuk dan dibuat memang 

dipersiapkan tidak sekedar mengasah otak saja melainkan secara langsung atau 

tidak juga memiliki kewajiban mengasah kepribadian dan karakter peserta 

didiknya. 

Dunia pendidikan sebagai tempat mencetak generasi intelek tentu sadar 

eksistensinya untuk mencerdaskan anak bangsa agar menjadi generasi 

berkualitas. Tetapi, saat ini ada kecenderungan bahwa target-target akademik 

masih menjadi tujuan utama dari hasil pendidikan, seperti halnya UN (Ujian 

Nasional). Tentunya, tujuan dari pendidikan yang diharapkan tidak sekedar 

hanya cerdas secara intelektual namun juga cerdas secara emosional, berperilaku 

                                                           
4 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2013), 54-55. 



 

 

 
 

baik dan berbudi pekerti luhur dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang 

mereka peroleh secara benar. 

Sekolah merupakan agen perubahan. Peranan sekolah sebagai agen 

perubahan ialah terwujudnya perubahan nilai-nilai sikap, perilaku, intelektual, 

dan sebagainya sesuai dengan tujuan sekolah itu sendiri. Proses perubahan 

peserta didik tentunya ke arah manusia yang sesuai dengan nilai-nilai karakter 

bangsa. 

Suatu lembaga pendidikan harus menjunjung tinggi nilai-nilai tertentu yang 

relevan dengan mutu yang diinginkan oleh sekolah tersebut. Misalnya, disekolah 

perlu dikembangkan budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai belajar, kejujuran 

dan sebagainya. 

Pendidikan adalah suatu proses enkulturasi, berfungsi mewariskan nilai-

nilai dan prestasi masa lalu ke generasi mendatang. Nilai-nilai dan prestasi itu 

merupakan kebangaan bangsa dan menjadikan bangsa itu dikenal oleh bangsa-

bangsa lain. Selain mewariskan, pendidikan juga memiliki fungsi untuk 

mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa 

kini dan masa yang akan datang, serta mengembangkan prestasi baru yang 

menjadi karakter baru bangsa. Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan 

inti dari suatu proses pendidikan.5 

Karakter merupakan nilai-nilai universal perilaku manusia yang meliputi 

seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, 

                                                           
5 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan...,116. 



 

 

 
 

sesama manusia, maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, 

sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 

hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.6 

Menurut Lickona yang dikutip oleh Suyadi, pendidikan karakter mencakup 

tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai 

kebaikan (desiring the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). Dengan 

demikian, pendidikan karakter  dapat diartikan sebagai upaya sadar dan terencana 

dalam mengetahui kebenaran atau kebaikan, mencintainya dan melakukannya 

dalam kehidupan sehari-hari.7 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta 

didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi 

lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui pendidikan karakter peserta didik 

diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasikan 

nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-

hari.8 

Bahan pelajaran pendidikan karakter bagi anak tidak hanya diambil dari 

buku pelajaran, tetapi dapat juga diambil dari cerita pewayangan yang 

                                                           
6 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 

5-6. 
7 Ibid., 6. 
8 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2013), 9. 



 

 

 
 

merupakan kearifan lokal. Dalam cerita pewayangan terdapat tokoh-tokoh 

wayang yang memiliki karakter berbeda-beda yang dapat dicontoh dan dapat 

mendorong siswa untuk giat dan berperilaku baik. Ada beberapa kelebihan yang 

dimiliki oleh wayang. Pertama, wayang merupakan khazanah kebudayaan 

bangsa sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, baik guru maupun siswa. 

Kedua, cerita pewayangan mengandung banyak ajaran moral dan kebaikan dalam 

tokoh-tokohnya yang bisa menjadi tuntunan dalam kehidupan. Ketiga, cerita 

pewayangan adalah cerita yang tidak lekang oleh waktu, memiliki kesamaan dari 

waktu ke waktu sehingga dapat digunakan turun temurun pada generasi peserta 

didik selanjutnya. 

Wayang diciptakan oleh para wali untuk menyebarkan ajaran Islam di bumi 

Jawa. Dalam setiap pertunjukan, di samping mengajak para penonton untuk 

menikmati hiburan tersebut, dalang juga mengajak penonton untuk berpikir, 

merenung, menyelami kandungan isi cerita, dan mengambil maknanya sehingga 

pesan moral dapat diterima menjadi sebuah kesan yang mendalam.9 

Menurut Muchyar Abi Tofani, terdapat berbagai macam unsur pendidikan 

dalam cerita pewayangan. Diantaranya adalah masalah kebenaran, keadilan, 

kejujuran, ketaatan, kesetiaan, kepahlawanan, spiritual, psikologi, filsafat segala 

aspek perwatakan manusia dan problematikanya.10 

                                                           
9 Ardian Kresna, Mengenal Wayang  (Jogjakarta: Laksana, 2012), 24. 
10 Muchyar Abi Tofani, Mengenal Wayang Kulit PurwaI  (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 

2013), 5. 



 

 

 
 

SDN Segulung 05 Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun berbeda 

dengan sekolah-sekolah lain. SDN Segulung 05 menggunakan cerita tokoh 

pewayangan sebagai media untuk membangun karakter siswa. Hal ini dilakukan 

dalam mata pelajaran bahasa jawa. Guru menyampaikan cerita tokoh 

pewayangan dengan penggambaran sosok pribadi tokoh wayang yang 

mempunyai karakter-karakter baik. Siswa sangat menyukai adanya cerita tentang 

tokoh perawayang, karena di usia mereka masih sangat gemar mendengarkan 

cerita-cerita. 

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Membangun karakter siswa melalui implementasi kearifan 

lokal tokoh pewayangan di SDN Segulung 05”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah membangun karakter siswa melalui kearifan lokal 

tokoh pewayangan yang diterapkan di SDN Segulung 05. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian 

ini dirumuskan : 

1. Bagaimana cara membangun karakter siswa melalui implementasi kearifan 

lokal tokoh pewayangan di SDN Segulung 05? 



 

 

 
 

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam 

membangun karakter siswa melalui implementasi kearifan lokal tokoh 

pewayangan di SDN Segulung 05? 

3. Bagaimana dampak implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan dalam 

membangun karakter siswa di SDN Segulung 05? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mendeskripsikan cara membangun karakter siswa melalui implementasi 

kearifan lokal tokoh pewayangan di SDN Segulung 05. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam 

membangun karakter siswa melalui implementasi kearifan lokal tokoh 

pewayangan di SDN Segulung 05. 

3. Mendeskripsikan dampak dalam membangun karakter siswa melalui 

implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan di SDN Segulung 05. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

pengembangan teori di bidang penelitian, khususnya terhadap peningkatan 

pendidikan karakter di Indonesia.  



 

 

 
 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Diharapkan memperoleh manfaat tersendiri dari hasil penelitian ini 

sehingga dapat dijadikan acuan untuk menindak lanjuti perilaku siswa. 

b. Bagi Guru 

Memberi landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam membangun karakter siswa di SD. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan membangun karakter siswa. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca 

dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Adapun sistematikanya 

sebagai berikut: 

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan pola dari 

keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, memuat telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. Tiga 

telaah penelitian dari peneliti terdahulu digunakan sebagai acuan peneliti dalam 

melakukan penelitian yang akan dilakukan. Kajian teori berisi tentang karakter, 



 

 

 
 

pendidikan karakter, kearifan lokal, wayang dan membentuk karakter melalui 

tokoh wayang. 

Bab ketiga, memuat tentang metode penelitian. Metode penelitian berisi 

tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian. 

Bab keempat, memuat deskripsi data. Berisi tentang paparan data secara 

rinci dan umum, antara lain sejarah berdirinya SDN Segulung 05, letak geografis, 

visi, misi, tujuan, data guru, keadaan sarana dan prasarana, dan struktur 

organisasi SDN Segulung 05. Data khusus, meliputi bagaimana implementasi 

kearifan lokal tokoh pewayangan dalam membangun karakter siswa. 

Bab kelima memuat analisis data. Menganalisis data yang telah diperoleh 

dalam penelitian. Menganalisis bagaimana implementasi kearifan lokal tokoh 

pewayangan dalam membangun karakter siswa SDN Segulung 05. 

Bab keenam, penutup. Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diambil dari 

rumusan masalah, serta berfungsi mempermudah para pembaca dalam 

mengambil inti dari isi. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Susila Wijaya (2014) dengan judul 

penelitian Upaya  Pembentukan Karakter Siswa di SD Muhammadiyah AL 

Mujahidin Wonoasri Gunung kidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 

Pelaksanaan pembentukan karakter di SD Muhammadiyah AL Mujahidin 

Wonoasri Gunung Kidul dilakukan dengan cara (a) keteladanan di kelas, (b) 

melatih langsung kepada anak melalui pembelajaran di kelas, (c) 

pembiasaan, (d) integrasi pendidikan karakter dengan mata pelajaran, (e) 

integrasi pendidikan karakter dengan budaya sekolah. 2) Faktor pendukung 

pembentukan karakter di SD Muhammadiyah AL Mujahidin Wonoasri 

Gunung Kidul adalah (a) adanya kerjasama yang baik antar guru dan 

karyawan, (b) keinginan anak, serta (c) adanya sarana dan prasaran yang 

memadahi. Adapun faktor penghambatnya adalah (a) kondisi orang tua, 

kebiasaan anak di rumah, (b) seringnya pergantian guru. 3) Hasil 

pelaksanaan program-program di SD Muhammadiyah AL Mujahidin 

Wonoasri Gunung Kidul adalah (a) meningkatnya kultur religi pada seluruh 

stake holder di sekolah, (b) meningkatnya kualitas kegiatan belajar 

mengajar, (c) meningkatnya daya kreatifitas dan kompetitif siswa, (d) 



 

 

 
 

meningkatnya budaya disiplin pada seluruh siwa, guru, karyawan, dan wali 

murid, (e) meningkatnya prestasi sekolah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riani Muslimah (2012) dengan judul 

penelitian Pendidikan Karakter dengan Pendekatan Kearifan Lokal di Play 

Group Aisiyah Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) konsep pendidikan karakter dengan 

pendekatan kearifan lokal di Play Group Aisiyah Rejodani di tempuh 

dengan strategi yaitu melalui penggunaan bahasa Jawa disamping bahasa 

Indonesia, menggunakan permainan-permainan tradisional yang sarat akan 

nilai-nilai karakter yang diperlukan peserta didik, dan dengan melakukan 

suatu kunjungan atau jalan-jalan. (2) hasil pendidikan karakter tersebut 

ditunjukkan oleh peserta didik melalui sikap dan perilakunya bahwa 

sebagian besar peserta didik sudah konsisten menunjukkan karakter yang 

dikemukakan oleh Direktorat Pembinaan PAUD. Karakter tersebut adalah 

kecintaan terhadap Tuhan YME, kejujuran, disiplin, toleransi dan cinta 

damai, percaya diri, mandiri, tolong menolong, kerjasama, dan gotong 

royong, hormat dan sopan santun, tanggung jawab, kerja keras, 

kepemimpinan dan keadilan, kreatif, rendah hati, peduli lingkungan, cinta 

bangsa dan tanah air. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Sri Wilujeng (2016) dengan judul 

penelitian Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Keagamaan 

di SD Ummu Aiman Lawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 



 

