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ABSTRAK 

Dwi Utami, Yoga. 2015. Implementasi Penanaman Pendidikan Karakter melalui 

Ekstrakurikuler Karawitan di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Retno 

Widyaningrum, M.Pd. 

Kata kunci:Pendidikan Karakter, Ekstrakurikuler Karawitan 

Salah satu tujuan Sistem Pendidikan Nasional adalah membentuk  manusia 

yang berkarakter. Untuk menjamin pencapaian tujuan tersebut maka diperlukan usaha 

dan dukungan dari seluruh pemangku pendidikan. Maka sekolah memiliki peran 

penting dalam pembentukan karakter peserta didik karena sekolah adalah tempat 

kedua bagi peserta didik. Sehingga sekolah harus menyiapkan program untuk 

menunjang pembentukan karakter tersebut. Diantara program yang dapat diterapkan 

adalah ekstrakurikuler karawitan. Dalam kesenian karawitan terdapat sejumlah  nilai 

pendidikan karakter yang sering diabaikan oleh banyak pihak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Perencanaan penanaman 

pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler karawitan 2) Pelaksanaan penanaman 

pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler karawitan 3) Evaluasi penanaman 

pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler karawitan. 

Penelitian ini dilakukan di SDN 02 Plunturan kecamatan Pulung kabupaten 

Ponorogo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ini ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data dokumen 

dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan 

observasi. Sedang teknik analisa adalah analisa yang diberikan Miles dan Huberman 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Melalui tekhnik analisis data tersebut maka dapat diketahui bahwa: 1) Pada 

tahap perencanaan penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler karawitan, 

guru menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler karawitan, 

peserta dan pelatih kegiatan, materi pembelajaran karawitan atau tembang-tembang 

yang akan diajarkan yang telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 2) Pada 

tahap pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler karawitan 

guru menggunakan beberapa pendekatan dan strategi pembelajaran. Yaitu pendekatan 

sistem among, inspiratif dan keteladanan sedangkan strategi yang digunakan adalah 

strategi keteladaan dan pembiasaan 3) Pada tahap evaluasi penanaman pendidikan 

karakter melalui ekstrakurikuler karawitan, guru mengevaluasi dengan cara 

menasehati, mengingatkan dan meminta wali murid untuk ikut mengawasi perilaku 

siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peserta didik sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, 

memerlukan situasi pendidikan yang mendorong dirinya untuk mampu 

berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Pendidikan merupakan upaya 

sadar dalam membangun kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadi 

interaksi peserta didik secara komprehensif. Pendidikan dinilai memiliki peran 

penting dalam pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan potensi dan 

kompetensinya.
1
 Menurut Wolkfolk dan Nicolich, “Belajar selalu mengakibatkan 

perubahan dalam diri seseorang. Disengaja ataupun tidak, perubahan itu bisa baik 

namun bisa juga buruk. Belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman dan 

melalui interaksi seseorang dengan lingkungannya”.2 

Karakter diyakini sebagai keadaan psikofisis yang dapat 

ditumbuhkembangkan dengan upaya komprehensif. Karakter setiap individu 

akan berubah sesuai dengan proses perjalanan kehidupan yang amat dipengaruhi 

oleh kecenderungan lingkungan. Perubahan menuju kearah karakter yang 

diinginkan diibaratkan sebagai batu yang ditetesi air setiap saat. Batu itu akan 

                                                           
1
 Deni Damayanti, Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah (Yogyakarta: 

Araska, 2014), 18. 
2
 Andri Saleh, Kreatif Mengajar dengan Mind Map (Bogor: CV Regina, 2009), 37. 
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berlubang dan bentuk lubangnya akan tergantung pada seberapa besar 

tetesannya.
3
  

Masa kanak-kanak, masa usia dini memang memegang peranan penting 

dalam rangka menanamkan sikap, tata tertib, sopan santun, bahkan juga perilaku 

beragama dan menuntut ilmu, tetapi hakikat penanaman itu sendiri harus menjadi 

lebih berarti, menjadi matang dalam kaitannya dengan penguasaan ilmu 

pengetahuan pada usia muda. Metafora “generasi muda harapan bangsa”, 

“generasi muda sebagai tunas bangsa”, “generasi muda tulang punggung bangsa”, 

“usia muda jangan disia-siakan”, dan sebagainya yang sangat sering didengar 

dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan dengan jelas betapa penting fungsi 

dan kedudukan generasi muda tersebut. Mengapa harapan yang dimaksudkan 

ditumpukan pada generasi muda dapat dikemukakan dua alasan utama, yaitu: a) 

dalam masing-masing individu generasi muda terkandung tenaga, energi yang 

sangat besar, b) generasi mudalah yang dapat berfikir secara jernih, bagaimana 

bangsa yang besar ini dibawa ke jalan yang benar.
4
 

Setelah keluarga, sekolah mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

membentuk manusia yang berkarakter. Agar pendidikan karakter dapat berjalan 

                                                           
3
 Deni Damayanti, Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 18. 

4
 Nyoman Kutha Ratna, Peranan Karya Sastra, Seni, dan Budaya dalam Pendidikan Karakter  

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 119 
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dengan baik memerlukan pemahaman yang cukup dan konsisten oleh seluruh 

personalia pendidikan.
5
 

Sudah menjadi pendapat umum bahwa pendidikan pertama merupakan 

awal untuk menanamkan sifat-sifat yang baik, bahkan juga sebaliknya yang tidak 

baik. Artinya, apa yang ditanamkan sejak kecil, pada umumnya dianggap sebagai 

kebiasaan untuk selanjutnya. Oleh karena itulah, dapat diterima pendapat yang 

mengatakan pendidikan usia dini merupakan dasar untuk pendidikan selanjutnya. 

Pada saat pendidikan anak usia dini (PAUD) belum dikenal, yang dianggap 

sebagai pendidikan pertama adalah sekolah dasar (SD). Sesuai dengan namanya, 

sebagai pengganti sekolah rakyat (SR) fungsi utama pendidikan dasar adalah 

menanamkan pemahaman awal ilmu pengetahuan untuk memasuki jenjang 

pendidikan selanjutnya. 

Pendidikan, disamping melibatkan anak didik jelas para pendidik, instansi 

pendidikan, dan sarana pendukung lainnya, termasuk didalamnya masyarakat 

secara keseluruhan. Jelas semua komponen memegang peranan penting sesuai 

dengan fungsinya masing-masing. Tetapi dalam hubungan ini komponen peserta 

didiklah yang terpenting sebab mereka merupakan objek pendidikan, generasi 

masa depan menurut pemahaman dunia pendidikan. Dengan kalimat lain, 

pembentukan karakter yang dimaksudkan secara keseluruhan ditujukan pada 

peserta didik. Benar, para pendidik memegang peranan tetapi mereka secara 

                                                           
5

 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 162. 
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otomatis dikategorikan, dianggap sebagai individu yang sudah terdidik. Melalui 

proses yang sangat panjang mereka sudah dilatih, misalnya melalui pendidikan 

itu sendiri, kepangkatan, pengalaman, dan sebagainya. Sarana pendukung dan 

masyarakat secara keseluruhan berfungsi sebagai penopang.
6
 

Hal penting yang mendasari pendidikan karakter di sekolah adalah 

penanaman nilai karakter bangsa tidak akan berhasil melalui pemberian 

informasi dan doktrin belaka. Karakter bangsa yang berbudi luhur, sopan santun, 

ramah taah, gotong royong, disiplin, taat aturan yang berlaku dan sebagainya, 

perlu metode pembiasaan dan keteladanan dari semua unsur pendidikan di 

sekolah.
7
 

Pendidikan bertujuan untuk menjadikan manusia tetap tumbuh sebagai 

makhluk berakal budi utama sebagaimana dirinya. Dalam pasal 3 UU Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 dinyatakan “Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. Dari tujuan pendidikan nasional tersebut tergambar sosok 

manusia yang utuh yang hendak dibangun, baik utuh kecerdasan spiritual dan 

                                                           
6
 Nyoman Kutha Ratna, Peranan Karya Sastra, Seni, dan Budaya dalam Pendidikan Karakter, 

552-553. 
7
 Deni Damayanti, Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 78. 
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moral, kecerdasan emosional dan estetika, kecerdasan intelektual dan profesional, 

maupun kecerdasan sosial dan fungsional. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya pembudayaan dan 

pemberdayaan untuk menumbuhkembangkan potensi dan kepribadian peserta 

didik sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan 

memiliki kemampuan dan keterampilan yang berguna bagi dirinya sendiri, 

masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan ingin mengembangkan potensi 

peserta didik secara utuh, seimbang dan berkesinambungan, tidak hanya dimensi 

intelektual, tetapi juga dimensi spiritual, karakter, kinestetik, dan sosial serta 

keterampilan yang diperlukan sebagai warga masyarakat dan warga negara. 

Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam 

mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu usaha 

masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi 

keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa 

depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang 

telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses 

pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses 

pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas 

kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Dalam proses pendidikan 

budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi 

dirinya, melakukan proses internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi 

kepribadian mereka dalam bergaul dimasyarakat, mengembangkan kehidupan 
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masyarakat yang lebih sejahtera serta mengembangkan kehidupan bangsa yang 

bermartabat. 

Dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, bahwa  syarat-syarat pendidikan 

yang mengajarkan keilmuan haruslah terkait dengan lima hal yaitu: ilmu hidup 

batin manusia (ilmu jiwa, Psyichologie), ilmu hidup jasmani manusia (fysiologie), 

ilmu keadaban atau kesopanan (etika atau moral), ilmu keindahan atau ketertiban 

lahir (estetika), dan ilmu pendidikan (ikhtisar cara-cara pendidikan). Karena itu 

Ki Hadjar memaknai pendidikan sebagai “tuntunan dalam hidup tumbuhnya 

anak-anak”, maksudnya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-

anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-

tingginya baik bagi manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan secara 

filosofis merupakan satu kesatuan dengan kehidupan, yang menunjukkan proses 

bagaimana manusia mengenali diri dengan segenap potensi yang dimilikinya dan 

memahami apa yang tengah dihadapinya dalam realitas kehidupan yang nyata. 

Pendidikan nasional menurut Susilo Bambang Yudhoyono bukan hanya 

memiliki sasaran pada pengembangan kecerdasan dan ilmu pengetahuan, tetapi 

juga moral, budi pekerti, watak, nilai, perilaku, mental dan kepribadian yang 

tangguh, unggul, dan mulia, semuanya itu menyangkut karakter. Karena itu, 

Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan tiga layer pendidikan karakter, 

yaitu: 1) pendidikan karakter yang menumbuhkan kesadaran sebagai makhluk 

makhluk dan hamba Tuhan yang Maha Esa; 2) pendidikan karakter yang terkait 
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dengan keilmuan; dan 3) pendidikan karakter yang menumbuhkan rasa cinta dan 

bangga menjadi orang Indonesia.
8
 

Menurut William Bennet, sekolah memiliki peran yang sangat urgen 

dalam pendidikan karakter seorang peserta didik. Apalagi bagi peserta didik yang 

tidak mendapatkan pendidikan karakter sama sekali di lingkungan dan keluarga 

mereka. Apa yang dikemukakan Bennet tentu saja bukan tanpa dasar, melainkan 

berdasarkan hasil penelitiannya tentang kecenderungan masyarakat di Amerika, 

dimana anak-anak menghabiskan waktu lebih lama disekolah ketimbang di 

rumah mereka. William Bennet sampai pada kesimpulan bahwa apa yang 

terekam dalam memori anak didik di sekolah, ternyata mempunyai pengaruh 

besar bagi kepribadian atau karakter mereka ketika dewasa kelak. Ringkasnya, 

sekolah merupakan salah satu wahana efektif dalam internalisasi pendidikan 

karakter terhadap anak didik.
9
 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan 

sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, 

semua komponen harus dilibatkan. Komponen-komponen itu meliputi isi 

                                                           
8
 Haedar Nashir, Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya (Yogyakarta: Multi 

Presindo, 2013), 14-18. 
9
 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu 

di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 106. 
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kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan 

atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau 

kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos 

kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.
10

 

Sekolah sebagai institusi pendidikan, dalam pelaksanaannya tidak hanya 

memfokuskan pendidikan pada pelaksanaan belajar mengajar di kelas, tetapi juga 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan. Tidak terlepas bahwa kegiatan ekstrakurikuler tersebut haruslah 

mengandung nilai pendidikan baik ekstrakurikuler yang berjenis modern maupun 

tradisional. Selain sebagai wadah mengembangkan bakat peserta didik juga 

sebagai tempat untuk menempa karakter peserta didik sehingga menghasilkan 

lulusan yang berpendidikan, terampil dan berkarakter. Berdasarkan observasi 

yang dilaksanakan peneliti di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo, didapati 

ketenangan peserta didik saat melaksanakan ujian semester ganjil, juga sikap 

sopan santun peserta didik kepada para guru. Disamping itu Kecamatan Pulung 

merupakan daerah yang masih sangat menjaga tradisi dan melestarikan warisan 

seni dan budaya seperti kesenian karawitan. Salah satu lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan ekstrakurikuler karawitan tersebut adalah SDN 02 Plunturan. 