 

 
 

proses pelaksanaan kegiatan keagamaan disekolah dilaksanakan dengan 

menggunakan metode pembiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan 

juga terstruktur. (2) faktor penghambat dari pelaksanaan kegiatan keagamaan 

ini adalah kurangnya disiplin bagi sebagian siswa yang tidak menerapkan 

pembiasaan tersebut dirumah, (3) nilai karakter yang ditanamkan disekolah 

meliputi nilai disiplin, jujur, tanggung jawab, sopan dan santun, ikhlas, dan 

juga karakter toleransi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian 

pertama terfokus pada upaya pembentukan karakter siswa di SD Muhammadiyah 

Mujahidin Wonoasri Gunung Kidul, penelitian kedua terfokus pada pendidikan 

karakter dengan pendekatan kearifan lokal di play group Aisiyah Rejodani 

Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta, penelitian ketiga terfokus pada 

implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan di SD Ummu 

Aiman Lawang, sedangkan penelitian ini terfokus pada membangun karakter 

siswa melalui implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan di SDN Segulung 

05. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

B. Kajian Teori 

1. Karakter 

a. Pengertian Karakter 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ‘karakter’ berarti 

‘sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dari yang lain; tabiat; watak’.11 

Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat 

mendasar yang ada pada diri seseorang. Hal-hal yang sangat abstrak yang 

ada pada diri sesorang. Sering orang menyebutnya dengan tabiat atau 

perangai.12 

Adanya kesamaan diantara karakter dan watak (kepribadian) 

memang karena kedua-duanya merupakan sifat dasar (asli) yang ada 

dalam diri individu. Atau hal-hal yang sangat abstrak dalam diri 

seorang.13 

Karakter dimaknai sebagai cara dan berperilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang dapat membuat keputusan dan sikap 

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter 

dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

                                                           
11 Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter, (Jakarta: Penerbit Erlannga, 2011), 17. 
12 Abdul majid, Dian Andayani, Pendidikan Karakter..., 12. 
13 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi  (Bandung: Alfabet, 2014), 3. 



 

 

 
 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap,dan perasaan.14 

Menurut Wynne yang dikutip oleh Mulyasa mengemukakan bahwa 

karakter berasal dari Bahasa Yunani yang berarti “to mark” (menandai) 

dan memfokuskan pada bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan 

dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari. 15 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa karakter 

merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa, maupun negara. 

b. Nilai-nilai Karakter 

Ada pun nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya 

dan karakter bangsa yang di identifikasikan adalah sebagai berikut: 

1) Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

 

 

 

                                                           
14 Muchlas Samani, Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), 41. 
15 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter..., 3. 



 

 

 
 

2) Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

3) Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, ras, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. 

4) Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan 

tugas dengan sebaik-baiknya. 

6) Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk mengasilkan cara atau hasil 

baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Tanggung Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 



 

 

 
 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa.16 

8) Cinta Tanah Air 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

9) Menghargai Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

10) Bersahabat/Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, daan 

bekerja sama dengan orang lain.17 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Karakter 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter. 

Dari sekian banyak faktor tersebut, para ahli menggolongkannya ke 

dalam dua bagian, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

1) Faktor Intern  

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi faktor internal ini, 

diantaranya adalah:  

                                                           
16 Pupuh Fathurrohman, AA Suryana, Fenny Fatriany, Pengembangan Pendidikan..., 19. 
17 Retno Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inofatif, dan Kreatif (Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 2012), 7. 



 

 

 
 

a) Insting atau Naluri  

lnsting adalah suatu sifat yang dapat menumbuhkan 

perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih 

dahulu ke arah tujuan itu dan tidak didahului latihan perbuatan 

itu. Setiap perbuatan manusia lahir dari suatu kehendak yang 

digerakkan oleh naluri (insting). Naluri merupakan tabiat yang 

dibawa sejak lahir yang merupakan suatu pembawaan yang asli. 

Para ahli psikologi membagi insting manusia sebagai pendorong 

tingkah laku ke dalam beberapa bagian diantaranya naluri 

makan, naluri berjodoh, naluri keibu bapak-an, naluri berjuang 

dan naluri ber-Tuhan. 

Pengaruh naluri pada diri seseorang sangat tergantung 

pada penyalurannya. Naluri dapat menjerumuskan manusia 

kepada kehinaan (degradasi), tetapi dapat juga mengangkat 

kepada derajat yang tinggi (mulia), jika naluri disalurkan kepada 

hal yang baik dengan tuntunan kebenaran. 18 

b) Kebiasaan (Habit)  

Salah satu faktor penting dalam tingkah laku manusia 

adalah kebiasaan, karena sikap dan perilaku yang menjadi akhlak 

(karakter) sangat erat sekali dengan kebiasaan, yang dimaksud 

                                                           
18 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter..., 19-20. 



 

 

 
 

dengan kebiasaan adalah perbuatan yang selalu di ulang-ulang 

sehingga mudah untuk di kerjakan. Faktor kebiasaan ini 

memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan 

membina akhlak (karakter). Sehubungan kebiasaan merupakan 

perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah dikerjakan maka 

hendaknya manusia memaksakan diri untuk mengulang-ulang 

perbuatan yang baik sehingga menjadi kebiasaan dan 

terbentuklah akhlak (karakter) yang baik padanya. 19 

c) Kehendak/Kemauan (Iradah)  

Kemauan ialah kemauan untuk melangsungkan segala ide 

dan segala yang dimaksud, walau disertai dengan berbagai 

rintangan dan kesukaran-kesukaran, namun sekali-kali tidak mau 

tunduk kepada rintangan-rintangan tersebut. Salah satu kekuatan 

yang berlindung dibalik tingkah laku adalah kehendak atau 

kemauan keras (azam). Itulah yang menggerakkan dan 

merupakan kekuatan yang mendorong manusia dengan sungguh-

sungguh untuk berperilaku (berakhlak), sebab dari kehendak 

itulah menjelma suatu niat yang baik dan buruk dan tanpa 

kemauan pula semua ide, keyakinan kepercayaan pengetahuan 

                                                           
19 Ibid., 20. 



 

 

 
 

menjadi pasif tak akan ada artinya atau pengaruhnya bagi 

kehidupan artinya atau pengaruhnya bagi kehidupan. 20 

d) Suara Batin atau Suara Hati  

Di dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang 

sewaktu waktu memberikan peringatan (isyarat) jika tingkah 

laku manusia berada di ambang bahaya dan keburukan, kekuatan 

tersebut adalah suara batin atau suara hati (diamir). Suara batin 

berfungsi memperingatkan bahayanya perbuatan buruk dan 

berusaha untuk mencegahnya, di samping dorongan untuk 

melakukan perbuatan baik. Suara hati dapat terus dididik dan 

dituntun akan menaiki jenjang kekuatan rohani. 21 

e) Keturunan  

Keturunan merupakan suatu faktor yang dapat 

mempengaruhi perbuatan manusia. Dalam kehidupan kita dapat 

melihat anak-anak yang berprilaku menyerupai orang tuanya 

bahkan nenek moyangnya, sekalipun sudah jauh. Sifat yang 

diturunkan itu pada garis besamya ada dua macam yaitu:  

(1) Sifat jasmaniyah, yakni kekuatan dan kelemahan otot-otot 

dan urat sarap orang tua yang dapat diwariskan kepada 

                                                           
20 Ibid. 
21 Ibid., 21. 



 

 

 
 

anaknya. 

(2) Sifat ruhaniyah, yakni lemah dan kuatnya suatu naluri dapat 

diturunkan pula oleh orang tua yang kelak mempengaruhi 

perilaku anak cucunya. 22 

2) Faktor Ekstern  

Selain faktor intern (yang bersifat dari dalam) yang dapat 

mempengaruhi karakter, akhlak, moral, budi pekerti dan etika 

manusia, juga terdapat faktor ekstern (yang bersifat dari luar) 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Pendidikan  

Menurut Ahmad Tafsir yang dikutip oleh Heri Gunawan 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha meningkatkan diri 

dalam segala aspeknya. Pendidikan mempunyai pengaruh yang 

sangat besar dalam pembentukan karakter, akhlak, dan etika 

seseorang sehingga baik dan buruknya akhlak seseorang sangat 

tergantung pada pendidikan. Pendidikan ikut mematangkan 

kepribadian manusia sehingga tingkah-lakunya sesuai dengan 

pendidikan yang telah diterima oleh seseorang baik pendidikan 

formal, informal maupun non formal.  

Betapa pentingnya faktor pendidikan itu, karena naluri 

yang terdapat pada seseorang dapat dibangun dengan baik dan 

                                                           
22 Ibid. 



 

 

 
 

terarah. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu 

dimanifestasikan melalui berbagai media baik pendidikan formal 

di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, dan 

pendidikan non formal yang ada pada masyarakat. 23 

b)  Lingkungan  

Lingkungan (milie) adalah suatu yang melingkungi suatu 

tubuh yang hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, 

udara, dan pergaulan manusia hidup selalu berhubungan dengan 

manusia lainnya atau juga dengan alam sekitar. Itulah sebabnya 

manusia harus bergaul dan dalam pergaulan itu saling 

mempengaruhi pikiran, sifat dan tingkah laku. Adapun 

lingkungan dibagi ke dalam dua bagian.  

(1) Lingkungan yang bersifat kebendaan  

Alam yang melingkungi manusia merupakan faktor yang 

mempengaruhi dan menentukan tingkah laku manusia. 

Lingkungan alam ini dapat mematahkan atau mematangkan 

pertumbuhan bakat yang dibawa seseorang.  

(2) Lingkungan pergaulan yang bersifat kerohanian. Seorang 

yang hidup dalam lingkungan yang baik secara langsung atau 

tidak langsung dapat membentuk kepribadiannya menjadi 

baik, begitu pula sebaliknya seseorang yang hidup dalam 

                                                           
23 Ibid., 21-22. 



 

 

 
 

lingkungan kurang mendukung dalam pembentukan 

akhlaknya maka setidaknya dia akan terpengaruh lingkungan 

tersebut.24 

 

2. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Dalam dunia kontemporer pendidikan karakter memiliki nama lain 

sebagai embrio, seperti: pendidikan budi pekerti, pendidikan 

kewarganegaraan, pendidikan moral Pancasila (PMP), khususnya doktrin-

doktrin seperti terkandung seperti  dalam p4, termasuk pendidikan 

kesejahteraan keluarga (PKK), bimbingan dan penyuluhan (BP), dan 

sebagainya. Keseluruhan pendidikan diatas mengarah pada pola-pola 

tingkah laku positif, kesatuan makna antara kata dan perbuatan, 

keseimbangan antara jasmaniah dan rohaniah dalam arti seluas-luasnya.25 

Pendidikan karakter adalah segala upaya yang dilakukan guru, yang 

mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu 

membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan 

bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, 

bagaiman guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.26 

                                                           
24 Ibid., 22. 
25 Nyoman Khuta Ratna, Peranan Karya Sastra, Seni, dan Budaya dalam Pendidikan Karakter 

(Yogyakarta: Pustaka belajar, 2014), 138 
26 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan..., 19. 



 

 

 
 

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang 

melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan 

tindakan (action).27 

Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara bepikir dan 

perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerjasama sebagai 

keluarga, masyarakat, dan bernegara dan membantu mereka untuk 

membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata 

lain pendidikan karakter mengajarkan anak didik berpikir cerdas, 

mengaktivasi otak tengah secara alami.28 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter merupakan suatu usaha yang direncanakan secara bersama yang 

bertujuan menciptakan generasi penerus yang memiliki dasar-dasar 

pribadi yang baik, baik dalam pengetahuan, perasaan, dan tindakan. 

b. Tujuan Pendidikan Karakter 

Secara operasional tujuan pendidikan karakter dalam setting 

sekolah sebagai berikut. 

1) Menguatkan dan mengembankan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian 

kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang 

dikembangkan 

                                                           
27 Akhmad Muhaimimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter..., 27. 
28 Yahya Khan, Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri (Yogyakarta: Pelangi Publishing, 

2010), 1-2. 



 

 

 
 

2) Mengkoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan 

nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 

3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan 

masyarakat dalam memerankan tanggung jawab karakter bersama.29 

Pendidikan karakter pada tingkat satuan pendidikan mengarah pada 

pembentukan budaya sekolah/madrasah, yaitu nilai-nilai yang melandasi 

perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, serta simbol-simbol yang 

dipraktikkan oleh semua warga sekolah/madrasah, dan masyarakat 

sekitarnya. Budaya sekolah/madrasah merupakan ciri khas, karakter atau 

watak, dan citra sekolah/madrasah tersebut di mata masyarakat luas.30 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa 

yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, 

bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan 

takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.31 

c. Metode dan Pendekatan dalam Implementasi Pendidikan Karakter 

1) Metode Hiwar atau Percakapan 

Metode hiwar (dialog) ialah percakapan silih berganti antara 

dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai satu topik, dan 
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(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 70-72. 
30 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter..., 9. 
31 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep..., 30. 



 

 

 
 

dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki. 

Dalam proses pendidikan metode hiwar mempunyai dampak yang 

sangat mendalam terhadap jiwa pendengar (mustami’) atau 

pembaca yang mengikuti topik percakapan dengan seksama dan 

penuh perhatian. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai 

berikut: 

a) Permasalahan yang disajikan sangat dinamis. 

b) Pembaca atau pendengar tertarik untuk terus mengikuti 

jalannya percakapan itu dengan maksud dapat mengetahui 

kesimpulannya. 

c) Metode hiwar (dialog) dapat membangkitkan perasaan dan 

kesan seseorang. 

d) Bila metode hiwar dilakukan dengan baik, memenuhi etika, 

maka cara berdialog, sikap orang yang terlibat itu akan 

mempengaruhi peserta sehingga meninggalkan pengaruh 

berupa pendidikan akhlak, sikap dalam berbicara, menghargai 

pendapat orang lain dan sebagainya.32 

2) Metode Qishah atau Cerita 

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, kisah 

sebagai metode pendukung pelaksanaan pendidikan memiliki 

peranan yang sangat penting, karena dalam kisah-kisah terdapat 
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berbagai keteladanan dan edukasi. Hal ini karena terdapat beberapa 

alasan yang mendukungnya: 

a) Kisah senantiasa memikat karena mengundang pembaca atau 

pendengar untuk mengikuti peristiwanya, merenungkan 

maknanya. 

b) Kisah dapat menyentuh hati manusia, karena kisah itu 

menampilkan tokoh dalam konteksnya yang menyeluruh, 

sehingga pembaca atau pendengar dapat menghayati dan 

merasakan isi kisah tersebut.33 

3) Metode Amtsal atau Perumpamaan 

Metode perumpamaan ini juga baik digunakan oleh para guru 

dalam mengajari peserta didiknya terutama dalam menanamkan 

karakter kepada mereka. Cara penggunaan metode amtsal ini 

hampir sama dengan metode kisah, yaitu dengan berceramah 

(berkisah atau membacakan kisah) atau membacakan teks. Metode 

perumpamaan ini memiliki tujuan pedagogis diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a) Mendekatkan makna pada pemahaman; 

b) Merangsang kesan dan pesan yang berkaitan dengan makna 

yang tersirat dalam perumpamaan tersebut; 
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c) Mendidik akal supaya berpikir logis dan menggunakan qiyas 

(silogisma) yang logis dan sehat. 

d) Perumpamaan merupakan motif yang menggerakkan perasaan 

menghidupkan naluri yang selanjutnya menggugah kehendak 

dan mendorong untuk melakukan amal yang baik dan menjauhi 

segala kemunkaran.34 

4) Metode Uswah atau Keteladanan 

Dalam penanaman karakter kepada peserta didik di sekolah, 

keteladanan merupakan metode yang lebih efektif dan efisien. 

Karena peserta didik (terutama siswa pada usia pendidikan dasar 

dan menengah) pada umumnya cenderung meneladani (meniru) 

guru atau pendidiknya. Hal ini memang karena secara psikologis 

siswa senang meniru, tidak saja yang baik, bahkan terkadang yang 

jeleknya pun mereka tiru.35 

5) Metode Pembiasaan 

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara 

ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan 

ini berintikan pengalaman. Karena yang dibiasakan itu ialah sesuatu 

yang diamalkan. Dan inti kebiasaan adalah pengulangan. 

Pembiasaan menempatkan manusia sebagai sesuatu yang istimewa, 
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yang dapat menghemat kekuatan, karena akan menjadi kebiasaan 

yang melekat dan spontan, agar kegiatan itu dapat dilakukan dalam 

setiap pekerjaan. Oleh karenanya, menurut para pakar, metode ini 

sangat efektif dalam rangka pembinaan karakter dan kepribadian 

anak.36 

6) Metode ‘Ibrah dan Mau’idah 

Menurut an-Nahlawi yang dikutip oleh Heri Gunawan kedua 

kata tersebut memiliki perbedaan dari segi makna. Ibrah berarti 

suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari 

sesuatu yang disaksikan, dihadapi dengan menggunakan nalar yang 

menyebabkan hati mengakuinya. Adapun kata mau’idhoh ialah 

nasihat yang lembut yang diterima oleh hati dengan cara 

menjelaskan pahala atau ancaman.37 

7) Metode Targhib dan Tharib (Janji dan Ancaman) 

Targhib ialah janji terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat 

yang disertai dengan bujukan. Tarhib ialah ancaman dosa yang 

dilakukan. Targhib dan Tharib bertujuan agar orang mematuhi 

aturan Allah. Akan tetapi keduanya mempunyai titik tekan yang 

berbeda. Targhib agar melakukan kebaikan yang diperintahkan 

Allah, sedang tarhib agar menjauhi perbuatan jelek yang dilarang 
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Allah. Metode ini didasarkan atas fitrah manusia, yaitu sifat 

keinginan kepada kesenangan, keselamatan, dan tidan 

menginginkan kesedihan dan kesengsaraan.38 

 

3. Kearifan Lokal 

a. Pengertian Kearifan Lokal 

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta 

berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan 

kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai 

kebijakan setempat “local wisdom” atau pengetahuan setempat “local 

knowledge” atau kecerdasan setempat “local genious”.39 

Secara sederhana, kearifan lokal dapat diartikan sebagai nilai-nilai 

budaya yang baik dalam suatu masyarakat, yang muncul sebagai bentuk 

adaptasi terhadap alam dan lingkungan tempat tinggal, yang diajarkan 

secara turun temurun dan kemudian tercermin dalam kehidupan 

masyarakat. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa kearifan lokal 

merupakan pengetahuan lokal yang sudah sedemikian menyatu dengan 

sistem kepercayaan, norma dan budaya.40 
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Wayang pun sebenarnya merupakan sebuah bentuk inisiatif yang 

sangat positif dan strategis dalam memberikan ilusi alternatif terhadap 

permasalahan masyarakat global. Dari wayang sebenarnya memberikan 

pemikiran strategis tentang kearifan lokal dalam memberikan solusi dari 

masalah-masalah yang dihadapi dunia saat ini dan masa mendatang. 41 

b. Macam-Macam Kearifan Lokal 

Negara Indonesia sangat majemuk dan terdapat berbagai suku-suku 

yang mempunyai keragaman kearifan lokal tersendiri. Berikut ini 

merupakan beberapa contoh kearifan lokal yang berkembang dalam 

kehidupan bangsa Indonesia: 

1) Kerapan Sapi di Madura 

Madura adalah sebuah pulau yang merupakan bagian dari 

wilayah Jawa Timur. Kerapan sapi merupakan budaya masyarakat 

Madura yang secara kultur sudah melekat dalam kehidupan orang 

Madura. Karapan sapi menjadi kegiatan budaya yang paling 

digemari oleh masyarakat Madura dari mulai Bangkalan, Sampang, 

Pamekasan, sampai Sumenep. Kerapan sebagai sebuah atraksi 

lomba balapan menjadi kegemaran masyarakat. Tradisi permainan 
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ini merupakan bentuk perpaduan antara pemenuhan kepentingan 

dengan media permainan yang ada di lingkungan.42 

2) Tradisi Keduk Beji Desa Tawun 

Desa Tawun termasuk dalam wilayah Kecamatan Kasreman 

Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur, desa Tawun memiliki 

tradisi turun temurun yaitu tradisi keduk beji. Keduk beji 

merupakan upacara untuk mengirim leluhur secara individu dan 

secara bersama-sama. Mereka menyediakan sesaji 30 macam 

termasuk hasil bumi dan bunga-bunga segar dengan keharuman dan 

kewangian baunya. Dalam upacara adat itu juga disembelih satu 

ekor kambing yang sebelumnya dimandikan dahulu sebanyak 3 kali 

di Sendang Tawun.43 

3) Kesenian Tayub Desa Sambirejo Nganjuk  

Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten 

Nganjuk, Jawa Timur merupakan pemeluk agama yang taat, dan 

mayoritas bergama islam, namun sebagian masyarakatnya masih 

memegang adat tradisi yang diwariskan oleh para leluhurnya, yaitu 

kesenian tayub.44 Tayub merupakan tari rakyat yang bersifat 

tradisional dan sangat populer di Indonesia, terutama di Jawa. 
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Tayub merupakan seni pertunjukan kerakyatan yang tidak lepas dari 

kehidupan senimannya untuk mencari nafkah. Tarian tayub 

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diiringi oleh gamelan dan 

tembang, biasanya untuk melaksanakan pesta perkawinan, bersih 

desa dan sebagainya.45 

4) Song-osong Lombhung Sistem Gotong Royong Masyarakat Desa 

Kotah Sampang Madura 

Gotong royong atau song-osong lombhung adalah bagian dari 

kehidupan masyarakat di Desa Kotah, Kecamatan Jrengik, 

Kabupaten Sampang Madura.  Nilai-nilai dan perilaku gotong 

royong bagi masyarakat sudah menjadi pandangan hidup, sehingga 

tidak bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupannya sehari-hari. Pola 

ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas mereka dalam 

kehidupan masyarakat, sehingga setiap warga yang terlibat di 

dalamya memiliki hak untuk dibantu dan kewajiban untuk 

membantu atau di dalamnya terdapat azas timbal balik. Gotong 

royong menjadikan kehidupan masyarakat lebih berdaya dan 

sejahtera, karena dengan bergotong royong berbagai permasalahan 

kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah.46 
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4. Wayang 

a. Pengertian Wayang 

Dalam dunia pewayangan selain digunakan sebagai hiburan atau 

tontonan bagi masyarakat, wayang digunakan sebagai pesan moral yang 

menggambarkan kisah hidup manusia selama hidup di dunia. 