Menurut Bapak Sukiman selaku Kepala Sekolah, kesenian karawitan menjadi 

salah satu ekstrakurikuler di sekolah karena diyakini selain untuk melestarikan 

kesenian daerah juga didalamnya mengandung nilai pendidikan yang patut untuk 

                                                           
10

 Deni Damayanti, Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 76. 
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diajarkan kepada siswa.
11

Hasil observasi tersebut menggambarkan bahwa 

pendidikan karakter dapat diberikan kepada siswa melalui banyak cara seperti 

melalui ekstrakurikuler karawitan. Baik yang terkandung dari instrumennya, 

bunyi, cara memainkannya, maupun syair yang dinyanyikan oleh penyanyinya. 

Musik daerah ataupun musik nasional adalah salah satu karya musik yang 

menggambarkan ungkapan perasaan situasi dan kondisi kejiwaan maupun 

semangat yang berbeda-beda. Di dalamnya tercermin suatu ungkapan perasaan 

yang beraneka ragam. Perasaan berupa kecintaan kepada tanah air, kebanggaan 

terhadap hasil budaya, ungkapan keberanian, kegelisahan dan cita-cita luhur.
12

 

Jadi dalam kesenian musik daerah pun terdapat nilai-nilai pendidikan karakter 

yang dapat membentuk kepribadian peserta didik yang berkarakter, yang berguna 

bagi nusa dan bangsa serta agama. Salah satunya yaitu seni karawitan yang sudah 

berabad-abad lamanya menjadi salah satu karya seni bangsa Indonesia di bidang 

musik yang sampai saat ini masih hidup ditengah-tengah masyarakat. 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang ada, maka judul penelitian 

ini adalah IMPLEMENTASI PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER 

MELALUI EKSTRAKURIKULER KARAWITAN DI SDN 02 

PLUNTURAN PULUNG PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2014-2015 

 

 

                                                           
11

 Lihat transkip observasi nomor 01/O/18-12/2014 
12

 Ahmad Mustofa, Ilmu Budaya Dasar (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), 49. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan penjajagan awal di SDN 02 Plunturan ditemukan beberapa 

fakta menarik yang perlu untuk diteliti, yaitu adanya program sekolah untuk 

membentuk karakter peserta didik melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler: 

ekstra tari, karawitan, macapat, dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler lainnya. 

Ada beberapa alasan mengapa ekstrakurikuler tersebut diselenggarakan, misal 

ada unsur pendidikan karakter dalam kegiatan tersebut. 

Karena adanya keterbatasan biaya, waktu dan tenaga maka peneliti 

memfokuskan penelitian pada implementasi penanaman pendidikan karakter 

melalui ekstrakurikuler karawitan di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014-2015. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan penanaman pendidikan karakter  melalui 

ekstrakurikuler karawitan di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo tahun 

pelajaran 2104/2015? 

2. Bagaimana pelaksanaan penanaman pendidikan karakter  melalui 

ekstrakurikuler karawitan di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo tahun 

pelajaran 2104/2015? 

3. Bagaimana evaluasi penanaman pendidikan karakter  melalui ekstrakurikuler 

karawitan di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo tahun pelajaran 2104/2015? 



12 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam proses penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menjelaskan perencanaan penanaman pendidikan karakter  melalui 

ekstrakurikuler karawitan di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo tahun 

pelajaran 2104/2015 

2. Untuk menjelaskan pelaksanaan penanaman pendidikan karakter  melalui 

ekstrakurikuler karawitan di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo tahun 

pelajaran 2104/2015 

3. Untuk menjelaskan evaluasi penanaman pendidikan karakter  melalui 

ekstrakurikuler karawitan di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo tahun 

pelajaran 2104/2015 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter pada siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa lebih berperan 

aktif dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan menanamkan 
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pendidikan karakter pada diri mereka sehingga menghasilkan lulusan 

siswa yang berkarakter dan berakhlak mulia. 

b. Bagi Guru 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan guru untuk tetap melestarikan ekstrakurikuler karawitan 

dan sebagai sarana untuk menanamkan pendidikan karakter pada siswa. 

Juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

karakter pada siswa. 

c. Bagi Lembaga SD/MI yang sederajat 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi 

sekolah untuk lebih meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, apapun itu 

bentuknya, karena setiap kegiatan itu pasti mengandung nilai pendidikan 

karakter. Dan untuk ekstrakurikuler karawitan itu sendiri  selain untuk 

melestarikan kesenian daerah juga sebagai sarana untuk menanamkan 

pendidikan karakter pada siswa. 

d. Bagi Peneliti 

Untuk menambah pengalaman dan wawasan pengetahuan, juga 

sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Menurut Strauss dan 



14 

 

Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) 

dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat 

digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah 

laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain.
13

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti berpartisipasi penuh dalam menggali 

data di lapangan. Sebagai human instrumen dan dengan tekhnik 

pengumpulan data participant observation dan indepth interview (wawancara 

mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data.
14

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo. 

Lokasi ini dipilih karena SDN 02 Plunturan merupakan sekolah yang 

memiliki prestasi yang membanggakan dan SDN 02 Plunturan juga 

menyelenggarakan ekstrakurikuler karawitan yang menjadi fokus peneliti. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan selebihnya adalah data dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal 
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itu, pada bagian ini jenis data dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber 

data tertulis, foto dan statistik.
15

 

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Responden: siswa-siswi kelas 3, 4 dan 5 

b. Informan: kepala sekolah, bapak ibu guru pembimbing ekstrakurikuler 

karawitan dan siswa. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik 

kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain 

yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. 

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti 

mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap 

selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai 

menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti 

dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus 

terjadi. Jika hal itu sudah diketemukan, maka peneliti dapat menemukan 

tema-tema yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk memperoleh data tentang 

pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui kegiatan 
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ekstrakurikuler karawitan di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014-2015 

b. Wawancara 

Dalam menggunakan teknik wawancara ini, keberhasilan dalam 

mendapatkan data atau informasi dari objek yang diteliti sangat 

bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. 

Keunggulan utama wawancara ialah memungkinkan peneliti 

mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahannya ialah 

wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerja sama yang baik antara 

pewawancara dan yang diwawancarai sangat diperlukan.
16

 

Wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah, Pelatih karawitan dan 

Peserta Karawitan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

perencanaan dan evaluasi penanaman nilai pendidikan karakter melalui 

kegiatan ekstrakurikuler karawitan di SDN 02 Plunturan Pulung 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014-2015.  

6. Teknik Analisa Data 

Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian 

kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. 
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a. Kodifikasi  Data 

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pekodingan terhadap data. 

Pekodingan data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan 

terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama adalah  

diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema 

atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti. 

b. Penyajian Data 

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana 

peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau 

pengelompokan. Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan 

matrik dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian, yang merupakan 

temuan penelitian. Mereka tidak menganjurkan menggunakan cara naratif 

untuk menyajikan tema karena dalam pandangan mereka penyajian 

dengan diagram dan matrik lebih efektif.  

c. Menarik Kesimpulan 

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan di 

mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini 

adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah 

dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi 

kesahihan interpretasi dengan mengecek ulang proses koding dan 

penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah 

dilakukan. Pada tahap ini dapat disimbolkan mengenai peran guru dalam 
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menanamkan pendidikan karakter dan bentuk-bentuk pendidikan karakter 

dalam ekstrakurikuler karawitan. Kaitan antara analisis data dengan 

pengumpulan data disajikan oleh Miles dan Huberman dalam diagram 

berikut:
17

 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan temuan dalam penelitian ini dapat dilakukan 

dengan cara: 

a. Pengamatan yang tekun 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan 

atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari 

apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan. 

Hal ini berarti bahwa peneliti sebaiknya mengadakan pengamatan dengan 

teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang 
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menonjol. Kemudian, peneliti menelaahnya secara rinci sampai pada 

suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau 

seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. 

Untuk keperluan itu, teknik ini menuntut agar peneliti kualitatif mampu 

menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan secara tentatif dan 

penelaahan secara rinci tersebut dapat dilakukan. 

b. Triangulasi dengan sumber 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dan teknik yang 

akan dilakukan adalah teknik triangulasi dengan sumber, berarti 

membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. Hal yang demikian dapat dicapai dengan jalan 1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2) 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi; 3) membandingkan apa yang dikatakan 

orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu; 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, 

orang-orang berkependidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 
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pemerintahan; 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan.
18

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif terdapat tahap-tahap penelitian kualitatif 

yaitu sebagai berikut: 

a. Pra lapangan 

 Menyusun rancangan 

 Memilih lapangan 

 Mengurus perijinan 

 Menjajagi dan menilai keadaan 

 Memilih dan memanfaatkan informan 

 Menyiapkan instrumen 

 Persoalan etika dalam lapangan 

b. Lapangan 

 Memahami dan memasuki lapangan 

 Pengumpulan data 

c. Pengolahan data 

 Reduksi data 

 Display data 

 Mengambil kesimpulan dan verifikasi 
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 Kesimpulan akhir
19

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pada skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan 

BAB II : Landasan Teori, yang menjelaskan tentang pendidikan 

karakter, pembelajaran pendidikan karakter dan 

eksrakurikuler karawitan  

BAB III : Temuan Penelitian, bab ini sebagai penyajian data yang 

ditemukan di lapangan, yaitu data umum yang meliputi 

sejarah, visi, misi dan tujuan, letak geografis, struktur 

organisasi, keadaan murid, keadaan guru, keadaan sarana dan 

prasarana siswa. Sedangkan data khususnya meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penanaman 

pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler karawitan 

BAB IV : Analisa Data, bab ini sebagai analisa tentang perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi penanaman pendidikan karakter 

melalui ekstrakurikuler karawitan di SDN 02 Plunturan 

Pulung Ponorogo 

                                                           
19

 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, 30. 



22 

 

BAB V : Penutup, merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi 

tentang kesimpulan dan saran yang terkait dengan hasil 

penelitian 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori  

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin hari 

semakin mendapat pengakuan dari masyarakat Indonesia saat ini. Terlebih 

dengan dirasakannya berbagai ketimpangan hasil pendidikan dilihat dari 

perilaku lulusan pendidikan formal saat ini, semisal korupsi, perkembangan 

seks bebas pada kalangan remaja, narkoba, tawuran, pembunuhan, 

perampokan oleh pelajar, dan pengangguran lulusan sekolah menengah dan 

atas. Semuanya terasa lebih kuat ketika negara ini dilanda krisis dan tidak 

kunjung beranjak dari krisis yang dialami.
20

 

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah 

“bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalita, sifat, 

tabiat, temperamen, watak.” Adapun berkarakter adalah berkepribadian, 

berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Menurut Tadkiroatun 
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Musfiroh, karakter mengacu pada serangkaian sikap (attitudes), perilaku 

(behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills).
21

 

Pendidikan karakter merupakan usaha menghidupan kembali 

pedagogi ideal-spiritual yang sempat hilang karena diterjang gelombang 

positivisme ala Comte. Pedagog Jerman, F.W. Foerstar adalah orang yang 

mula-mula menekankan pentingnya pendidikan karakter. Bagi Foerstar 

karakter merupakan sesuatu yang mengualifikasi seorang pribadi. Karakter 

menjadi identitas yang mengatasi pengalaman kontingen yang selalu 

berubah. Sebagai aspek terpenting dalam pembentukan karakter, pendidikan 

harus mampu mendorong anak didik melakukan proses pendakian terjal (the 

ascent of man). Itu karena dalam diri anak didik terdapat dua dorongan 

esensial: yaitu dorongan mempertahanan diri dalam lingkungan eksternal 

yang ditandai dengan perubahan cepat, serta dorongan mengembangkan diri 

atau dorongan untuk belajar terus guna menggapai cita-cita tertentu. Ketika 

anak didik telah mampu menyeimbangkan dua dorongan esensial itu, ia akan 

menjadi pribadi dengan karakter yang matang. Dari kematangan karakter 

inilah, kualitas seorang pribadi diukur. 