Wayang adalah salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia 

yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Budaya 

wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, 

seni lukis, seni pahat, dan juga seni perlambang. Budaya wayang, yang 

terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media 

penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, pemahaman filafat.47 

Wayang adalah sebuah wiracarita yang pada intinya mengisahkan 

kepahlawanan para tokoh yang berwatak baik menghadapi dan menumpas 

tokoh yang berwatak jahat. Kenyataan bahwa wayang yang telah 

melewati berbagai peristiwa sejarah, dari generasi ke generasi, 

menunjukkan betapa budaya pewayangan telah melekat dan menjadi 

bagian hidup bangsa Indonesia khususnya Jawa. Usia  yang demikian 

panjang dan kenyataan bahwa hingga saat ini masih banyak orang yang 

menggemarinya menunjukkan betapa tinggi nilai dan berartinya wayang 

bagi kehidupan masyarakat. Wayang merupakan sastra tradisional yang 
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memenuhi kualifikasi karya master piece, karya sastra dan atau budaya 

adiluhung.48 

Menurut Muchyar Abi Tofani wayang adalah istilah bahasa jawa 

yang bisa dimaknai ‘bayangan’, hal ini disebabkan karena penonton juga 

bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. 

Dalang memainkan wayang kulit di depan kelir, yaitu layar yang terbuat 

dari kain putih, sementara di belakangnya disorotkan lampu listrik atau 

lampu minyak (blencong), sehingga penonton yang berada dibelakang 

layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh ke kelir. Sedang 

penonton yang ada didepan kelir dapat melihat pertunjukan wayang 

secara nyata bentuk maupun warnanya, bukan bayangannya.49 

b. Wayang Sebagai Pendidikan Watak 

Wayang bukan lagi sekedar tontonan bayang-bayang (shadow play) 

atau pertunjukan boneka (puppet show), melainkan sebagai 

‘wewayangane ngaurip’ yaitu bayangan (gambaran) hidup manusia. 

Wayang juga dapat secara nyata menggambarkan konsepsi hidup 

‘sangkan paraning dumadi’, manusia berasal dari Tuhan dan akan 

kembali keharibaan-Nya. Dalam suatu pertunjukan wayang, dapat dinalar 

dan dirasakan bagaimana kehidupan manusia itu dari lahir hingga mati. 

Perjalanan hidup manusia untuk berjuang menegakkan yang benar dengan 
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mengalahkan yang salah. Dari pertunjukan wayang dapat diperoleh pesan 

untuk hidup penuh amal saleh guna mendapat keindahan illahi.50 

Pada hakikatnya, cerita pewayangan mengajarkan kita cara ber-

“laku” hidup di dunia ini. Wayang adalah salah satu pendidikan tuntunan 

jalan menuju kebahagiaan hidup, di mana kita bisa meresapi arti dari 

kesabaran dan kesadaran, tulus ikhlas, rela, dan rendah hati menyerahkan 

diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab, hakikat manusia hidup adalah 

selaras dengan ajaran kebaikan dan budi pekerti ketimuran.51 

Wayang adalah bahasa simbol, bukan pergelaran sejarah nyata yang 

hanya bersifat lahiriah, tetapi justru lebih bersifat rohaniah yang tak mesti 

harus diukur dengan karakter fisiknya saja, sehingga jangan diartikan 

secara kasat mata. Wayang Jawa adalah bahasa hidup dari kehidupan kita 

itu sendiri.52 

c. Nilai-nilai Karakter yang Terdapat dalam Tokoh Wayang 

Berikut ini karakter yang terdapat dalam tokoh wayang anatara lain: 

1) Ki lurah Semar 

Semar menggambarkan figur yang sabar, tulus, pengasih, 

pemelihara kebaikan, penjaga kebenaran, dan menghindari 

perbuatan dur-angkara. Semar juga dijuluki Badranaya, artinya 

badra adalah rembulan, naya wajah. Atau Nayantaka, naya adalah 
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wajah, taka berarti pucat. Keduanya berarti menyimbolkan bahwa 

Semar memiliki watak rembulan (dalam Pustaka Hasta Brata) dan 

seorang figur yang memiliki wajah pucat, artinya Semar tidak 

mengumbar hawa nafsu.53 

2) Petruk 

Nama Petruk konon juga diadaptasi dari bahasa Arab, yaitu kata 

Fatruk. Kata ini merupakan kata pangkal dari sebuah wejangan 

Taswuf yang berbunyi: Fat-ruk kulla maa siwallahi, yang artinya: 

tinggalkan semua apapun selain Allah. Petruk memiliki dada yang 

lebar atau bidang, hal ini berarti ia memiliki jiwa yang besar dan 

sabar. Tangannya yang panjang melambangkan bahwa ia suka 

berderma, berprinsip lebih baik memberi daripada menerima. Kaki 

panjangnya melambangkan ia memiliki jangkauan yang panjang 

serta kecepatan dalam bertindak dan suka bekerja.54 

3) Nala Gareng 

Nala Gareng adalah punakawa yang berkaki pincang. Hal ini 

merupakan sebuah sanepa dari sifat gareng sebagai kawula yang 

selalu hati-hati dalam bertindak. Selain itu, cacat fisik gareng yang 

lain adalah tangan yang ciker atau patah. Ini adalah sanepa bahwa 

gareng memiliki sifat tidak suka mengambil hak milik orang lain. 
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Diceritakan bahwa tumit kanannya terkena semacam penyakit 

bubul. 55  

4) Bagong 

Bagong memiliki nama lain yaitu Bawor, Cepot, Astrajingga, 

Antolgati, Pojok Kethoko, dan dia adalah anak ketiga semar. 

Bagong berbadan pendek, gemuk seperti semar tetapi mata dan 

mulut lebar. Ia memiliki watak banyak bercanda, pintar membuat 

lelucon, bahkan terkadang saking lucunya menjadi menjengkelkan. 

Beradat lancang, tetapi jujur, dan juga sakti. Kalau menjalankan 

tugas terkadang tergesa-gesa kurang perhitungan.56 

5) Nakula 

Nakula lahir kembar bersama adiknya, Sahadewa atau Sadewa. 

Nakula mahir menunggang kuda dan pandai mempergunakan 

senjata panah dan lembing. Nakula tidak akan dapat lupa tentang 

segala hal yang diketahui karena ia mempunyai Aji Pranawajati 

pemberian Ditya Sapujagad, Senapati negara Mretani. Nakula 

mempunyai watak jujur, setia, taat, belas kasih, tahu membalas 

guna dan dapat menyimpan rahasia.57 
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6) Bima 

Bima dikenal sebagai manusia yang polos, lugu, tidak munafik, 

serta rela berkorban demi kebenaran dan keadilan. Ia sebagai 

lambang orang yang terus terang, apa adanya, tidak merasa hebat 

atau sok, tidak plin-plan, dan tidak silau dengan keduniawian. Ia 

bertanggung jawab atas segala yang ia katakan dan yang diperbuat, 

sehingga bagi para pendukung dan penggemar cerita pewayangan 

hingga saat ini, ia sering dikultuskan sebagai manusia tangguh. Dan, 

lambang ini juga dipakai sebagai jati diri seorang prajurit dan 

ksatria sejati dalam kemiliteran.58 

7) Yudhistira  

Yudhistira atau puntadewa adalah putra sulung Prabu Pandu 

Dewanata, Raja Astina dan Kunti Talibrata. Semenjak kecil, ia telah 

dididik dengan ilmu budi pekerti dan keutamaan hidup sebagai 

calon seorang satria serta mempelajari isi kitab suci oleh Begawan 

abiyasa maupun Batara Dharma. Dalam kehidupan selanjutnya 

setelah menginjak usia remaja hingga dewasa, ia selalu berwatak 

sabar dan lila legawa bagaikan seorang brahmana yang tidak lagi 

menginginkan keduniaan.59 
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8) Arjuna 

Dalam istilah Jawa, Arjuna berarti air jernih dalam jambangan, 

sehingga diartikan sebagai simbol jiwa manusia yang jernih 

pikirannya, bagaikan air yang tenang di dalam wadahnya 

(jambangan).60 

9) Sengkuni 

Arya Sengkuni waktu mudanya bernama Trigantalpati putra kedua 

Prabu Ganandra dan Dewi Gandini, dia mempunyai tiga saudara 

kandung. Arya Sengkuni mempunyai sifat perwatakan tangkas, 

pandai bicara, buruk hati, dengki dan licik. Pandai berbicara tetapi 

tidak jujur dan suka memfitnah serta menghasut. Kepandaiannya 

digunakan bertipu daya, karena pandai menggunakan bahasa dan 

berputar lidah. Kata-kata sengkuni selalu dalam maksudnya, bisa 

menjerat lawan dan mereka yang mendengar tertarik seperti kena 

guna-guna.61 

10) Duryudana 

Duryudana adalah putra Prabu Destarastra di Hastinapura yang 

tertua. Setelah dewasa Duryudana bertahta di Hastinapura bergelar 

Prabu Duryudana. Kurawa meskipun bersaudara dengan Pandawa 

namun senantiasa bermusuhan, hingga terjadi perang saudara yang 
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disebut Bharatayuda yang intinya merebutkan negara Astina. 

Sesungguhnya yang berhak menduduki tahta kerajaan Astina adalah 

Pandawa Putra Pandu Dewanata, tetapi karena kelicikan dan 

keserakahan Duryudana yang dibantu oleh patih Sengkuni (paman 

Duryudana) dan pendeta Durna, negara Astina dikuasai oleh para 

kurawa.62 

d. Metode atau Cara Memahami Tentang Pewayangan 

Wayang merupakan salah satu media untuk membangun karakter 

siswa, ada beberapa metode yang dapat digunakan siswa  untuk 

memahami karakter yang ada dalam tokoh wayang, yaitu: 

1) Membaca karakter masing-masing tokoh dalam wayang. 

Membaca tokoh karakter wayang dapat dilakukan melalui buku atau 

gambar. Melalui gambar dan deskripsi cerita yang dipasang, siswa 

akan lebih mudah dalam menangkap atau memahami gambar dalam 

cerita tersebut.   

2) Melihat pertunjukan wayang 

Dalam setiap pertunjukan wayang, disamping untuk mengajak 

penonton menikmati hiburan tersebut, dalang juga mengajak 

penonton untuk berpikir, merenung, menyelami kandungan isi 
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cerita, dan mengambil maknanya sehingga pesan moral dapat 

diterima menjadi sebuah kesan yang mendalam.63 

3) Melalui Cerita 

Sejak awal zaman Kerajaan Majapahit diperkenalkan cerita wayang. 