Pendidikan karakter, menurut Ryan dan Bohlin, mengandung tiga 

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

kebaikan (loving the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). 
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Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan yang benar dan yang salah 

kepada anak, tetapi menanamkan kebiasaan (habituation) tentang yang baik 

sehingga siswa paham, mampu merasakan, dan bersedia melakukan yang 

baik.
22

  

b. Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Nasional 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Mencermati fungsi pendidikan nasional, yakni mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa seharusnya 

memberikan pencerahan yang memadai bahwa pendidikan harus berdampak 

pada watak manusia/bangsa Indonesia. Fungsi ini amat berat untuk dipikul 

oleh pendidikan nasional, terutama apabila dikaitkan dengan siapa yang 

bertanggung jawab untuk keberlangsungan fungsi ini. 

Dalam konteks pendidikan karakter, kemampuan yang harus 

dikembangkan pada peserta didik melalui persekolahan adalah berbagai 
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kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang 

berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan) dan mengemban 

amanah sebagai pemimpin didunia. Kemampuan yang perlu dikembangkan 

pada peserta didik Indonesia adalah kemampuan mengabdi kepada Tuhan 

yang menciptakannya, kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri, 

kemampuan untuk hidup secara harmoni dengan manusia dan makhluk 

lainnya, dan kemampuan untuk menjadikan dunia ini sebagai wahana 

kemakmuran dan kesejahteraan bersama. 

Fungsi kedua, “membentuk watak” mengandung makna bahwa 

pendidikan nasional harus diarahkan pada pembentukan watak. Perspektif 

pedagogik, lebih memandang bahwa pendidikan itu 

mengembangkan/menguatkan/memfasilitasi watak, bukan membentuk 

watak. Perspektif pedagogik memandang dan mensyaratkan untuk 

terjadinya proses pendidikan harus ada kebebasan peserta didik sebagai 

subjek didik, bukan sebagai objek. Karena pendidikan berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan.  

Fungsi ketiga “peradaban bangsa”. Dalam spektrum pendidikan 

nasional dapat dipahami bahwa pendidikan itu selalu dikaitkan dengan 

pembangunan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa. Dengan kata lain, 

bangsa yang beradab merupakan dampak dari pendidikan yang 

menghasilkan manusia terdidik. Singkat kata, bahwasannya tujuan 
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pendidikan nasional mengarah pada pengembangan berbagai karakter 

manusia Indonesia.
23

 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di 

Indonesia diidentifikasi berasal dari empat sumber. Pertama, agama. 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama. Oleh karena itu, 

kehidupan individu, masyarakat dan bangsa selalu didasari pada ajaran 

agama dan kepercayaannya.  

Kedua, pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan UUD 1945 

yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 

1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-

nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, 

budaya dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan 

mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu 

warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara. 

Ketiga, budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia 

yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang diakui 

masyarakat tersebut. Posisi budaya yang sedemikian penting dalam 
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kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam 

pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

Keempat, tujuan Pendidikan Nasional. UU RI Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya 

pendidikan di Indonesia.  

Tujuan pendidikan nasional sebagai rumusan kualitas yang harus 

dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai 

jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai 

kemanusiaan yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Oleh karena 

itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional 

dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.
24

 

c. Nilai Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau 

kebajikan yang menjadi nilai dasar karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi 

atribut suatu karakter pada dasarnya adalah  nilai. Oleh karena itu, 

pendidikan karakter pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang 

berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, 
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dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Berikut 

sejumlah nilai dan deskripsi nilai pendidikan karakter: 

1) Religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

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, 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, sikap 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 mengahsilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8) Demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 
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9) Rasa Ingin Tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat atau didengar. 

10) Semangat Kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri 

dan kelompoknya. 

11) Cinta Tanah Air, cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas diri dan 

kelompoknya. 

12) Menghargai Prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

13) Bersahabat/ Komunikatif, tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. 

14) Cinta Damai, sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15) Gemar, kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan 

yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16) Peduli Lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 
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17) Peduli Sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18) Tanggung Jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

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

dan Tuhan Yang Maha Esa.
25

 

d. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dalam setting sekolah memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap 

penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/ kepemilikan peserta 

didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. 

2) Mengoreksi 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 pendidikan karakter secara bersama. 

Tujuan pertama pendidikan karakter adalah memfasilitasi penguatan 

dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku 

anak, baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah (setelah 
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lulus dari sekolah). Penguatan dan pengembangan memiliki makna bahwa 

pendidikan dalam setting sekolah bukanlah sekedar dogmatisasi nilai kepada 

peserta didik, tetapi sebuah proses yang membawa peserta didik untuk 

memahami dan merefleksi bagaimana suatu nilai menjadi penting untuk 

diwujudkan dalam perilaku keseharian manusia, termasuk bagi anak. 

Penguatan juga mengarahkan proses pendidikan pada proses pembiasaan 

yang disertai oleh logika dan refleksi terhadap proses dan dampak dari 

proses pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah baik dalam setting kelas 

maupun sekolah. Penguatan pun memiliki makna adanya hubungan antara 

penguatan perilaku melalui pembiasaan di sekolah dengan pembiasaan 

dirumah. 

Asumsi yang terkandung dalam tujuan pendidikan karakter yang 

pertama ini adalah bahwa penguasaan akademik diposisikan sebagai media 

atau sarana untuk mencapai tujuan penguatan dan pengembangan karakter. 

Atau dengan kata lain sebagai tujuan perantara untuk terwujudnya suatu 

karakter. Hal ini berimplikasi bahwa proses pendidikan harus dilakukan 

secara kontekstual. 

Tujuan kedua pendidikan karakter adalah mengoreksi perilaku 

peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan 

oleh sekolah. Tujuan ini memiliki makna bahwa pendidikan karakter 

memiliki sasaran untuk meluruskan berbagai perilaku anak yang negatif 
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menjadi positif. Proses pelurusan yang dimaknai sebagai pengkoreksian 

perilaku dipahami sebagai proses yang pedagogis, bukan suatu pemaksaan 

atau pengkondisian yang tidak mendidik. Proses pedagogis dalam 

pengkoreksian perilaku negatif diarahkan pada pola pikir anak, kemudian 

dibarengi dengan keteladanan lingkungan sekolah dan rumah, dan proses 

pembiasaan berdasarkan tingkat dan jenjang sekolahnya. 

Tujuan ketiga dalam pendidikan karakter dalam setting sekolah 

adalah membangun koneksi yang harmoni dalam keluarga dan masyarakat 

dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. 

Tujuan ini memiliki makna bahwa proses pendidikan karakter disekolah 

harus dihubungkan dengan proses pendidikan di keluarga. Jika saja 

pendidikan karakter di sekolah hanya bertumpu pada interaksi antara peserta 

didik dengan guru di kelas dan sekolah, maka pencapaian berbagai karakter 

yang diharapkan akan sulit untuk diwujudkan.
26

 

Pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. 

Pasal 1 UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan 

pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk 

memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. 
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Amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bermaksud agar 

pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, tetapi juga 

berkepribadian/berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa 

yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernapas nilai luhur bangsa 

serta agama. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan karakter 

bertujuan: 

1) Membentuk siswa berpikir rasional, dewasa, dan bertanggung jawab. 

2) Mengembangkan sikap mental yang terpuji. 

3) Membina kepekaan sosial anak didik. 

4) Membangun mental optimis dalam menjalani kehidupan yang penuh 

dengan tantangan. 

5) Membentuk kecerdasan emosional. 

6) Membentuk anak didik yang berwatak pengasih, penyayang, sabar, 

beriman, taqwa, bertanggung jawab, amanah, jujur, adil, dan mandiri.
27

 

e. Manfaat Pendidikan Karakter 

Diantara manfaat pendidikan karakter adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan amal ibadah yang lebih baik dan khusyuk serta lebih 

ikhlas. 

2) Meningkatkan ilmu pengetahuan untuk meluruskan perilaku dalam 

kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat. 
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3) Meningkatkan kemampuan mengembangkan sumber daya diri agar 

lebih mandiri dan berprestasi. 

4) Meningkatkan kemampuan bersosialisasi, melakukan silaturahmi positif 

dan membangun ukhuwah atau persaudaraan dengan sesama manusia 

dan sesama muslim. 

5) Meningkatkan penghambaan jiwa kepada Allah yang menciptakan 

manusia. Alam jagad raya beserta isinya. 

6) Meningkatkan kepandaian bersyukur dan berterima kasih kepada Allah 

atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya tanpa batas. 

7) Meningkatkan strategi beramal saleh yang dibangun oleh ilmu yang 

rasional.
28

 

2. Pembelajaran Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pembelajaran 

Secara etimologis kata “pembelajaran” adalah terjemahan dari 

bahasa Inggris “instruction”. Kata pembelajaran itu sendiri merupakan 

perkembangan dari istilah belajar-mengajar atau proses belajar-mengajar 

yang telah cukup lama digunakan dalam pendidikan formal (sekolah).
29

 

Pembelajaran atau pengajaran menurut Degeng adalah upaya untuk 

membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam 
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pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan 

metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.
30

 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara guru 

dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik 

potensi yang bersumber dari diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan 

kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi 

yang ada diluar diri siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar 

sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu.
31

 

b. Tahap-tahap Pembelajaran 

Menurut Moh. Uzer Usman, proses belajar mengajar adalah suatu 

proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dalam Buku Pedoman Guru Pendidikan Agama 

Islam terbitan Depag RI proses belajar mengajar adalah belajar mengajar 

sebagai proses dapat mengandung dua pengertian, yaitu rentetan tahapan 

atau fase dalam mempelajari sesuatu dan dapat pula berarti sebagai rentetan 

kegiatan perencanaan oleh guru, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan 

program tindakk lanjut. 

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

belajar mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari 
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perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak 

lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif  untuk mencapai tujuan 

tertentu yaitu pengajaran.
32

 

1) Perencanaan Pembelajaran 

Berkenaan dengan perencanaan William H. Newman mengemukakan 

bahwa “perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. 

Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan 

penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan 

program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu dan 

penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari.” Banghart dan Trull, 

mengemukakan bahwa perencanaan adalah awal dari semua proses yang 

rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas 

kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam 

permasalahan. Nana Sudjana mengatakan bahwa perencanaan adalah 

proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan 

yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang.
33

 

Pada hakikatnya bila suatu kegitan direncanakan lebih dahulu maka 

tujuan dari kegiatan tersebut akan lebih terarah dan lebih berhasil. Itulah 

sebabnya seorang guru harus memiliki kemampuan dalam 

merencanakan pengajaran. Seorang guru sebelum mengajar hendaknya 
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merencanakan program pengajaran, membuat persiapan pengajaran 

yang hendak diberikan. Perencanaan itu dapat bermanfaat bagi guru 

sebagai kontrol terhadap diri sendiri agar dapat memperbaiki cara 

pengajarannya.
34

 

Terdapat beberapa manfaat perencanaan pengajaran dalam proses 

belajar mengajar yaitu: a) sebagai petunjuk arah kegiatan dalam 

mencapai tujuan; b) sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan 

wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan; c) sebagai 

pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid; 

d) sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap 

saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja; e) untuk bahan 

penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja; f) untuk menghemat 

waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya.
35

  

Dalam tahap ini guru-guru harus menyusun: program tahunan 

pelaksanaan kurikulum, program semester atau catur wulan pelaksanaan 

kurikulum, program satuan pelajaran dan perencanaan program 

mengajar.
36

 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

Yang dimaksud dengan pelaksanaan proses belajar mengajar adalah 

proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti 
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dari kegiatan pendidikan di sekolah. Jadi, pelaksanaan pengajaran 

adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka menyampaiakan 

bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Sedangkan menurut Roy R. Lefrancois, pelaksanaan pengajaran adalah 

pelaksanaan strategi-strategi yang telah dirancang untuk mencapai 

tujuan pengajaran. 

Jadi, pelaksanaan proses belajar mengajar dapat disimpulkan sebagai 

terjadinya interaksi guru dengan siswa dalam rangka menyampaikan 

bahan pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran.
37

 

Dalam  proses  ini,  ada  beberapa  aspek  yang  harus  diperhatikan  oleh 

seorang guru, diantaranya ialah: 

a) Aspek pendekatan dalam pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran terbentuk oleh konsepsi, wawasan teoritik dan 

asumsi-asumsi teoritik yang dikuasai guru tentang hakikat pembelajaran. 