Sejak saat itu tradisi menjawakan cerita wayang juga diteruskan 

oleh beberapa ulama islam, diantaranya oleh para wali songo.64 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Mahmud penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan 

pada analisis proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis 

terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan 

logika ilmiah.65 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau 

hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang 

berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian 

tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep 

teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa 

meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan 

sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial, dan 

tindakan.66 

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian 

mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu 

individu, kelompok, masyarakat, atau suatu organisasi tertentu dalam suatu seting 

                                                           
65 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 81. 
66 Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 25. 



 

 

 
 

konteks tertentu. Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan dan 

mengidentifikasi membangun karakter siswa melalui implementasi kearifan lokal 

tokoh pewayangan. 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu 

suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti 

individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Disamping itu merupakan 

penyelidikan secara rinci satu setting, satu subjek tunggal, satu kumpulan 

dokumen atau satu kejadian tertentu.67 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus 

“divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang 

selanjutnya terjun ke lapangan.68 

Peneliti harus dibekali kemampuan metode penelitian kualitatif, etika 

penelitian, dan ilmu pengetahuan sesuai bidang yang diteliti. Dengan kata lain, 

peneliti harus mempunyai integritas, bukan personalisasi dari seorang peneliti 

ilmiah. Oleh karena itu, hasil penelitian kualitatif bergantung pada orang yang 

menelitinya. Kredibilitas, reputasi, dan kepakarannya menjadi modal pokok 

                                                           
67 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 3. 
68 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 305. 



 

 

 
 

sekaligus menjadi ukuran diterima secara utuh atau ditolak dengan diskusi atau 

perdebatan.69 

Peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif 

dalam upaya mengumpulkan data yang ada di lokasi penelitian, yaitu di SDN 

Segulung 05 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Instrumen pengumpulan 

data yang lain berupa alat tulis, alat perekam, dan dokumen yang dapat membantu 

menunjang keabsahan hasil penelitian. Kehadiran peneliti secara langsung dan 

aktif dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penelitian yang akan dilaksanakan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SDN Segulung 05 kelas IV, Kecamatan 

Dagangan, Kabupaten Madiun. Adapun alasan penelitian ini dilaksanakan di SDN 

Segulung 05 adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran wayang yang sudah diterapkan perlu dikembangkan dan 

peneliti gunakan sebagai media untuk membangun karakter 

2. Belum pernah dilakukan penelitian disekolah tersebut dengan judul 

“Membangun karakter siswa melalui implementasi kearifan lokal tokoh 

wayang di SDN Segulung 05” 

3. Masalah yang diteliti yaitu tentang cara membangun karakter siswa 

menggunakan wayang. 
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D. Data dan Sumber Data 

Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang 

suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa angka-angka (golongan) maupun 

yang berbentuk kategori, seperti: baik, buruk, tinggi, rendah, dan sebagainya.70 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan. 

Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan 

dengan hal itu, pada bagian ini, jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, 

sumber data tertulis, foto, dan statistik.71 

Sumber data erat hubungannya dengan penelitian yang akan dipecahkan. 

Untuk menjaring data secara langsung maupun tidak langsung membutuhkan 

subjek dan objek penelitian.  

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang cara membangun karakter siswa melalui implementasi kearifan 

lokal tokoh pewayangan. Sumber data diperoleh dari siswa melalui proses 

pembelajaran. 

2. Data tentang faktor penghambat dan pendukung dalam membangun karakter 

siswa melalui implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan. Sumber data 

dari informan yaitu, kepala sekolah dan guru kelas. 

3. Data tentang dampak implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan dalam 

membangun karakter siswa. Sumber data diperoleh dari guru kelas. 

                                                           
70 Subana, Moersetya Rahadi & Sudrajat, Statistik Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 

19. 
71 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rineka Cipata, 2008), 169 



 

 

 
 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

ditetapkan.72 

Hal yang menjadi dasar penentu pilihan penggunaan teknik penelitian 

adalah kebutuhan peneliti untuk memperoleh data yang valid. Dengan demikian, 

pertimbangan untuk menggunakan teknik tertentu adalah kebutuhan peneliti 

untuk mendapatkan informasi tertentu dan informasi yang valid.73 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti 

maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui 

wawancara mendalam dan diobservasi pada latar. Saat fenomena tersebut 

berlangsung. Di samping itu, untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi 

(tentang bahan-bahan yang ditulis peneliti). Adapun pengumpulan data yang 

dapat dilakukan sebagai berikut. 

1. Teknik Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dengan observasi di 

lapangan, peneliti akan lebih memahami konteks situasi sosial dan 
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memperoleh pengalaman langsung serta peneliti dapat menemukan hal-hal 

baru diluar persepsi peneliti.74 

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati 

hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, 

waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara 

yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku 

dalam lingkungan atau ruang, waktu, dan keadaan tertentu.75 

Observasi dilakukan pada saat peneliti melakukan penelitian awal di 

SDN Segulung 05 Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Observasi 

dilakukan dengan mengamati suasana lingkungan sekitar sekolah. Hasil 

penelitian awal dapat dijadikan pedoman peneliti untuk penelitian yang akan 

dilakukan. Observasi kedua dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan data tentang cara membangun karakter siswa melalui 

implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan, data tentang faktor 

penghambat dan pendukung dalam membangun karakter siswa melalui 

implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan, dan data tentang dampak 

implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan dalam membangun karakter 

siswa. 
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2. Teknik wawancara 

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif secara lisan dalam suatu pertemuan.76 Wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada 

responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden. 

Wawancara dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.77 

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas 

sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada 

seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam 

jawaban-jawabannya sendiri.78 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terbuka. Artinya, dalam penelitian ini para subjeknya mengetahui 

bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud  

wawancara itu. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan dalam membangun karakter 

siswa. Dan wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada kepala sekolah 

dan guru kelas sebagai narasumber. 
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77 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan…, 173.  
78 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data ((Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

2012), 49-50. 



 

 

 
 

3. Teknik dokumentasi 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

biografi.79 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data 

berupa berdirinya sekolah, profil sekolah serta data tambahan yang 

dibutuhkan melengkapi hasil penelitian. Dokumentasi dapat berupa data-data 

penting maupun foto kegiatan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.80 

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif 

mengikuti konsep yang diberikan Miles &Hubermen, dimana analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada 
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80 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., 335. 



 

 

 
 

setiap tahap penelitian sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data meliputi.81 

 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.82 

Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, bahkan 

prosesnya diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Dalam penelitian 

ini, peneliti akan mengumpulkan data-data hasil wawancara dan dokumentasi, 

setelah seluruh data terkumpul, data-data yang masih umum dipilih dan 

difokuskan sesuai dengan rumusan masalah tentang membangun karakter 
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siswa melalui implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan di SDN 

Segulung 05, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Adapun penyajian data dalam penelitian kualitatif ini dengan 

menggunakan teks yang bersifat naratif.83 

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.84 

Ketiga langkah tersebut bersifat interaktif. Pada tahap reduksi data akan 

dilakukan kategorisasi dan pengelompokan data yang lebih penting. Yang 

bermakna, dan yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan di verifikasi dalam penelitian 

membangun karakter siswa melalui implementasi kearifan lokal tokoh 

pewayangan di SDN Segulung 05, peneliti melakukan pemilahan dari data 
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yang diperoleh dilapangan dengan kategorisasi, baik data tertulis, lisan 

(rekaman wawancara) dan data lain yang mendukung. Pada tahap penyajian 

data peneliti mengolah dari data yang telah dikategorikan sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing, kemudian melakukan penyajian data. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Teknik pemeriksaan keabsahan data ada tujuh cara, yaitu: perpanjang 

keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamat, triangulasi pengecekan sejawat 

melalui diskusi, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dan pengecekan 

anggota. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu dengan yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekaan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi 

yang paling banyak dilakukan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.85 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber. 

Artinya, peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan penelitian 

kualitatif. Dengan mengumpulkan data dari observasi, wawancara, serta 

dokumentasi yang diperoleh, akan menghasilkan bukti yang berbeda dan akan 

melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran. Penelitian ini 

dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada 

kepala sekolah, guru, dan siswa serta melihat kondisi langsung di lapangan berupa 
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observasi terhadap pelaksanaan membangun karakter siswa melalui implementasi 

kearifan lokal tokoh pewayangan. Diharapkan hasil penelitian ini mampu 

memberikan informasi tentang implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan 

dalam membangun karakter siswa.  

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada empat tahapan, yaitu sebagai berikut. 

1. Tahap pra lapangan, meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi, dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

3. Tahap analisis data, meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SDN Segulung 05 

Sekolah Dasar Negeri Segulung 05 berdiri pada tahun 1987 di atas 

lahan seluas 1.146 m² dengan status tanah milik desa. Awalnya hanya 

terdapat dua ruang kelas saja dan itupun disekat-sekat, sedangkan kelas yang 

lain masih menumpang di rumah warga. Tenaga pengajarpun waktu itu 

masih sangat minim. 

Sekolah Dasar Negeri Segulung 05 adalah anak induk dari SDN 

Segulung 01 yang mayoritas siswanya berasal dari dusun Dipo dan dusun 

Glatik. Terdapat 2 TK yaitu TK Segulung 2 dan TK Segulung 3 yang 

terletak pada Jln. Jatiroto RT. 30/10 desa Segulung. Sejak awal berdirinya, 

lembaga sekolah ini telah mendapat status negeri dengan Nomer Statistik 

Sekolah (NSS) 101050810037, sedangkan nomor akte pendirinya, yaitu 

421.207.1/386/112.04/88. 

Kepemimpinan kepala SDN Segulung 05 semenjak berdirinya hingga 

sekarang telah mengalami beberapa kali regulasi, kepemimpinan yang 

pertama yaitu  

a. Bapak Rubangi, S.Pd  

b. Bapak Solikun S.Pd  



 

 

 
 

c. Bapak Drs. Sutrisno 

d. Bapak Mizwan, S.Pd 

e. Bapak Suhadi, S.Pd.  

f. Bapak Qomari, S.Pd. 

 

2. Visi, Misi SDN Segulung 05 

a. Visi SDN Segulung 05 

Membentuk generasi penerus yang handal berdasarkan IMTEQ 

dan IPTEK, terdidik dan unggul dalam berprestasi menuju Indonesia 

baru. 

b. Misi SDN Segulung 05 

1) Mempertebal Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2) Mencetak generasi sehat jasmani dan rohani serta pantang 

menyerah dalam meraih prestasi . 

3) Menciptakan manusia yang trampil, mandiri dan berbudi luhur. 

4) Meningkatkan kinerja semua komponen pendidikan guna 

memperoleh nilai yang meningkat.  

 

3. Letak Geografis 

Secara umum, letak Desa Segulung adalah desa yang cukup jauh dari 

pusat kota, sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah 

pegunungan. Desa Segulung secara keseluruhan tanahnya terdiri atas 



 

 

 
 

pemukiman, toko, kantor, sekolahan, dan persawahan. Dari keseluruhan 

wilayah tersebut, desa Segulung terbagi menjadi 6 dusun yaitu: Segulung, 

Gemagah, Mbade, Dipo, Glatik, Dayakan. 