Mengingat pendekatan  pembelajaran bertumpu  pada aspek-aspek dari 

masing-masing komponen pembelajaran, maka dalam setiap 

pembelajaran, akan tercakup penggunaan sejumlah pendekatan secara 

serempak. Oleh karena itu, pendekatan-pendekatan dalam setiap satuan 

pembelajaran akan bersifat multi pendekatan. 
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b) Aspek Strategi dan Taktik dalam Pembelajaran 

Pembelajaran sebagai proses, aktualisasinya mengimplisitkan  adanya 

strategi. Strategi berkaitan dengan perwujudan proses  pembelajaran  itu 

sendiri. Strategi pembelajaran berwujud sejumlah tindakan 

pembelajaran yang dilakukan guru yang dinilai strategis  untuk 

mengaktualisasikan proses pembelajaran. Terkait dengan  pelaksanaan 

strategi adalah taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran berhubungan 

dengan tindakan teknis untuk  menjalankan strategi. Untuk 

melaksanakan strategi diperlukan kiat-kiat teknis, agar nilai strategis 

setiap aktivitas yang dilakukan guru-murid dikelas dapat terealisasi. 

Kiat-kiat teknis terbentuk dalam tindakan prosedural.  Kiat  teknis  

prosedural  dari  setiap  aktivitas  guru-murid di kelas tersebut 

dinamakan taktik pembelajaran.  Dengan perkataan  lain, taktik 

pembelajaran adalah kiat-kiat teknis  yang bersifat  prosedural  dari 

suatu tindakan guru dan siswa dalam pembelajaran aktual di kelas. 

c) Aspek Metode dan Tekhnik dalam Pembelajaran 

Metode  merupakan  bagian  dari  sejumlah  tindakan  strategis  yang  

menyangkut tentang cara bagaimana interaksi pembelajaran  dilakukan. 

Metode  dilihat  dari  fungsinya  merupakan  seperangkat  cara  untuk 

melakukan aktivitas pembelajaran. Ada beberapa cara dalam melakukan 

aktivitas pembelajaran, misalnya dengan berceramah, berdiskusi, 

bekerja kelompok,  bersimulasi  dan  lain-lain. Setiap  metode memiliki  



41 

 

aspek teknis  dalam  penggunaannya.  Aspek  teknis yang  dimaksud  

adalah  gaya dan variasi dari setiap pelaksanaan metode pembelajaran. 

d) Prosedur Pembelajaran 

Pembelajaran dari sisi proses keberlangsungannya, terjadi dalam bentuk 

serangkaian kegiatan yang berjalan secara bertahap.  Kegiatan 

pembelajaran berlangsung dari satu tahap ke tahap selanjutnya, sehingga 

terbentuk alur konsisten. Tahapan  pembelajaran konsisten yang 

berbentuk alur proses pembelajaran merupakan prosedur 

pembelajaran.
38

 

3) Evaluasi Pembelajaran 

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan 

pengajaran perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk 

menilai hasil belajar. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat 

kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran 

yang telah telah dipelajari.
39

  

Dalam perencanaan dan desain sistem instruksional atau pembelajaran, 

rancangan evaluasi merupakan hal yang sangat penting untuk 

dikembangkan. Hal ini disebabkan melalui evaluasi yang tepat, kita 

dapat menentukan efektivitas program dan keberhasilan siswa 
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melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga informasi dari kegiatan 

evaluasi seorang desainer pembelajaran dapat mengambil keputusan 

apakah program pembelajaran yang dirancangnya perlu diperbaiki atau 

tidak, bagian-bagian mana yang dianggap memiliki kelemahan sehingga 

perlu diperbaiki.  

Guba dan Lincoln mendefinisikan evaluasi itu merupakan suatu proses 

memberikan  pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang 

dipertimbangkan. Sesuatu yang dipertimbangkan itu bisa berupa orang, 

benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu kesatuan tertentu.
40

 

Evaluasi merupakan bagian penting dalam suatu sistem instruksional. 

Karena itu, penilaian mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan 

fungsi-fungsi pokok sebagai berikut: 

a) Fungsi edukatif: Evaluasi adalah suatu subsistem dalam sistem 

pendidikan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tenteng 

keseluruhan sistem dan/atau salah satu sub sistem pendidikan. 

Bahkan dengan evaluasi dapat diungkapkan hal-hal yang 

tersembunyi dalam proses pendidikan. 

b) Fungsi institusional: Evaluasi berfungsi mengumpulkan informasi 

akurat tentang input dan output pembelajaran di samping proses 

pembelajaran itu sendiri. 

                                                           
40

 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, 240-241. 



43 

 

c) Fungsi diagnostik: dengan evaluasi dapat diketahui kesulitan 

masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh siswa dalam 

proses/kegiatan belajarnya. 

d) Fungsi administratif: evaluasi menyediakan data tentang kemajuan 

belajar siswa, yang pada gilirannya berguna untuk memberikan 

sertifikasi (tanda kelulusan). Evaluasi juga dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kemampuan guru-guru dalam proses belajar 

mengajar (PBM). 

e) Fungsi kurikuler: evaluasi berfungsi menyediakan data dan 

informasi yang akurat dan berdaya guna bagi pengembangan 

kurikulum. 

f) Fungsi manajemen: komponen evaluasi merupakan bagian integral 

dalam sistem manajemen, hasil evaluasi berdaya guna sebagai bahan 

bagi pimpinan untuk membuat keputusan manajemen pada semua 

jenjang manajemen.
41

 

c. Komponen-komponen Pembelajaran 

Komponen pembelajaran  adalah kumpulan dari beberapa item yang 

saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam 

proses belajar mengajar. Komponen-komponen pembelajaran tersebut 

antara lain : 

 

                                                           
41

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 147-148. 



44 

 

a) Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran merupakan rumusan perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya  agar tampak pada diri siswa sebagai akibat  dari 

perbuatan belajar yang telah dilakukan. Tujuan yang jelas akan memberi  

petunjuk yang jelas terhadap pemilihan materi/bahan ajar, strategi, 

media, dan evaluasi. Pencapaian tujuan ini merupakan indikator kualitas 

pencapaian tujuan dan hasil perbuatan belajar siswa. 

b) Guru atau pendidik 

Dalam pasal 1  butir 1 UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik professional dengan 

tugas  utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai dan  

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru 

menempati posisi kunci dan strategis dalam menciptakan  suasana 

belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk mengarahkan siswa 

agar dapat mencapai tujuan secara optimal.  Untuk itu, guru harus 

mampu menempatkan dirinya sebagai  diseminator, informator, 

transmitter, transformator, organizer,  fasilitator, motivator, dan 

evaluator bagi terciptanya proses  pembelajaran siswa yang dinamis dan 

inovatif. 
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c) Peserta didik 

Dalam Pasal 1 butir 4 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, 

peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang  tersedia 

pada jalur, jenjang  dan  pendidikan  tertentu.  Keberhasilan  pencapaian 

tujuan pembelajaran banyak tergantung kepada kesiapan  dan cara 

belajar yang dilakukan siswa, itu merupakan acuan kegiatan belajar 

mengajar. 

d) Materi pembelajaran 

Materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang dibahas dalam 

pembelajaran dalam rangka membangun proses belajar, antara lain 

membahas materi dan melakukan pengalaman belajar sehingga  tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Materi merupakan 

komponen terpenting kedua dalam pembelajaran yang menentukan  

tercapainya suatu tujuan dalam pembelajaran. 

e) Metode pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah cara dalam menyajikan (menguraikan 

materi, memberi contoh dan memberi latihan) isi pelajaran kepada siswa 

untuk mencapai tujuan tertentu. Tidak setiap metode pembelajaran 

sesuai untuk digunakan dalam mencapai tujuan  pembelajaran tertentu. 

Oleh karena itu sebagai seorang guru haruslah  mampu memilih metode 

yang sesuai dengan tujuan yang ingin  dicapai. Ada  berbagai  metode 
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pembelajaran, yaitu metode diskusi,  metode ceramah, metode 

demonstrasi, metode studi mandiri,  metode simulasi, metode latihan 

dengan teman, metode studi kasus,  metode proyek, metode praktikum. 

Dalam kegiatan pembelajaran  guru dapat menggunakan lebih dari satu 

metode, agar bervariasi metode dalam pembelajaran. 

f) Media pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak  dari 

“medium” yang secara harfiah berarti perantara atau  pengantar.  Jadi 

media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim  kepada 

penerima pesan. Media pembelajaran adalah perangkat lunak (soft ware) 

atau perangkat keras (hard ware) yang berfungsi sebagai alat belajar atau 

alat bantu belajar. 

g) Evaluasi pembelajaran 

Komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan. Hasil dari kegiatan evaluasi dapat digunakan  sebagai 

umpan balik (feedback) untuk melaksanakan perbaikan  dalam kegiatan 

pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang  digunakan, pemilihan 

media, pendekatan pengajaran, dan metode  dalam pembelajaran. Dalam 

Permendiknas No. 41 tahun 2007  tentang Standar proses dinyatakan 

bahwa evaluasi proses  pembelajaran  dilakukan  untuk  menentukan 

kualitas  pembelajaran  secara keseluruhan, mencakup tahap 
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perencanaan poses  pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan  

penilaian hasil pembelajaran.
42

 

d. Pendekatan Penerapan Pendidikan Karakter 

Penerapan  pendidikan karakter dalam konteks pendidikan 

persekolahan dapat menggunakan dua pendekatan utama, yaitu penyisipan 

(plug in) dan perbaikan (improvement) dengan cara mengoptimalkan isi, 

proses, dan pengelolaan pendidikan saat ini guna mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Dan dalam rangka meningkatkan keberhasilan peserta 

didik untuk membentuk mental, moral, spiritual, personal dan sosial, maka 

penerapan pendidikan karakter dapat digunakan berbagai pendekatan dengan 

memilih pendekatan yang terbaik dan saling mengaitkannya satu sama lain 

agar menimbulkan hasil yang optimal.
43

 

Pendekatan ini dilakukan agar peserta didik sebagai subjek dalam 

pengembangan karakter menjadi dekat dengan objek atau sasaran kegiatan 

yaitu implementasi nilai-nilai sehingga pelaksanaannya menjadi lebih jelas, 

mudah dan hasilnya optimal. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan 

antara lain sebagai berikut: 
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1) Pendekatan Sistem Among 

Pendekatan sistem among dilandasi  ing ngarso sung tuladha, ing 

madya mangun karsa, dan  tut wuri handayani. Pendekatan ini dilandasi 

oleh asas kekeluargaan, yaitu saling asah, saling asih dan saling asuh di 

antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa dan guru dengan guru 

yang berjalan secara sinergis. Dalam hal ini, guru hendaknya dapat 

memberi dan menjadi contoh teladan, kemudian memberi penguatan, 

perhatian dan bimbingan, serta memberi dorongan dan mengingatkan 

bila anak melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya dan keluar dari 

konteksnya. 

2) Pendekatan Inspiratif 

Pendekatan inspiratif adalah upaya untuk menginternalisasikan nilai-

nilai dengan menciptakan situasi atau kegiatan yang mampu 

memberikan inspirasi pada diri siswa. Pendekatan inspiratif dapat 

berupa tindakan bercerita tentang tokoh-tokoh pahlawan atau orang-

orang yang berhasil yang memiliki karakter baik yang bisa dicontoh. 

3) Pendekatan Keteladanan 

Pendekatan keteladanan merupakan sikap teladan yang tercermin dalam 

diri orangtua atau guru yang nampak dalam sikap perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari. Keteladanan dapat muncul dengan adanya 

kesamaan antara ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh guru.  
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4) Pendekatan Intelektualistik 

Pendekatan intelektualistik merupakan pendekatan yang dilakukan 

melalui pengajaran dikelas. Pendekatan intelektualistik berupa upaya-

upaya penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam mata pelajaran. 

Dengan pengintregasian dengan mata pelajaran maka secara kognitif 

anak memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai tersebut 

secara efektif pada derajat kemampuan tertentu. Dengan demikian anak 

dapat menerima dan melaksanakan sistem nilai yang telah ditanamkan. 

5) Pendekatan Aktualistik 

Pendekatan aktualistik mengupayakan agar anak dapat 

mengaktualisasikan nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari dirinya 

melalui berbagai kegiatan nyata yang diberikan kepada anak. Melalui 

pendekatan aktualistik ini anak akan membiasakan diri untuk 

mengembangkan sikap dan perilaku kehidupannya sesuai dengan tata 

nilai yang ada dalam masyarakat. 

6) Pendekatan eksemplar 

Pendekatan eksemplar mengupayakan agar anak terbawa ke dalam dunia 

nyata yang ada dalam lingkungan kehidupan disekitarnya. Dengan 

mengalami kenyataan itu anak dapat menghayati nilai-nilai yang ada 

dalam kehidupan sekitarnya. Anak juga dapat memahami apa yang 

boleh dan harus dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan. 

Pendekatan ini untuk menumbuhkan rasa kepedulian diri terhadap 
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kehidupan lingkungan sehingga bila terjadi sesuatu yang ada 

disekitarnya anak merasa terpanggil atau tergugah hatinya untuk ikut 

membantunya.
44

 

e. Strategi Penerapan Pendidikan Karakter 

Implementasi strategi rekayasa sosial meliputi upaya-upaya 

penciptaan kondisi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang 

mendukung aktualisasi nilai-nilai yang telah terinternalisasi dalam diri 

peserta didik. Upaya-upaya itu berupa keteladanan atau penciptaan 

lingkungan teladan, pembiasaan implementasi nilai-nilai dalam kehidupan 

nyata sehari-hari, penerapan pemberian penghargaan dan koreksi (reward 

and punishment), dan sosialisasi dalam organisasi. 

1) Keteladanan 

Aktualisasi nilai-nilai yang telah ditanamkan pada peserta didik perlu 

didukung oleh lingkungan yang memberikan keteladanan. 

Pengembangan karakter peserta didik sangat memerlukan lingkungan 

yang sesuai antara nilai ideal dan realitas yang dihadapi. Apa yang 

dilihat dan didengar lebih berpengaruh pada pengembangan karakter 

dari pada apa yang dilarang dan apa yang disuruh kepada peserta didik. 

Pengembangan sifat-sifat dan watak yang berkarakter sesuai nilai-nilai 

budaya bangsa akan lebih efektif dan efisien apabila bersifat top-down, 

dari atas ke bawah. Pembentukan disiplin pada peserta didik hanya akan 
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efektif apabila kepala sekolah dan gurunya menjadi teladan dalam 

disiplin. Apabila meminta siswa datang tepat waktu maka guru harus 

datang lebih awal. Apabila meminta siswa berpakaian rapi maka guru 

harus berpakaian rapi. 

2) Pembiasaan 

Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa tidak akan 

terbentuk dengan tiba-tiba tetapi perlu melalui proses dan pentahapan 

yang kontinyu. Oleh karena itu, perlu upaya pembiasaan perwujudan 

nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan yang dilakukan di 

sekolah diharapkan mendapatkan penguatan dengan pembiasaan 

dirumah, kedua-duanya saling menguatkan, demikian pula dilingkungan 

masyarakat. Oleh karena itu, perlu jalinan erat antar pemangku 

kepentingan pendidikan (stake holders) antara lain sekolah, orang tua 

siswa dan komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, instansi 

pemerintah, masyarakat luas, dan pemerhati pendidikan. 

3) Reward dan Punishment 

Agar perilaku peserta didik sesuai dengan tata nilai dan norma yang 

ditanamkan perlu dilakukan konfirmasi antara nilai yang dipahami dan 

perilaku yang dimunculkan. Apabila peserta didik melakukan yang 

sesuai yang baik perlu diberikan penghargaan atau pujian. Untuk 

mencegah terjadinya penyimpangan perilaku terhadap tata nilai dan 

norma perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dengan memberikan 
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punishment atau sanksi yang sepadan dan bersifat pedagogis. Seberat 

apapun punishment yang diberikan harus dilakukan upaya perbaikan 

atau pembinaan untuk rehabilitasi dan resosialisasi. 

4) Sosialisasi dalam Organisasi 

Peserta didik adalah aset bangsa yang diharapkan akan menjadi kader 

penerus pembangunan di masa depan. Salah satu potensi yang menjadi 

aset generasi muda adalah potensi kepemimpinan. Penciptaan 

kesempatan yang luas untuk dapat berlatih kepemimpinan dan 

organisasi penting karena akan terjadi interaksi efektif antar peserta 

didik. Strategi internalisasi nilai sosial dalam kegiatan ekstrakurikuler 

lebih diutamakan sebab disitulah peserta didik berinteraksi secara 

langsung dengan peserta didik lainnya. Interaksi tersebut merupakan 

hasil dari proses mengetahui yang dilanjutkan dengan merasakan dan 

diakhiri dengan bentuk tindakan. Dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut 

dapat dilihat sejauh mana seorang peserta didik menerapkan nilai-nilai 

sosial dalam berpikir dan berperilaku atau bersikap.
45

 

3. Karawitan 

a. Pengertian Karawitan 

Istilah karawitan meskipun sering kita dengar namun belum menjadi 

istilah yang dikenal secara luas. Beberapa pendapat tentang asal mula 

karawitan anatar lain: 
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1) Berasal dari kata rawit, nama jenis cabai yang ukurannya kecil, 

warnanya merah menyala dan rasanya pedas. Dalam hal ini karawitan 

diartikan sesuatu yang unik, indah, dan berguna. 

2) Kata rawit, bunyi dan pengucapannya hampir sama dengan kata rumit. 

Dalam hal ini, karawitan diartikan sebagai cabang ilmu yang pelik dan 

mencakup berbagai aspek kehidupan. 

Selain dua pendapat di atas tentang asal mula karawitan, ada juga dua 

pengertian lain, yaitu pengertian khusus dan pengertian umum. Dalam 

pengertian khusus, seni karawitan adalah salah satu cabang ilmu yang 

mempelajari seni yang meliputi seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni 

sastra. Sementara pengertian karawitan secara umum yaitu salah satu cabang 

kesenian yang menggunakan suara sebagai medianya serta memiliki ciri-ciri 

khusus kedaerahan di seluruh Indonesia. 

Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karawitan 

ialah seni suara yang mempunyai ciri tradisi atau kedaerahan di Indonesia, 

termasuk di dalamnya ciri tradisi daerah. 

Penyebaran seni karawitan terdapat di Pulau Jawa, Sumatra, Madura, 

dan Bali. Karawitan memainkan alat musik bernama gamelan. Sebagai 

contoh gamelan pelog/slendro, gamelan Cirebon, gamelan degung, dan 

gamelan Cianjuran (untuk bentuk sajian ansambel/kelompok). Dalam 

praktiknya, karawitan biasa digunakan untuk mengiringi tarian dan nyanyian. 
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Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk mengadakan pementasan musik 

saja.
46

  

Karawitan adalah seni gamelan dan seni suara yang bertangga nada 

slendro dan pelog.
47

 Gamelan jawa merupakan alat musik bernada 

pentatonik dan berlaras slendro, serta pelog. Slendro memiliki lima nada per 

oktaf: 1 2 3 5 6 [ C-D E+ G A] dengan perbedaan interval kecil. Sedangkan, 

pelog memiliki 7 nada per oktaf: 1 2 3 4 5 6 7 [C+ D E- F# G# A B] dengan 

perbedaan interval besar. Adapun komposisi musik gamelan diciptakan 

dengan berdasarkan beberapa aturan yang mencakup: 1) beberapa putaran 

serta pathet; 2) dibatasi oleh satu gongan; dan 3) melodinya diciptakan 

dalam unit yang terdiri dari empat nada.
48

 

b. Instrumen Karawitan 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia menggunakan alat. Petani di 

ladang menggunakan cangkul, pelukis membawa kanvas, kertas, pewarna. 

Pemain musik menggunakan piano, gitar, biola, sedangkan pengrawit 

menggunakan gamelan. Di dalam dunia musik alat-alat tersebut lebih 

dikenal dengan nama instrumen.  

Didalam musik tradisional, khususnya dalam karawitan, terdapat 

beberapa alat atau instrumen. Tiap-tiap instrumen mempunyai nama sendiri-
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sendiri, tetapi kesemuanya itu sebagai suatu kesatuan disebut gamelan. 

Gamelan itu dibuat sebagian dari logam. Logam itu paduan antara tembaga 

(cuprum) dan rejasa (atannum) yang singkatannya dengan menyebut 

akhirannya yaitu ga dan sa. Kata gasa atau gangsa sebenarnya menyebut 

nama bahannya. Akan tetapi, di Jawa sekarang, kata gangsa menjadi bahasa 

halus untuk menyebut gamelan.
49

 

Berikut akan diuraikan nama-nama alat musik gamelan (instrumen 

gamelan) secara umum. 

1) Counter Melody 

Counter Melody adalah alat-alat musik yang terdiri atas 

gambang, suling, rebab, dan siter atau celempung. 

a) Gambang 

Gambang adalah alat musik dalam gamelan yang terbuat 

dari bilah kayu (17-21) yang disusun dalam posisi berjajar 

memanjang diatas kotak yang berfungsi sebagai resonator. Susunan 

nada pelog atau slendro. Penabuhnya memainkannya dengan dua 

pemukul yang dibalut dengan kain sehingga menghasilkan suara 

empuk. 

Gambang termasuk instrumen tinggal, tetapi sekarang sering 

digunakan dalam gamelan sebagai pembawa melodi atau pengiring. 
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Bila tergabung dalam gamelan, gambang berfungsi menggarap 

lagu-lagu kleningan. Jika lagu itu digarap dalam slendro, gambang 

hanya merupakan penghias melodi. 

b) Suling 

Suling atau seruling adalah alat musik tradisional yang 

merupakan satu-satunya alat musik tiup dalam orkes gamelan. Pada 

dasarnya ada dua jenis suling, yaitu suling untuk laras slendro dan 

suling untuk laras pelog. Suling untuk laras slendro berlubang 4, 

sedangkan untuk laras pelog berlubang 5. 

c) Rebab  

Rebab merupakan alat musik berdawai, mirip gitar yang 

dimainkan dengan cara digesek sebagaimana halnya cara 

memainkan biola. Dalam gamelan jawa ada 2 macam rebab, yaitu 

rebab byur untuk gamelan laras pelog dan rebab pontang untuk 

gamelan laras slendro. Bentuk dasar keduanya sama, hanya 

ukurannya berbeda. Rebab byur lebih tinggi dan besar. Umumnya 

watangan (bagian leher) rebab byur terbuat dari gading, sedangkan 

watangan rebab pontang sebagian terbuat dari gading dan sebagian 

dari kayu. Rebab sendiri memiliki fungsi sebagai pembuka patet. 

d) Siter dan Celempung 

Siter dan Celempung adalah alat musik petik di dalam 

gamelan jawa. Ada hubungannya juga dengan kecapi di gamelan 
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sunda. Siter dan celempung masing-masing memiliki 11 dan 13 

pasang senar, direntang kedua sisinya di antara kotak resonator. Ciri 

khasnya satu senar disetel nada pelog dan senar lainnya dengan 

nada slendro. Umumnya siter memiliki panjang sekitar 30 cm dan 

dimasukkan dalam sebuah kotak ketika dimainkan, sedangkan 

celempung panjangnya kira-kira 90 cm dan memiliki 4 kaki, serta 

disetel satu oktaf di bawah siter. Siter dan celempung dimainkan 

sebagai salah satu dari alat musik yang dimainkan bersama 

(panerusan), sebagai instrumen yang memainkan cengkok (pola 

melodik berdasarkan balungan). Baik siter maupun celempung 

dimainkan dengan kecepatan yang sama dengan gambang 

(temponya cepat).  

2) Drum 

Drum adalah alat musik yang terdiri atas bedug dan kendang. 

a) Bedug 

Bedug terbuat dari sepotong batang kayu besar atau pohon 

enau sepanjang kira-kira satu depa. Bagian tengah batang itu 

dilubangi sehingga berbentuk tabung besar. Ujung batang yang 

berukuran lebih besar ditutup dengan kulit binatang yang berfungsi 

sebagai membrane atau selaput gendang. Bila ditabuh, bedug 

menimbulkan suara berat, bernada rendah, tetapi dapat terdengar 

sampai jarak cukup jauh. 
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b) Kendang 

Kendang merupakan instrumen pukul dalam gamelan yang 

mengandung peranan sangat penting, yaitu berfungsi sebagai 

pembuka gending dan pengatur irama. Kendang sendiri terbuat dari 

kayu yang dilubangi hingga tembus kemudian dipasangkan kulit 

binatang, seperti sapi, kerbau, maupun kambing di kedua ujungnya 

hingga tertutup. Ada banyak jenis kendang, antara lain kendang 

teteg, kendang penuntung, kendang ketipung, kendang ciblon, 

kendang wayangan, kendang gending (kendang besar), dan lain-lain. 

Beberapa daerah menyebut alat musik pukul ini gendang. 