Sekolah Dasar Negeri Segulung 05 terletak pada 2,5 km dari pusat 

desa, tepatnya di Jln. Jatiroto Rt.30 Rw.11, Desa segulung, Kecamatan 

Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. 

 

4. Sarana dan Prasarana SDN Segulung 05 

Sarana dan prasarana sekolah yaitu data tentang keadaan sekolah, 

kepala sekolah, guru dan siswa.  

a. Keadaan Sekolah   

Dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan adanya sarana dan 

prasarana yang memadai, sarana prasarana tersebut diharapkan dapat 

mempermudah usaha dan memperlancar terlaksananya program 

pendidikan dan pengajaran di SDN Segulung 05.  

Adapun sarana dan prasarana yang ada di SDN Segulung 05 adalah 

sebagi berikut: 6 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 

UKS, 1 dapur, 1 perpustakaan, 1 toilet guru, 1 toilet siswa, 1 gudang, 1 

rumah dinas.  

Kondisi Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, UKS, 

Perpustakaan dalam kondisi yang baik, sedangkan dapur, toilet guru, 

toilet siswa, gudang dalam kondisi rusak ringan sedangkan rumah dinas 



 

 

 
 

rusak parah. Halaman sekolah dimanfaatkan sebagai lapangan upacara, 

tempat olahraga dan bermain para siswa. 

b. Keadaan Guru dan Siswa  

Guru di SDN Segulung 05 berjumlah 11 orang yang terdiri dari 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 7 orang dan 4 guru swasta. Guru 

SDN Segulung 05 mempunyai jenjang pendidikan S1 untuk data guru 

secara lengkap lihat pada lampiran 8. 

Sedangkan siswa di SDN Segulung 05 berjumlah 52 anak yang 

terdiri dari 27 siswa laki-laki dan 25 siswa perempuan dari kelas 1 samapi 

dengan kelas 6, lihat pada lampiran 9. 

  

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Cara Membangun Karakter Siswa Melalui Implementasi Kearifan 

Lokal Tokoh Pewayangan di SDN Segulung 05 

Pada perkembangan saat ini pendidikan karakter sangat penting bagi 

kehidupan seseorang karena sekarang banyak pendidikan yang hanya 

terfokus pada peningkatan pengetahuan saja, tidak disertai dengan 

pendidikan karakter yang baik. Pendidikan selama beberapa dekade 

belakangan ini hanya bertumpu pada aspek intelektualitas.  Hal ini tampak 

pada kasus remaja yang diangkat oleh media massa, seperti tawuran siswa, 

kecurangan dalam pelaksanaan UN dan lain sebagainya. Mengingat 

pentingnya pendidikan karakter, lembaga pendidikan harus memberi 



 

 

 
 

perhatian lebih terhadap perkembangan pendidikan karakter di sekolahan 

masing-masing. 

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang menjadi sesuatu yang amat 

berharga. Karena di sekolah terjadi trasfer ilmu sekaligus penanaman nilai-

nilai luhur bangsa, di sekolah siswa perlu mendapatkan pembinaan karakter 

yang baik. Pendidikan karakter seharusnya mendapatkan perhatian khusus 

bukan hanya memperhatikan tercapainya siswa yang cerdas saja. Sesuai 

dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah SDN Segulung 05 Bapak 

Qomari: 

“Iya menurut saya pendidikan karakter sangat penting sekali. Karena 

karakter baik harus tertancap pada diri siswa sejak usia dini. Karena 

siswa bukan hanya pintar dalam hal akademik saja tetapi siswa harus 

mempunyai karakter yang baik pula”86 

 

Pendidikan karakter harus tertancap pada diri siswa sejak usia dini. 

Karena jika karakter baik terbentuk sejak dini, maka akan menghasilkan 

manusia yang tidak hanya cerdas dalam hal pengetahuan saja. Pendidikan 

karakter harus diterapkan kepada siswa sejak usia kanak-kanak karena pada 

usia itu sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan 

potensinya. Diharapkan mereka juga memiliki kualitas karakter yang baik 

juga. Bapak Qomari mengungkapkan bahwa: 

“Karakter yang diharapkan dari siswa yaitu berbudi pekerti luhur, 

jujur, gotong royong, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta 

cinta tanah air Indonesia.”87 

                                                           
86 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 02/W/30-IV/2018 
87 Ibid., 



 

 

 
 

 

Bapak Qomari mengharapkan siswa SDN Segulung 05 mempunyai 

karakter yang baik, berbudi luhur, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

mempunyai rasa cinta tanah Air, mengingat generasi sekarang ini kurangnya 

pengetahuan tentang budaya lokal dan kurangnya rasa cinta terhadap Tanah 

Air. Tambahan pernyataan dari Bu Rindang tentang karakter yang 

diharapkan dari siswa kelas IV SDN Segulung 05: 

“Karakter yang saya harapkan dari siswa yaitu religius, percaya diri,  

toleransi satu sama lain, mempunyai sikap disiplin, kreatif, 

demokratis, komunikatif serta cinta tanah air.”88 

 

Namun pada kenyataannya karakter yang dimiliki kelas IV SDN 

Segulung 05 saat ini bervariatif dan perlu adanya pendidikan karakter sesuai 

yang diungkapkan oleh Bu Rindang:  

“Karakter kelas IV yang ada saat ini variatif, seperti: anaknya bandel, 

terutama siswa laki-laki yang sulit untuk diingatkan, dan sering 

gaduh di dalam kelas, namun mayoritas siswa memiliki kecerdasan 

yang baik. Ada yang egois, kurang menghormati orang tua, dan 

kurang mengenal budaya lokal. Karakter yang sudah tercapai yaitu 

jujur, beriman, dan gotong royong.”89 

 

Pengaruh globalisasi di zaman modern memberikan dampak negatif 

bagi siswa, rasa hormat yang kurang, toleransi yang kurang, dan siswa 

kurang memahami budaya lokal yang ada, karena mereka lebih menyukai 

karton dan film animasi yang lainnya. Sedangkan budaya lokal mengandung 

pendidikan karakter yang dapat di contoh oleh siswa. Banyak generasi muda 

                                                           
88 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 01/W/2-V/2018 
89 Ibid., 



 

 

 
 

yang kurang perhatian terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan cenderung 

mencari nilai-nilai diluar kepribadian Negara.  Salah satu cara untuk 

mebangun karakter melalui cerita tentang kearifan lokal tokoh pewayangan. 

Bapak Qomari juga berpendapat: 

“Kondisi karakter siswa di SDN Segulung 05 berbeda-beda antara 

satu dan yang lain, ada anak yang bandel, disiplin, jujur, rajin, 

pendiam, nakal, suka berbicara kotor, celometan, dan lain 

sebagainya.”90 

 

Siswa SDN Segulung 05 memiliki karakter yang berbeda-beda satu 

dengan yang lainnya, bahkan terdapat siswa yang bicaranya kotor dan nakal, 

maka disini ada karakter yang harus dibenahi pada diri siswa. Dalam petikan 

wawancara dengan Ibu Rindang tentang cara membangun karakter melalui 

implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan adalah sebagai berikut: 

“Melalui pengenalan tokoh wayang dan karakter yang dimiliki, 

melalui keteladanan, melalui cerita atau nasihat, melalui 

pembelajaran dan menyelipkan karakter/nilai dari tokoh wayang yang 

diceritakan dengan materi yang disesuaikan.”91 

Berdasarkan petikan wawancara tersebut, dalam membangun 

karakter pada siswa mungkin bisa dengan menggunakan cara seperti nasehat 

dalam setiap memberikan materi pelajaran, dan menyelipkan nilai/karakter 

yang baik dari tokoh pewayangan dalam proses pembelajaran. Bapak 

Qomari setuju dengan penggunaan wayang sebagai media pembentuk 

karakter, seperti yang diungkapkan beliau: 

                                                           
90 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 02/W/30-IV/2018 
91 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 01/W/2-V/2018 



 

 

 
 

“Sangat cocok sekali. Karena didalam cerita wayang banyak sekali 

pedidikan karakter yang bisa kita dapatkan. Siswa dapat meneladani 

karakter positif tokoh-tokoh wayang.”92 

 

Menurut Bapak Qomari penggunaan wayang sangat cocok, karena 

wayang mengandung banyak sekali pendidikan karakter yang baik, banyak 

nilai-nilai positif yang terdapat pada tokoh wayang dan menjadi teladan atau 

contoh untuk siswa, sehingga siswa bisa mengambil contoh perilaku baik 

ataupun perilaku buruk dari para tokoh pewayangan tersebut. Bu Rindang 

juga sependapat dengan Bapak Qomari: 

“Iya bisa, dengan menggunakan media tersebut dapat membangun 

karakter. Karena wayang adalah warisan budaya dari nenek moyang 

yang mengandung pesan moral yang sangat bagus dalam kehidupan. 

Terselip nilai kebaikan serta nilai kepahlawanan yang sangat baik 

untuk teladan dan membangun karakter siswa serta menumbuhkan 

cinta budaya lokal.”93 

 

Cerita wayang mengandung banyak pesan moral yang baik untuk di 

contoh siswa , bahkan dengan cerita wayang dapat menumbuhkan rasa cinta 

budaya lokal pada diri siswa yang saat ini sangat kurang pemahamannya 

terhadap budaya lokal disekitar mereka. 

Media ini ditujukan untuk anak sebagai bentuk pengenalan budaya 

lokal dan penanaman rasa cinta Tanah Air sejak dini. Di mana rasa cinta 

Tanah Air merupakan salah satu nilai karakter yang harus dikembangkan 

pada peserta didik. 

 

                                                           
92 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 02/W/30-IV/2018 
93 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 01/W/2-V/2018 



 

 

 
 

2. Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendukung dalam Membangun 

Karakter Siswa Melalui Implementasi Kearifan Lokal Tokoh 

Pewayangan di SDN Segulung 05 

Dalam mengimplementasikan kearifan lokal tokoh pewayangan 

sebagai media membangun karakter siswa, tidak selalu berjalan lancar, 

terdapat beberapa kendala-kendala atau penghambat dalam pelaksanaan hal 

tersebut. Tetapi ada pula beberapa hal pendukung penggunaan media 

tersebut. 