3) Gong 

Gong adalah alat musik yang terdiri dari gong yang digantung 

dan gong yang diletakkan di atas tali yang direntangkan pada bingkai 

kayu. 

a) Gong yang digantung 

Gong yang digantung dapat dibedakan dalam dua jenis, 

yaitu gong ageng dan kempul. Gong ageng adalah gong yang 

terbesar dalam gamelan jawa dan dipercaya sebagai “roh” dalam 

gamelan. Oleh karena itu, gong ini sangat dihormati. Biasanya gong 

ageng ditempatkan di belakang gamelan. Gong adalah pemangku 

irama yang bertugas sebagai pengakhir. Gong ditabuh setiap 4 kali 

kenong atau 8 kali pukulan sarong barung.  Kempul diletakkan 
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menjadi satu bagian dengan gong. Bentuk alat ini menyerupai gong 

dengan diameter 40 sampai 50 cm. Dalam gamelan Jawa Tengah 

kempul yang digunakan lebih dari satu, kadang-kadang bahkan 

sebanyak jumlah nada yang ada dalam laras slendro dan pelog. 

Gamelan jawa timur hanya menggunakan kempul dengan nada nem 

(6) atau lima (5) slendro dan penampilan bunyi kempulnya sangat 

menonjol. 

b) Gong yang diletakkan diatas tali yang direntangkan pada bingkai 

kayu (tempat yang terbuat dari kayu ini kadang disebut “rancakan”) 

Gong jenis ini dibedakan dalam 4 (empat) jenis gong, yaitu 

bonang, kenong, ketuk, dan kempyang. Bonang adalah satu set 

gong yang terdiri dari sepuluh sampai empat belas gong-gong kecil 

dengan posisi horizontal yang tersusun dalam dua deretan. Ada dua 

macam bonang, yaitu bonang barung dan bonang penerus. 

Bonang barung berfungsi sebagai pemimpin gending (lagu). 

Ukuran bonang barung adalah besar. Seperangkat gamelan biasanya 

terdiri dari dua rancak, yaitu satu rancak (satu setel) berlaras slendro 

dan satu rancak berlaras pelog. Satu rancak yang berlaras slendro 

berisi 12 pencon sedangkan satu rancak yang berlaras pelog berisi 

14 pencon. 

Bonang penerus bentuknya hampir sama dengan bonang 

barung, hanya ukurannya saja yang lebih kecil. Fungsi bonag 
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penerus adalah sebagai “penerus” dari bonang barung saat 

pementasan karawitan. Bonang penerus ditabuh mengikuti irama 

bonang barung (bonang besar). 

Kenong memiliki nada yang tinggi dan nyaring. Dalam 

gamelan kenong berfungsi membagi periode permainan yang 

panjang menjadi periode sedang. Pada gamelan laras slendro 

terdapat 5 pencon kenong dengan titinada 2,3,5,6,1. Sementara pada 

gamelan laras pelog terdapat 6 pencon kenong dengan titinada 

2,3,5,6,7,1. 

Bentuk ketuk hampir menyerupai kenong tetapi lebih 

gepeng dan lebih pendek. Namun, suaranya tidak senyaring dan 

sejernih kenong. Ketuk berfungsi membantu pengaturan irama lagu 

dan membagi periode kenongan ke dalam bagian yang lebih kecil. 

Dalam gamelan laras pelog, ketuk mempunyai nada nem atau lima. 

Sementara dalam gamelan slendro, ketuk mempunyai nada gulu dan 

barangan. 

Kempyang merupakan alat musik gamelan laras pelog yang 

terdiri atas dua belanga perunggu. Kedua belanga ini dilaras dengan 

nada sama, yaitu nada nem, atau dengan nada nem, dan barang. 

4) Metallophones 

Metallophones adalah alat-alat musik berbentuk 

bilangan/lempengan yang terdiri dari enam atau tujuh bilah, 
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ditumpangkan pada bingkai kayu yang juga berfungsi sebagai resonator. 

Alat-alat musik ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu saron 

dan gender. 

a) Saron 

Terdiri atas saron demung, saron barung, dan saron peking. 

Saron demung berisi nada-nada rendah yang hampir sama dengan 

slentem. Demung terdiri atas 6 bilahan dan ditata pada pangkon. 

Saron barung hampir sama dengan demung (saron demung) hanya 

lebih kecil. Perbedaannya adalah saron barung memuat nada-nada 

yang tinggi. Saron peking ukurannya lebih kecil daripada saron 

barung, namun bilahannya sama. Oleh karena itu nada-nada pada 

saron peking lebih tinggi dibanding dengan saron barung. 

b) Gender  

Gender adalah alat musik yang terdiri dari bilah-bilah metal 

yang ditegangkan dengan tali. Gender dapat dibedakan menjadi 

slentem dan gender. Slentem memiliki pengertian sesuatu yang 

besar. Ukuran saron slentem paling besar di antara ricikan saron-

saron lainnya. Saron slentem adalah bilah besi yang ditata pada 

pangkon. Saron slentem berfungsi sebagai pemangku lagu untuk 

nada-nada rendah pada pagelaran gamelan. Slentem laras pelog dan 

laras slendro masing-masing terdiri dari 7 bilahan. Gender, terdiri 

atas gender barung dan gender penerus. Gender barung dalam 
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karawitan disebut gender saja. Gender berfungsi mengisi, 

memperluas, dan mengembangkan gatra dalam gending 

berdasarkan kecepatan irama. Jumlah bilah gender barung yang 

lengkap sebanyak 14 buah yang terdiri atas 2,5 oktaf. Gender 

dimainkan dengan cara memukul bilah dengan dua pemukul di 

tangan kiri dan kanan. Bunyi yang baik dihasilkan jika tepat bagian 

tengah yang dipukul. Gender penerus bentuknya lebih kecil 

daripada gender barung. Namun, model maupun konstruksinya 

sama. Fungsi gender penerus adalah sebagai pengisi, sehingga 

tabuhannya memadati gatra gending. Keistimewaannya terletak 

pada cara menabuhnya, bukan dengan memukul dua bilah sekaligus, 

melainkan bergantian satu per satu.
50

 

Dilihat dari cara membunyikannya, setiap instrumen yang terdapat 

dalam musik daerah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, 

yaitu: 

a) Instrumen pukul, yaitu instrumen musik yang dibunyikan dengan cara 

dipukul dengan menggunakan pemukul, seperti saron, bonang, demung, 

selentem, dan sebagainya. 

b) Instrumen petik, yaitu instrumen yang didalam membunyikannya 

dengan cara dipetik sepeti, kacapi, jentreng. 
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c) Instrumen tiup, yaitu instrumen yang didalam membunyikannya dengan 

cara ditiup, seperti, terompet, suling, bangsing dan sebagainya. 

d) Instrumen tepuk, yaitu instrumen yang didalam membunyikannya 

dengan cara ditepuk dengan menggunakan telapak tangan, seperti; 

kendang, terbang, genjring, dog-dog dan sebagainya. 

Setiap ensambel musik daerah memiliki kelompok instrumen yang 

berbeda. Pada ensambel gamelan pelog dan salendro biasanya tidak pernah 

menggunakan instrumen tiup (suling), karena suling sebagai pembawa 

melodi kedudukannya dipercayakan kepada rebab. Sebaliknya, pada 

gamelan degung tidak pernah menggunakan rebab sebagai pembawa melodi, 

karena untuk tugas tersebut sudah dipercayakan kepada instrumen suling. 

Tetapi adapula ensambel-ensambel yang tidak menggunakan satupun 

instrumen pembawa melodi seperti suling dan rebab, seperti pada ensambel 

gamelan renteng.
51

 

c. Karakteristik Pembelajaran Karawitan 

Pemahaman terhadap karakteristik pembelajaran karawitan 

diperlukan untuk mengetahui dan mengkaji sifat-sifat dan keberadaan 

pembelajaran karawitan. Perlunya pemahaman ini didasari oleh perbedaan 

materi pembelajaran sehingga para pembelajar cepat mengerti dan mudah 

menentukan cara serta langkah dalam pembelajaran. 
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Karakteristik yang pertama adalah budaya lokal. Karawitan sebagai 

budaya tradisi tidak dapat terlepas dengan tata nilai yang berlaku di daerah 

tempat karawitan itu hidup dan berkembang. Biasanya kebiasaan-kebiasaan, 

norma dan tata nilai selalu menyertai selama budaya itu diakui oleh 

masyarakat pendukungnya. Misalnya gamelan Sekaten yang berada di 

Keraton Surakarta dan Yogyakarta hanya dibunyikan pada bulan 

Robiulawal atau Maulud sebagai pertanda peringatan kelahiran Nabi 

Muhammad SAW.  

Kebiasaan seperti itu sangat kental dalam kehidupan seni budaya 

tradisi. Karawitan sebagai materi pembelajaran di sekolah masih 

dipengaruhi oleh kaidah-kaidah tradisi sebagai ciri-ciri dari seni budaya 

lokal atau daerah. Seni tradisi secara umum dapat dinyatakan sebagai 

bentuk budaya lokal adalah yang merupakan seni kelompok etnik yang 

memiliki kemapanan sistem nilai, patokan, aturan, idiom tertentu yang 

harus dipatuhi. Nilai-nilai yang ada dalam pembelajaran karawitan 

memiliki wilayah teba sangat luas dan dalam misalnya tentang estetika, 

etika, kehalusan budi, kesabaran, kebersamaan dan sebagainya. Patokan, 

aturan maupun idiom dalam karawitan dapat dilihat bahwa pada karawitan   

terdapat kaidah pokok seperti  laras, pathet, teknik dan irama. 

Kemapanan sistem nilai dan kaidah yang dimiliki karawitan sebagai 

bentuk perbedaan dengan budaya yang lain maka karawitan merupakan 

seni budaya lokal yang memiliki ciri-ciri khusus.  
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Karawitan merupakan salah satu jenis musik tradisional etnis Jawa. 

Suatu ketika karawitan menjadi materi pembelajaran di sekolah-sekolah, 

jenis musik ini dimasukkan dalam mata pelajaran seni budaya. Dengan kata 

lain bahwa karawitan dikategorikan sebagai bagian dari seni musik dan 

seni musik sendiri bagian dari kesenian atau seni budaya. Apa yang terjadi 

dalam sistem pendidikan kita, karawitan akan mendapat kesempatan 

diajarkan di sekolah dengan durasi waktu yang sangat sedikit dan itupun 

kalau ada kebijakan. Kondisi demikian sudah terjadi sejak lama dan 

berlangsung di berbagai sekolah umum. 

Kedua, Multidimensi dan Multidisiplin. Multidimensi dalam 

pendidikan seni memiliki hubungan yang erat dengan berbagai potensi 

yang ada dalam diri manusia secara utuh. Lowenteld dan Brittain 

menyatakan bahwa “pendidikan seni tidak hanya mengembangkan potensi 

estetik kreatif tetapi juga mengembangkan potensi fisik, perceptual, 

intelektual, emosional, kreatifitas dan sosial. Multidimensi dalam 

pendidikan kesenian lebih lanjut dikatakan ada beberapa hal, yaitu: 

kecerdasan kinestetik, kepekaan indrawi, kemampuan berfikir, kepekaan 

rasa, seni dan kreatifitas, kemampuan sosial dan kemampuan estetika. 

Ketujuh jenis kecerdasan yang dibangun dalam pendidikan seni ada dalam 

tubuh dan ruh karawitan.  

Berdasarkan ciri-ciri khusus yang terdapat dalam karawitan 

multidimensi dalam pendidikan akan diperoleh. Dengan belajar karawitan 
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akan terdidik untuk mengenal sifat-sifat kasar dan halusnya sebuah objek 

yang dihadapi. Kepekaan inderawi akan tumbuh dan berkembang karena 

dibiasakan untuk cepat tanggap terhadap sesuatu yang ditangkap melalui 

indera pendengaran khususnya. Kemampuan berfikir juga akan terpupuk 

karena dalam karawitan terdapat pembiasaan untuk merencanakan, 

membuat, mengolah dan menyajikan. Kepekaan rasa, seni, dan kreatifitas 

merupakan unsur yang selalu berdekatan untuk mengembangkan ide dan 

gagasan berdasarkan perasaan dan tidak ada keterpaksaan. Kemampuan 

sosial juga terdapat pada pembelajaran karawitan yang merupakan sebuah 

bentuk sikap kebersamaan. Sedangkan kemampuan estetis merupakan 

fokus dari keseluruhan fungsi belajar kesenian. 

Berkaitan dengan kemampuan sosial dalam karawitan terkandung 

tata nilai dan fungsi karawitan dalam masyarakat. Karawitan sebagai salah 

satu jenis kesenian dipandang dari fungsi multidimensional, dalam arti 

bahwa kesenian bukanlah komponen yang berdiri sendiri, melainkan terkait 

dengan komponen-komponen yang lain dalam kehidupan manusia. Suanda 

menjelaskan bahwa komponen yang berhubungan dengan pendidikan seni 

adalah pengetahuan, sejarah, sosial, budaya, kepercayaan dan lingkungan. 

Dari sudut pandang dalam pendapat di atas bahwa pendidikan seni 

tidak hanya memiliki fungsi multidimensi tetapi juga multidisiplin dalam 

arti pendidikan seni bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

mengapresiasi dan atau mengeskpresikan diri dengan berbagai medium 
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seperti rupa, bunyi, gerak, bahasa dan perpaduannya. Beberapa medium 

tersebut semuanya ada dalam pendidikan karawitan bahkan lebih dari itu 

masih ada yang lebih dalam dan komplek berkaitan dengan nilai, fungsi 

dan simbol-simbol.
52

 

d. Nilai Pendidikan Karakter dalam Seni Karawitan 

Kegiatan ekstrakurikuler pada umumnya merupakan kegiatan 

pilihan yang disukai oleh siswa. Pada kegiatan ini sangat tepat jika 

diintegrasikan nilai-nilai budaya dasar bangsa. Nilai-nilai rasa cinta tanah 

air, kecintaan dan apresiasi terhadap budaya daerah dan nasional, 

kebersamaan dan kerja sama, kemasyarakatan, sportivitas, kejujuran, sikap 

ilmiah, kepemimpinan dan kewirausahaan dapat ditanamkan secara optimal 

melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. 

Nilai-nilai cinta tanah air, kedisiplinan, sportivitas, kerja sama, dan 

semangat pantang menyerah dapat ditanamkan melalui ekstrakurikuler 

bidang olah raga. Bidang seni, untuk menumbuhkan kecintaan dan apresiasi 

pada hasil-hasil karya budaya bangsa.
53

 

Menurut Faqih Himdani, sepanjang tidak bertentangan dengan 

norma, budaya lokal harus selalu dipertahankan untuk memperkuat karakter 

anak bangsa. Jika kita memahami kebudayaan lokal di daerah tidak kalah 

saing dengan budaya-budaya asing yang belum kita kenal. Dengan keadaan 
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yang seperti ini, perlu ditanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada para 

pemuda untuk meningkatkan kecintaan pemuda terhadap kebudayaan lokal. 

Selain untuk memperkenalkan kebudayaan lokal juga memiliki 

tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku sumber daya manusia yang 

ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi 

berbagai tantangan di masa yang akan datang. Manfaat dari penerapan 

budaya yang baik juga dapat meningkatkan jiwa gotong royong, 

kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, menumbuhkembangkan jiwa 

kekeluargaaan, membangun komunikasi yang lebih baik, serta tanggap 

dengan perkembangan dunia luar.
54

 

Seni sebagai gejala yang mempunyai kaitan dengan sistem 

kepercayaan, dapat pula dilihat dalam seni musik jawa. Judith Becker 

menulis bahwa melodi musik jawa sesuai dengan konsep waktu siklus 

dalam sistem pengetahuan jawa. Satu siklus (gongan) dapat dibagi menjadi 

setengah oleh kenong, menjadi seperempat oleh kempul, seperdelapan oleh 

kethuk, seperenambelas oleh saron, dan sepertigapuluh dua oleh bonang 

barung. Ini sesuai dengan sistem kalender bulan yang disebut asta-wara, 

suatu lingkaran yang selalu kembali pada hitungan ke delapan. 

Sehubungan dengan musik, pada gamelan sekaten mengandung 

suatu ide. Gamelan itu mempunyai suasana mistik. Rupanya gamelan yang 

menggunakan kesunyian sebagai bagian integral dari komposisinya, lebih 
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menegaskan suasana fana’ bagi yang sedang menjalani suluk. Setiap gong 

terasa sebagai simbol bagi tercapainya suatu tingkat (maqam) tertentu 

setelah orang beralih dari suasana zikir dan sunyi secara bergantian. Dugaan 

ini bisa dikuatkan dengan ritual yang harus dikerjakan oleh para 

penabuhnya yang mirip dengan persiapan seorang salik. Melodi, ritme, 

harmoni, dan dinamik gamelan adalah perjalanan suci menuju Tuhan. 
55

 

Bagi masyarakat Jawa, gamelan mempunyai fungsi estetika yang 

berkaitan dengan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual. Kita harus bangga 

memiliki alat kesenian tradisional gamelan. Keagungan gamelan sudah jelas 

ada. Dunia pun mengakui bahwa gamelan adalah alat musik tradisional 

Timur yang dapat mengimbangi alat musik Barat yang serba besar. Di 

dalam suasana bagaimanapun, suara gamelan mendapat tempat di hati 

masyarakat. Gamelan dapat digunakan untuk mendidik rasa keindahan 

seseorang. Orang yang biasa berkecimpung dalam dunia karawitan, rasa 

kesetiakawanan tumbuh, tegur sapa halus, tingkah laku sopan. Semua itu 

karena jiwa seseorang menjadi sehalus gending-gending.
56

 

Menurut Soeroso bahwa gamelan dulunya tidak saja berkedudukan 

sebagai alat musik belaka, tetapi sudah merupakan suatu sarana 

kelengkapan rohani atau sarana spiritual (religi). Hal ini dapat dicontohkan 

pada zamannya Raden Patah, gamelan dipergunakan sebagai salah satu alat 
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untuk sarana siar agama yang inovatif dalam bentuk menarik, 

mengumpulkan orang-orang lewat pertunjukkan seni gamelan dan wayang. 

Gamelan tersebut diposisikan di masjid dan ditabuh sehingga masyarakat 

diharapkan tertarik dengan pagelaran yang didalamnya terdapat tuntunan 

agama yaitu Islam.
57

 

Sunan Kalijaga memperkenalkan islam kepada para pamong praja 

dengan jalan pendekatan budaya. Hal ini tampak jelas dalam suatu tembang 

“Ilir-ilir”. Tembang ilir-ilir sebenarnya merupakan ajakan hidup bermakrifat. 

Ajakan untuk menjalani kehidupan batin yang lebih dalam. Sunan Kalijaga 

memilih berdakwah dengan cara mengajak masyarakat untuk memperbaiki 

kualitas moralnya.
58

 

e. Manfaat Karawitan dalam Pembentukan Karakter 

Martin Luther King mengatakan bahwa, intelligence plus character... 

that is the goal of true education (kecerdasan yang berkarakter... adalah 

tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya)”. Thomas Lickona menyatakan 

bahwa,  pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang mencakup aspek 

pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Oleh 

karenanya, pembelajaran karawitan dalam rangka pendidikan karakter 
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bangsa dilakukan dengan tiga jenis materi yaitu pengetahuan, perasaan dan 

tindakan. 

1) Aspek Pengetahuan (Cognitive) 

Beberapa komponen yang terdapat dalam pengetahuan karawitan 

tentang sastra, sejarah, teori-teori, bentuk, unsur dan pengetahuan 

praktek. Pada komponen-komponen itu tersirat berbagai kaidah dan 

nilai-nilai luhur tentang baik buruk mulai dari hubungannya dengan 

Tuhan, diri sendiri, sesama, lingkungan, bangsa dan negara. Berbicara 

tentang komponen pengetahuan yang terdapat pada karawitan; 

pengetahuan sastra merupakan bagian yang paling dominan dibanding 

dengan komponen-komponen yang lain. Pengetahuan sastra yang 

tertuang dalam tembang atau lagu memiliki isi, makna dan bentuk yang 

beragam.  Selain itu sastra tembang   Jawa memiliki isi dan kandungan 

makna yang dapat digunakan sebagai materi pendidikan karakter.  

Anjar Ani menyatakan bahwa sastra yang terkandung dalam 

Wedatama karangan Ranggawarsita berupa syair-syair tembang macapat 

penuh dengan ajaran lahir dan batin. Syair-syair itulah disebut wujud 

ilmu pengetahuan (WEDA) dan TAMA sebagai  ajaran yang baik dan 

utama. Salah satu contoh dalam pembukaan Wedatama ditemukan 

tembang Pangkur dengan syair. 

Mingkar mingkuring angkara 
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akarana karenan mardi siwi 

sinawung resmining kidung 

sinuba sinukarta 

mrih kretarta pakartining ngelmu luhung 

kang tumprap neng tanah jawa 

agama ageming aji  

Terjemahan :  

Menjauhkan diri dari nafsu angkara 

karena berkenan mendidik putra 

dalam bentuk syair dan lagu 

dihiasi penuh variasi 

biar menjiwai ilmu luhur yang dituju 

di tanah jawa (indonesia) ini yang hakiki 

adalah agama sebagai pegangan yang baik 

Andjar Any menambahkan, bahwa syair-syair tembang dalam 

Wedatama mengandung ajaran-ajaran tentang 1) Ketuhanan Yang Maha 

Esa, 2) kebijaksanaan tata bergaul, 3) berjiwa satria, 4) menghormati 

orang lain dan 5) berjuang untuk hidup.  Penguasaan pengetahuan 

karawitan merupakan pertanda bahwa dalam pembelajaran karawitan 

tidak hanya mempelajari tentang tabuh menabuh gamelan. Lebih dari itu 

kekayaan pengetahuan karawitan akan berpengaruh pada kemampuan 

keilmuan seseorang sehingga dapat menumbuhkan rasa andarbeni 
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terhadap karawitan sebagai budaya lokal sekaligus budaya bangsa 

Indonesia. 

Apa jenis karakter bangsa yang dapat terbentuk melalui 

pembelajaran karawitan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa banyak hal yang terbentuk melalui karawitan, antara lain : a) 

Terbentuknya manusia yang memiliki watak dan wawasan kepribadian 

yang luhur yaitu tentang etika, moral dan nilai-nilai filosofi budaya 

bangsa. b) Terbentuknya rasa cinta terhadap budaya sendiri. 

2) Aspek Perasaan (Feeling) 

Perasaan dalam konteks pendidikan karawitan dapat dipandang 

dari dua sudut, yaitu perasaan yang berhubungan dengan etika dan 

estetika. Antara etika dan estetika dalam pendidikan karawitan tidak 

bisa dipisahkan. Apabila pembelajaran karawitan hanya dipenuhi oleh 

aspek estetika maka hanya akan muncul tukang-tukang seni. Akibatnya 

seni budaya digunakan sebagai pemenuhan kepuasan hiburan. 

Sebaliknya apabila pembelajaran seni hanya didominasi oleh aspek etika 

maka yang akan muncul adalah berkurangnya kesadaran untuk 

menerimanya karena faktor estetikanya tidak terpenuhi. Perasaan dalam 

konteks etika pada pembelajaran karawitan dapat dilihat pada kaidah-

kaidah, norma-norma dan nilai-nilai tentang baik buruk. Pemahaman 

dan implementasinya tidak dapat disamakan dengan pemahaman dalam 

bentuk pengetahuan tetapi harus menggunakan perasaan hati atau nurani. 
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Dalam konteks estetika sangat jelas untuk dimengerti karena pendidikan 

karakter terkait pembelajaran karawitan tidak dapat meninggalkan 

peranan emosional. 

Suanda menyatakan, “Pendidikan seni memiliki peranan dalam 

pembentukan pribadi siswa yang harmonis dengan memperhatikan 

kebutuhan dan perkembangan anak didik untuk mencapai kecerdasan 

emosional….”. Peranan pendidikan seni dalam pembentukan pribadi 

dapat dianalogikan sebagai pembentukan karakter maka memiliki 

hubungan yang erat dengan emosional peserta didik. Dari pengertian 

inilah pendidikan karakter sangat membutuhkan peranan emosional 

(perasaan) yang salah satunya dapat diperoleh melalui pembelajaran 

seni, termasuk di dalamnya karawitan.  

Dalam konteks estetika sangatlah jelas bahwa pembelajaran 

karawitan mengenal  laras, pathet, wirama dan wirasa. Semua itu tertuju 

pada menggunakan perasaan dalam konteks estetika. Apa yang 

dibangun melalui pembelajaran karawitan dalam konteks etika. Dalam 

budaya Jawa secara umum terdapat kaidah tentang subasita (perilaku) 

dan tata krama (tata bahasa yang baik). Keduanya akan berpengaruh 

terhadap etika para pelaku seni karawitan karena selalu ada dalam 

pendidikan karawitan. Bentuk karakter yang dapat diperoleh melalui 

aspek perasaan antara lain: kehalusan budi, kepekaan perasaan yang 

dapat menumbuhkan cinta sesama, kehati-hatian, disiplin dan kesabaran.  
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3) Aspek Tindakan (Action) 

Tindakan yang  muncul dalam suatu kegiatan belajar mengajar 

karawitan dapat juga diartikan sebagai bentuk sikap. Kaidah-kaidahpun 

akhirnya tidak hanya mengarah pada tindakan penyajian karya seni 

tetapi juga mengarah pada sikap atau perilaku. Faktor psikomotor yang 

selalu melekat pada proses pembelajaran karawitan juga selalu bersama-

sama berjalan dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi kaidah dalam 

karawitan. Kaidah-kaidah ini tidak tertulis dan dapat dipahami secara 

filosofi pada setiap tindakan dilakukan. Dengan demikian peragaan 

dalam penyajian karawitan tidak semata memburu dan mencari 

kepuasan dalam bentuk estetis tetapi perlu dibarengi dengan tindakan 

yang berupa etika.  