Kesulitan yang dihadapi pada saat mengajar yaitu adanya perbedaan 

karakter yang dimiliki setiap anak. Melalui implementasi kearifan lokal 

tokoh pewayangan terdapat penghambat dan pendukung dalam membangun 

karakter siswa. Seperti yang dikutip pada wawancara dengan Ibu Rindang, 

yaitu: 

“Faktor pendukungnya siswa tertarik karena unik bentuknya, 

mengingat selama ini siswa mengenal tokoh-tokoh kartun modern, 

siswa senang mendengar cerita (sesuai tahap perkembangan anak dan 

sastra anak). Faktor Penghambat, suara guru, kreativitas guru, 

totalitas guru dan anak biasanya mampu berkonsentrasi 15 menit 

pertama saja, selebihnya mereka akan bosan dan berbuat jahil, 

mengingat guru kelas sedang menceritakan wayang dengan metode 

ceramah saja. Anak belum mengenal tokoh wayang dan penokohan 

wayang yang sulit sehingga harus kreatif menciptakannya.”94 

 

Terdapat beberapa faktor penghambat maupun pendukung dalam 

penggunaan media wayang sebagai pembentuk karakter. Salah satu faktor 

pendukungnya yaitu ketertarikan siswa terhadap keunikan bentuk wayang, 

                                                           
94 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 01/W/2-V/2018 



 

 

 
 

kesukaan siswa tentang cerita karena sesuai dengan usianya yang suka 

dengan adanya dongen-dogen maupun cerita. Sedangkan faktor 

penghambatnya bagi guru yaitu menuntut suara yang lantang dan keras agar 

siswa tetap kondusif. Bagi siswa faktor penghambatnya adalah siswa hanya 

berkonsentrasi dalam kurun waktu 15 menit pertama saja dan belum 

mengenal tokoh wayang sehingga sulit untuk cepat memahami. Hal tersebut 

juga diungkapkan oleh salah satu siswa dari kelas IV yaitu Dira, dia 

berpendapat bahwa : 

“Ketika guru bercerita tentang wayang, dan hanya menggunakan 

metode ceramah kita cenderung bosan.”95 

 

Ada beberapa solusi yang dapat meminimalisir penghambat-

penghambat tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Rindang, yaitu: 

“Adanya selingan lagu atau tanya jawab agar anak tidak bosan atau 

pasif, untuk siswa dibuat kesepakatan (peraturan) selama guru 

bercerita tentang wayang karena ketika guru bercerita guru harus 

mampu mengendlikan kelas.”96 

 

Beberapa cara untuk meminimalisir penghambat dalam membangun 

karakter melalui implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan diantaranya 

melalui selingan musik, dan kesepakatan antara guru dan murid selama 

proses pembelajaran berlangsung serta guru dituntut mampu mengendalikan 

kelas. Dalam hal meminimalisir penghambat tersebut guru dituntut inovatif 

                                                           
95 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 03/W/30-IV/2018 
96 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 01/W/2-V/2018 



 

 

 
 

dan kreatif karena anak cederung bosan ketika guru menggunakan metode 

yang monoton (metode ceramah). 

 

3. Dampak Implementasi Kearifan Lokal Tokoh Pewayangan dalam 

Membangun Karakter Siswa di SDN Segulung 05 

Menurut Ibu Rindang setelah menggunakan media wayang sebagai 

pembentukan karakter, siswa dapat membedakan perilaku baik dan peilaku 

buruk, serta siswa dapat mengapresiasi seni sastra. Siswa mempunyai 

perubahan yang karakter yang positif yang semula menurut Bu Rindang 

karakter siswa kelas IV yaitu: 

Karakter kelas IV yang ada saat ini variatif, seperti: anaknya bandel, 

terutama siswa laki-laki yang sulit untuk diingatkan, dan sering 

gaduh didalam kelas, namun mayoritas siswa memiliki kecerdasan 

yang baik. Ada yang egois, kurang menghormati orang tua, dan 

kurang mengenal budaya lokal. Karakter yang sudah tercapai yaitu 

jujur, beriman, dan gotong royong.  

 

Dampak dari implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan dalam 

membangung karakter menurut Ibu Rindang selaku wali kelas IV sekaligus 

pengajar guru mata pelajaran bahasa Jawa, mengungkapkan bahwa: 

“Siswa mengerti atau tahu mana sikap baik dan buruk, siswa 

mempunyai rasa hormat kepada guru, siswa mampu memilih nilai 

yang patut ditiru, terdapat perubahan perilaku yang positif, 

meningkatkan apresiasi sastra anak.”97 

 

                                                           
97 Ibid., 



 

 

 
 

Siswa dapat membedakan mana sikap yang baik dan mana sikap 

yang buruk, serta yang sebelumnya siswa kurang menghormati guru 

sekarang mempunyai rasa hormat kepada guru, adanya perubahan perilaku 

yang positif dan siswa mempunyai pemahaman terhadap budaya lokal. 

Sedangkan menurut Bapak Qomari yaitu: 

“Dampak positifnya anak akan mempunyai karakter yang santun dan 

berbudi luhur serta cinta terhadap kesenian tradisional yang adi 

luhung. Dan dampak negatifnya tidak ada.”98 

 

Dampak positif dari membangun karakter melalui implementasi 

kearifan lokal tokoh pewayangan yaitu anak mempunyai karakter yang 

santun dan berbudi luhur serta anak mempunyai rasa cinta terhadap kesenian 

tradisional yang adi luhung seperti wayang dan menurut bapak Qomari tidak 

ada dampak negatif dari penggunaan media tersebut. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak implementasi kearifan lokal 

tokoh pewayangan dalam membentuk karakter siswa yaitu meningkatkan 

pemahaman siswa tentang pemahaman budaya lokal yang adi luhung, dapat 

membedakan sikap baik dan sikap buruk serta terdapat perubahan perilaku 

siswa seperti yang diharapkan oleh guru. 

 

 

 

 

                                                           
98 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 02/W/30-IV/2018 

 



 

 

 
 

BAB V 

ANALISIS DATA 

4. Analisis Cara Membangun Karakter Siswa Melalui Implementasi 

Kearifan Lokal Tokoh Pewayangan di SDN Segulung 05 

Pendidikan karakter di Sekolah Dasar merupakan pondasi awal bagi 

pembentukan karakter suatu bangsa. Rentannya pendidikan karakter saat ini 

sangat meresahkan orang tua dan juga pendidikan secara Nasional. Seperti 

petikan wawancara kepala sekolah SDN Segulung 05 yaitu menurut beliau 

pendidikan karakter sangat penting sekali, pendidikan karakter harus 

tertancap pada diri siswa sejak usia dini. Upaya yang dilakukan untuk 

membangun karakter siswa adalah dengan melalui implementasi kearifan 

lokal tokoh pewayangan.  

Cara yang digunakan dalam membangun karakter siswa melalui 

implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan di SDN Segulung 05 seperti 

yang disampaikan dalam wawancara dengan wali kelas IV, yaitu melalui: 

pengenalan tokoh wayang dan karakter yang dimiliki, melalui keteladanan, 

melalui cerita atau nasihat, melalui pembelajaran dan menyelipkan 

karakter/nilai dari tokoh wayang yang diceritakan dengan materi yang 

disesuaikan. Berikut adalah penjelasan masing-masing: 

1. Melalui pengenalan tokoh wayang dan karakter yang dimiliki 

Pengenalan tokoh wayang sangat penting dilakukan karena untuk 

membangun karakter, pertama-tama anak harus mengetahui siapa tokoh 



 

 

 
 

wayang dan karakter yang dimilikinya. Dengan pengenalan tokoh 

wayang, siswa dapat mengetahui karakter yang dimiliki tokoh tersebut. 

Pengenalan tokoh wayang dapat dilakukan dengan pemasangan gambar 

dan melalui cerita-cerita wayang. Seperti mengenalkan tokoh wayang 

Bima, menunjukkan gambar tokoh wayang Bima dan sifat yang dimiliki 

Bima. 

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, kisah sebagai 

metode pendukung pelaksanaan pendidikan memiliki peranan yang 

sangat penting, karena dalam kisah-kisah terdapat berbagai keteladanan 

dan edukasi99. 

2. Melalui keteladanan.  

Kehidupan ini sebagian besar dilalui dengan saling meniru atau 

mencontoh antar individu satu dengan individu yang lain. 

Kecenderungan mencontoh itu sangat besar peranannya pada anak-anak, 

sehingga besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Keteladanan 

yang dicontoh disini ialah keteladanan terhadap karakter-karakter positif 

yang dimiliki oleh tokoh wayang. Guru memberi contoh sifat-sifat 

wayang yang dapat dicontoh oleh anak-anak, seperti sifat yang dimiliki 

oleh Semar yaitu figur yang sabar, tulus, pengasih, pemelihara kebaikan. 

Dalam penanaman karakter kepada peserta didik di sekolah, keteladanan 

merupakan metode yang lebih efektif dan efisien. Karena peserta didik 

                                                           
99 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep..., 88-89. 



 

 

 
 

(terutama siswa pada usia pendidikan dasar dan menengah) pada 

umumnya cenderung meneladani (meniru) guru atau pendidiknya. Hal 

ini memang karena secara psikologis siswa senang meniru, tidak saja 

yang baik, bahkan terkadang yang jeleknya pun mereka tiru.100 

3. Dengan nasehat atau cerita. 

Penyampaian cerita dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah 

antara lain yaitu pemilihan cerita, pengkondisian tempat, dan teknik 

dalam bercerita. Disini guru dituntun untuk totalitas dalam penyampaian 

cerita dan menyelipkan nasehat disela-sela cerita. Guru harus bisa 

mengkondisikan kelas agar tetap kondusif dan memantau konsentrasi 

siswa. Dengan melalui cerita siswa dapat melihat memahami bagaimana 

karakter-karakter yang dimiliki oleh tokoh wayang. 

Menurut an-Nahlawi yang dikutip oleh Heri Gunawan kedua kata 

tersebut memiliki perbedaan dari segi makna. Ibrah berarti suatu kondisi 

psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang 

disaksikan, dihadapi dengan menggunakan nalar yang menyebabkan 

hati mengakuinya. Adapun kata mau’idhoh ialah nasihat yang lembut 

yang diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau 

ancaman.101 

 

                                                           
100 Ibid. 
101 Ibid., 96. 



 

 

 
 

 

4. Melalui materi yang ada di pembelajaran Bahasa Jawa.  

Dalam pembelajaran peran guru sangat penting dalam membangun 

karakter pada siswa. Cara ini dapat ditempuh dengan menyesuaikan 

cerita wayang dengan materi pembelajaran, serta menyesuaikan alat 

peraga. Sehingga disamping siswa mempelajari materi wayang pada 

mata pelajaran Bahasa Jawa, siswa juga dapat mengambil karakter 

positif yang dimiliki setiap tokoh wayang. 

Penggunaan wayang sangat cocok untuk membangun karakter siswa 

karena tokoh wayang memiliki karakter-karakter positif untuk dijadikan 

teladan kebaikan bagi siswa. Cerita wayang dapat menarik perhatian siswa 

dan siswa semangat dalam megikuti pembelajaran. 

Hal ini diperkuat dengan pendapat Ardian Kresna yaitu pada 

hakikatnya, cerita pewayangan mengajarkan kita cara ber-“laku” hidup di 

dunia ini. Wayang adalah salah satu pendidikan tuntunan jalan menuju 

kebahagiaan hidup, di mana kita bisa meresapi arti dari kesabaran dan 

kesadaran, tulus ikhlas, rela, dan rendah hati menyerahkan diri kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Sebab, hakikat manusia hidup adalah selaras dengan ajaran 

kebaikan dan budi pekerti ketimuran.102 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa cara yang dilakukan 

dalam membangun karakter siswa melalui implementasi kearifan lokal tokoh 

                                                           
102 Ardian Kresna, Mengenal Wayang..., 47. 



 

 

 
 

pewayangan di SDN Segulung 05 yaitu melalui pengenalan tokoh wayang 

dan karakter yang dimiliki, melalui keteladanan, melalui cerita atau nasehat, 

dalam materi yang ada di pembelajaran Bahasa Jawa. 

 

5. Analisis Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendukung dalam 

Membangun Karakter Siswa Melalui Implementasi Kearifan Lokal 

Tokoh Pewayangan di SDN Segulung 05  

Teknologi yang semakin pesat dinilai mempunyai dampak negatif pada 

pembentukan karakter anak usia dini. Salah satu dampak negatif tersebut 

ialah lunturnya cinta terhadap tanah air. Hal ini menimbulkan keprihatinan 

manakala budaya lokal seperti tokoh wayang menjadi hal yang asing dan 

sebaliknya, tokoh-tokoh animasi seperti Batman atau Supermen lebih akrab 

di telinga anak.  

Dalam menggunakan wayang sebagai media pembentukan karakter 

tidak akan berjalan dengan baik-baik saja, melainkan setiap menggunakan 

wayang sebagai media baru di dalam pembelajaran pasti akan menemui 

suatu kekurangan-kekurangan yang mungkin menjadi kendala di dalam 

penerapannya. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan guru kelas 

IV SDN Segulung 05, dimana guru mengetahui setiap karakter yang dimiliki 

siswa baik karakter positif maupun karakter negatif. Begitu juga dalam 

upaya membangun karakter siswa melalui implementasi kearifan lokal tokoh 



 

 

 
 

pewayangan ada faktor pendukung maupun penghambat, yaitu sebagai 

berikut: 

 

1. Faktor Pendukung 

a) Keunikan wayang yang disukai siswa mengingat selama ini siswa 

hanya mengenal tokoh-tokoh kartun yang ada di televisi, keunikan 

wayang tersebut membuat siswa tetarik untuk mendengarkan cerita 

serta rasa ingin tahunya terhadap wayang besar. Wayang ternyata 

berhasil menarik minat kalangan generasi muda yang sudah teracuni 

oleh dunia hura-hura. 

Wayang dapat dipakai sebagai media informasi, karena 

penampilannya yang kominikatif sebagai alat untuk melakukan 

pendekatan pada masyarakat dalam menyampaikan informasi untuk 

dapat memahami suatu tradisi, masalah kehidupan dan segala 

aspeknya.103 

b) Siswa sangat bersemangat mendengarkan cerita serta 

memperhatikan gambar wayang yang ditunjukkan guru. Sesuai 

perkembangan anak usia kelas IV mereka sangat senang sekali 

mendengarkan cerita-cerita ataupun dongen, mereka sangat 

bersemangat ketika guru menceritakan tokoh pewayangan. 

                                                           
103 Muchyar Abi Tofani, Mengenal Wayang Kulit..., 5. 



 

 

 
 

Menurut Ardian Kresna wayang bukan lagi sekedar tontonan 

bayang-bayang (shadow play) atau pertunjukan boneka (puppet 

show), melainkan sebagai ‘wewayangane ngaurip’ yaitu bayangan 

(gambaran) hidup manusia. Wayang juga dapat secara nyata 

menggambarkan konsepsi hidup ‘sangkan paraning dumadi’, 

manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali keharibaan-Nya. 

Dalam suatu pertunjukan wayang, dapat dinalar dan dirasakan 

bagaimana kehidupan manusia itu dari lahir hingga mati. Perjalanan 

hidup manusia untuk berjuang menegakkan yang benar dengan 

mengalahkan yang salah. Dari pertunjukan wayang dapat diperoleh 

pesan untuk hidup penuh amal saleh guna mendapat keindahan 

illahi.104 

2. Faktor Penghambat 

a) Ketika guru sedang membacakan cerita wayang anak mampu 

berkonsentrasi hanya dalam kurun waktu 15 menit pertama saja, 

setelah itu kondisi mulai tidak kondusif dan gaduh karena pada 

umumnya guru hanya menggunakan metode ceramah saja. 

b) Guru dituntut untuk inovatif dan kreatif sehingga anak tidak merasa 

bosan. 

c) Siswa belum memahami tokoh wayang dan belum mengenal 

karakter-karakter yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Maka guru 
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dituntut untuk kreatif dalam pengenalan tokoh sehingga siswa 

mudah untuk mengenal serta memahami tokoh sertan karakter yang 

dimiliki wayang tersebut. 

Menurut Muchyar Abi Tofani untuk dapat memahami cerita 

wayang (lakon), kita harus memiliki pengetahuan tentang karakter, 

sifat dasar dari tokoh-tokoh wayang yang di tampilkan di layar.105 

d) Selain itu yang menjadi faktor pengahambat adalah suara guru pada 

saat bercerita dan siswa kurang kondusif, suara guru kalah dengan 

suara gaduh anak-anak. 

Pendidikan karakter adalah segala upaya yang dilakukan guru, yang 

mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk 

watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, 

cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaiman guru bertoleransi, 

dan berbagai hal terkait lainnya.106 

Untuk meminimalisir hal tersebut guru menyiasatinya dengan adanya 

selingan lagu atau tanya jawab agar anak tidak merasa bosan atau pasif, 

untuk siswa dibuat kesepakatan (peraturan) selama guru bercerita, karena 

ketika bercerita, guru juga harus mampu mengendalikan kelas. 

Menurut Ibu Rindang banyak sekali kelebihan wayang apabila 

digunakan untuk membentuk karakter siswa, karena wayang merupakan 
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bagian dari khasanah kebudayaan bangsa sehingga bisa diterima oleh semua 

kalangan. Wayang sebagai media pembangun karakter dapat digunakan 

secara turun temurun pada genersi pelajar selanjutnya. 

Wayang pun sebenarnya merupakan sebuah bentuk inisiatif yang 

sangat positif dan strategis dalam memberikan ilusi alternatif terhadap 

permasalahan masyarakat global. Dari wayang sebenarnya memberikan 

pemikiran strategis tentang kearifan lokal dalam memberikan solusi dari 

masalah-masalah yang dihadapi dunia saat ini dan masa mendatang. 107 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat 

penggunaan wayang adalah kurangnya konsentrasi siswa, serta siswa cepat 

merasa bosan dengan metode ceramah saja, guru meminimalisir hal tersebut 

dengan adanya selingan lagu maupun tanya jawab kepada siswa. Sedangkan 

faktor pendukungnya adalah keunikan bentuk wayang yang dapat menarik 

siswa, kegemaran siswa dalam mendengarkan cerita, serta wayang dapat 

diterima oleh semua kalangan. 

 

6. Analisis Dampak Implementasi Kearifan Lokal Tokoh Pewayangan 

dalam Membangun Karakter Siswa di SDN Segulung 05 

Ada beberapa dampak penggunaan media wayang sebagai pembentuk 

karakter siswa di SDN Segulung 05. Dari petikan wawancara dengan guru 

kelas IV yaitu siswa mengerti atau tahu mana sikap baik dan buruk, siswa 
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mempunyai rasa hormat kepada guru, siswa mampu memilih nilai yang patut 

ditiru, terdapat perubahan perilaku yang positif, meningkatkan apresiasi 

sastra anak. 

Hasil yang diperoleh dari membangun karakter siswa melalui 

implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan di SDN Segulung 05 dapat 

memberikan perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku. 

Salah satu dampaknya adalah perubahan perilaku siswa mampu 

membedakan sifat baik dan sifat buruk. Dari memahami dan mengenal 

watak tokoh pewayangan siswa mengetahui sifat mana yang baik dan perlu 

di contoh dan sifat buruk yang tidak untuk dicontoh. Guru menyelipkan 

nasehat kepada siswa untuk mencontoh sifat baik tokoh wayang yang telah 

diceritakan guru serta menghindari sifat tercela yang ada dalam tokoh 

wayang. 

Mempunyai rasa hormat kepada guru, ketika guru sedang menjelaskan 

mengenai pelajaran atau bercerita tentang wayang siswa mendengarkan 

penjelasan guru dengan tenang dan kegaduhan dikelas sudah berkurang. 

Disini terjadi adanya perubahan sikap positif pada siswa yang awal mulanya 

kurang menghargai guru ketika proses pembelajaran sekarang siswa sudah 

mulai mempunyai perubahan sikap. 

Pendidikan karakter adalah segala upaya yang dilakukan guru, yang 

mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk 

watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, 



 

 

 
 

cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaiman guru bertoleransi, 

dan berbagai hal terkait lainnya.108 

Selain itu siswa mempunyai pemahaman budaya lokal dan 

pengetahuannya tentang budaya lokal bertambah. Melalui wayang siswa 

mempunyai ketertarikan untuk lebih mengenal budaya lokal, karena bagi 

siswa wayang unik sehingga mereka senang dan bersemangat untuk 

mengetahui tentang wayang. 

Keberadaan wayang hingga saat ini masih digemari oleh sebagian 

lapisan masyarakat Jawa. Hal tersebut terlihat dari berbagai pertunjukan 

wayang yang masih diminati dibandingkan jenis kesenian tradisi yang 

lainnya. Salah satu hal yang menjadi daya tarik adalah keragaman cerita 

wayang yang sangat banyak.109 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan 

media wayang dalam membangun karakter siswa mampu merubah sikap 

siswa dari yang awalnya mempunyai perilaku negatif menjadi positif, yang 

mulanya kurang mempunyai rasa hormat terhadap guru sekarang siswa 

memiliki rasa hormat, serta mempunyai pemahaman dan rasa cinta terhadap 

budaya lokal yang ada khususnya pada wayang. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang 

membangun karakter siswa melalui implementasi kearifan lokal tokoh 

pewayangan dari BAB I sampai BAB V, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Membangun karakter siswa melalui implementasi kearifan lokal tokoh 

pewayangan di SDN Segulug 05 adalah melalui pengenalan tokoh 

wayang dan karakter yang dimiliki, melalui keteladanan, melalui cerita 

atau nasehat, dan melalui materi yang ada di dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa. 

2. Faktor pendukung keberhasilan membangun karakter siswa melalui 

kearifan lokal tokoh pewayangan adalah keunikan bentuk wayang yang 

dapat menarik siswa, kegemaran siswa dalam mendengarkan cerita, 

keberadaan wayang yang dapat diterima oleh semua kalangan. Sedangkan 

faktor penghambat penggunaan wayang adalah kurangnya konsentrasi 

siswa, metode yang digunakan guru monoton yaitu ceramah sehingga 

siswa mudah bosan. 

3. Implementasi kearifan lokal tokoh pewayangan dalam membangun 

karakter siswa di SDN Segulung 05 memberikan dampak yang positif, hal 



 

 

 
 

ini ditandai dengan semakin meningkatnya karakter siswa. Selain itu, 

siswa juga dapat memahami budaya lokal yang dimiliki oleh daerahnya. 

B. Saran 

1. Sekolah 

Perlu adanya pembinaan terhadap guru mengenai karakter wayang dan 

melengkapi alat peraga yang berhubungan dengan wayang. 

2. Guru 

Peningkatan kreativitas dan totalitas guru, penggunaan metode yang lebih 

bervariasi. 

3. Siswa 

Cintailah budaya lokal serta lestarikan budaya tersebut terutama wayang. 

4. Peneliti Berikutnya 

Hendaknya seorang peneliti mempertimbangkan hasil penelitian saya 

apabila akan meneliti topik yang sejenis. Hal ini dimaksudkan agar tidak 

terjadi kesenjangan apabila tema yang diagkat untuk penelitian itu sama 

tetapi dengan strategi yang berbeda. 
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