Menurut Sedyawati, bahwa pendidikan kesenian di sekolah-

sekolah bertujuan untuk mengembangkan kapasitas penghayatan seni 

yang merupakan sarana pendidikan dalam pembangunan manusia 

seutuhnya untuk menambahkan kemahiran teknik dalam memproduksi 

ungkapan estetis. Dalam karawitan terdapat kaidah-kaidah tertentu yang 

perlu dipatuhi meskipun bukan merupakan   pengetahuan maupun teori 

dasar tentang karawitan. Sebagai contoh cara duduk, berpakaian, 

berbicara, berjalan, berdiri, memandang, bergerak dsb. Sikap itu 

memang tidak tertulis dan jarang masuk dalam materi pembelajaran 
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tetapi apabila tidak benar dalam bersikap maka akan merusak tata nilai 

di dalam penampilan. 

Pada sekolah kejuruan karawitan seperti SMKI maupun ISI 

terdapat cara pembelajaran dengan TB (tabuh bersama) dan TS (tabuh 

sendiri). Kedua cara tersebut dalam rangka memupuk rasa kebersamaan 

(TB) dan mencetak output yang professional (TS). 

Dengan demikian dalam pembelajaran karawitan terdapat 

filosofi tentang hidup bersama dan tanggung jawab. Berdasarkan uraian 

di atas, bentuk-bentuk karakter bangsa yang dapat diperoleh terkait 

dengan praktek menabuh atau menyajikan karawitan antara lain: 

kejelian dan ketelitian, kedisiplinan, kesopanan, kehalusan budi, 

kebersamaan, kemampuan estetis dan skill.
59

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan 

ini, penulis juga melakukan penelusuran yang telah dilakukan di ruang skripsi 

perpustakaan STAIN Ponorogo terhadap hasil penelitian terdahulu. Yakni, 

penelitian yang dilakukan oleh Ajidah Nur Rohmah, dengan judul “Peran Kepala 
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Sekolah Dalam Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Di SDN Patihan Wetan 

Tahun Pelajaran 2012/2013.”  

 Kesimpulan penelitian di atas adalah: 1) Latar belakang 

dilaksanakannya kegiatan ekstrakurikuler di SDN Patihan Wetan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut: a) Banyaknya persaingan di 

sekolah-sekolah yang semakin maju, b) Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan dalam 

rangka mewadahi bakat-bakat siswa yang perlu dikembangkan, c) Untuk sebagai 

sarana promosi sekolah, 2) Dalam pelaksanaannya Kepala Sekolah berperan 

sebagai: Leader, Supervisor, Educator, Manajer dan Administrator, 3) Faktor 

pendukung dan penghambat kegiatan ekstrakurikuler di SDN Patihan Wetan 

Ponorogo adalah: a) Faktor Pendukung: Komunikasi kepala sekolah dengan 

pelatih yang profesional, Motivasi dari berbagai pihak, Partisipasi walimurid 

siswa-siswi, Tingginya partisipasi siswa-siswi, b) Faktor Penghambat: Minimnya 

dana untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan, Faktor latar belakang keluarga 

yang ekonomi rendah, Faktor transportasi untuk kegiatan ekstrakurikuler 

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian di atas adalah bahwa kedua 

penelitian ini sama-sama membahas tentang peran pemangku pendidikan di 

sekolah terhadap terselenggaranya kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan, 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditelaah adalah terletak pada 

fokus pembahasan pada penelitian tersebut memfokuskan pembahasan pada 



78 

 

peran kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler serta faktor 

pendukung dan penghambat kegiatan ekstrakurikuler di SDN Patihan Wetan 

Ponorogo sedangkan penelitian ini menjelaskan peran guru dalam penanaman 

pendidikan karakter melalui salah satu kegiatan ekstrakurikuler yaitu 

ekstrakurikuler karawitan di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo. 

 Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anna Khusniya Nuzulur 

Rahmah, dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter melalui 

Budaya Sekolah di MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo. Dengan kesimpulan: 1) 

Bentuk internalisasi nilai-nilai karakter di MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo 

adalah: a) melalui ekstrakurikuler, b) melalui tata tertib di sekolah, c) 

menerapkan kepada siswa agar membiasakan kebiasaan baik, 2) Upaya 

internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter di MI ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo adalah: a) dengan memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter pada 

setiap indikator mata pelajaran, b) dengan mengadakan kantin kejujuran, yang 

ditujuka membentuk nilai karakter kejujuran anak, c) melalui kegiatan 

pembiasaan di sekolah, d) memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar 

peraturan disekolah, 3) Dampak internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter di 

MI ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo adalah: a) siswa menjadi lebih tanggung 

jawab, disiplin dan peduli terhadap lingkungan, b) sisa tidak suka bertengkar, c) 

siswa lebih menghargai sesama teman, d) siswa menjadi pribadi yang baik, e) 

siswa menjadi lebih taat pada peraturan yang ada di sekolah 
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Berdasarkan telaah penelitian terdahulu yang berjudul Internalisasi Nilai-

Nilai Pendidikan Karakter melalui Budaya Sekolah di MI Ma’arif Mayak 

Tonatan Ponorogo, penelitian ini sama-sama meneliti tentang penanaman 

pendidikan karakter. Akan tetapi, perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

diatas adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Anna Khusniya Nuzulur 

Rahmah ini penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui budaya sekolah, 

sedangkan penelitian ini penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler karawitan. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah berdirinya SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo. 

SDN 02 Plunturan merupakan salah satu lembaga pendidikan di Desa 

Plunturan.  SDN 02 Plunturan didirikan pada tahun 1978. Kala itu berdirinya 

lembaga pendidikan SDN 02 Plunturan digagas oleh Bapak Sumadi  dan 

Bapak Kepala Desa Plunturan serta mendapat dukungan dari masyarakat Desa 

Plunturan. 

Meskipun Letak SDN 02 Plunturan berdekatan dengan SDN 01 

Plunturan tetapi hubungan antara keduanya sangat baik sekali. Karena kedua 

lembaga bersepakat bahwa sekolah tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu 

mencerdaskan generasi bangsa, anak-anak Desa Plunturan. Dan antara 

keduanya saling mendukung. 

Pada awal berdirinya, jumlah siswa SDN 02 Plunturan sebanyak 130 

siswa, ini membuktikan betapa besar dukungan dari masyarakat dan wali 

murid di Desa Plunturan. Dari awal berdiri hingga sekarang SDN 02 

Plunturan telah dikepalai oleh 3 orang. Beliau adalah Bapak Sumadi, Kepala 

Sekolah pertama sekaligus penggagas berdirinya SDN 02 Plunturan. 

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Maryanto, dan sekarang SDN 02 Plunturan 

dikepalai oleh Bapak Sukiman, S.Pd., M.M.Pd..  
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Berkat ketekunan dan kesabaran Beliau dan seluruh guru di SDN 02 

Plunturan, sampailah pada SDN 02 Plunturan yang sekarang, yang memiliki 

banyak prestasi membanggakan. Baik ditingkat Kecamatan maupun tingkat 

Kabupaten. Salah satunya yaitu juara III lomba macapat putri tingkat 

kecamatan Pulung. Serta menyelenggarakan berbagai macam kegiatan 

ekstrakurikuler guna melatih kemampuan kognitif, motorik dan afektif siswa. 

Salah satunya yaitu ekstrakurikuler karawitan.
60

 

2. Letak Geografis SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo. 

Secara geografis SDN 02 Plunturan terletak pada latitude 7°51’18.96” 

N dan longitude 111°36’58.55” E, di daerah pedesaan tepatnya di jalan Sekar 

Jinggo nomor 22 Dusun Suru Desa Plunturan Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo. Dengan kode pos 63481. Dan jarak tempuh ke pusat kecamatan 

yaitu sejauhh 3 KM, sedangkan ke pusat Kabupaten 20 KM. SDN 02 

Plunturan dibangun di atas tanah seluas 1400 m
2
 dengan luas bangunan 527 

m
2
.  

Dengan batas sekolah sebelah barat yaitu SDN 01 Plunturan. Sebelah 

selatan Sekolah berbatasan dengan Kantor Desa Plunturan. Sebelah timur 

Sekolah berbatasan dengan jalan raya. Dan sebelah utara berbatasan dengan 

persawahan. Dengan letak SDN 02 Plunturan yang demikian menjadikan 

SDN 02 Plunturan mudah dijangkau oleh siswa. Selain itu juga dekat dengan 

                                                           
60

 Lihat transkip dokumentasi no 01/D/24-III/2015 



82 

 

pemukiman penduduk sehingga mudah ditempuh dengan jalan kaki ataupun 

dengan berkendara.
61

 

3. Visi, Misi dan Tujuan SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo. 

a. Visi Sekolah 

“Unggul dalam Prestasi, Beriman dan Taqwa” 

b. Misi sekolah 

1) Mewujudkan pelayanan pendidikan yang adil dan merata 

2) Mewujudan peningkatan dan pengembangan kualifikasi serta 

kompetensi tenaga pendidikan yang kompak, cerdas bertanggung 

jawba moral spiritual 

3) Mewujudkan proses pembelajaran yang berstandart dengan pendekatan 

CTL (Contekstual Teaching Learning) 

4) Mewujudkan peningkatan prestasi akademik kelulusan yang dilandasi 

dengan tanggung jawab moral yang tinggi 

5) Melaksanakan penataan sistem administrasi dalam rangka memberi 

pelayanan prima terhadap masyarakat termasuk warga sekolah 

c. Tujuan  

1) Untuk menuju tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu lembaga 

pada khususnya dan tujuan nasional pada umumnya 

2) Untuk memberikan arah kebijaksanaan dan prioritas operasional yang 

jelas dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah 
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3) Agar diperoleh efisiensi dan efektivitas kerja yang maksimal untuk 

mendapatkan hasil guna dan daya yang memadai sehingga diperoleh 

nilai tambah bagi anak didik 

4) Sebagai salah satu tolak ukur sampai seberapa jauh segala petunjuk, 

pelaksanaan dan kebijakan serta kebijaksanaan yang digariskan.
62

 

4. Data Murid SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 2014-2015. 

Jumlah murid di SDN 02 Plunturan mengalami pasang surut. Untuk  

tahun pelajaran 2014-2015 murid di SDN 02 Plunturan yang terdiri dari 6 

kelas berjumlah 70 siswa dengan rincian sebagai berikut: 
63

 

Tabel 3.1 Data keadaan siswa SDN 02 Plunturan 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 6 5 11 

2 6 5 11 

3 6 3 9 

4 6 4 10 

5 10 3 13 

6 5 11 16 

Jumlah 39 31 70 

 

Sedangkan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler karawitan adalah 

siswa kelas atas yang terdiri dari  siswa kelas III, IV dan V dengan data 

sebagai berikut:
64
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Tabel 3.2 Data Peserta Karawitan 

No Nama Kelas Peran 

1 Annas Ardianata V Pemain Bonang Barung 

2 Feriska Angelina A. V Pemain Bonang Panerus 

3 M. K. Sandy V Pemain Saron Barung 

4 Selvia Fitri S. IV Pemain Saron Panerus 

5 Bambang Saktiawan B. S. IV Pemain Peking 

6 Rivano Yoga Ari Sandi V Pemain Slenthem 

7 Mahardika Arya W. V Pemain Demung 

8 M. Bintang Dinar A. V Pemain Demung 

9 Wrendi Nur Cahyo IV Pemain Gong 

10 Yeni Catur Antika S. IV Pemain Kenong 

11 Mahendra Irvan S. V Pemain Kethuk 

12 Michelia S. F. V Sinden 

13 Umi Hafifah V Sinden 

14 Akbar P. K. V Sinden 

15 Vatika Ila I. N. A. IV Sinden 

16 Yongkian R. III Sinden 

 

5. Struktur Organisasi dan Sarana Prasarana SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo 

Guru memiliki peran penting dalam terselenggaranya kegiatan belajar 

mengajar di sebuah lembaga pendidikan. Guru memiliki tugas untuk 

mentransfer ilmu kepada siswa bahkan juga memfasilitasi siswa untuk 

mencapai pengetahuan yang telah ditentukan. Guru menjadi idola bagi siswa 

di sekolah, karena guru dijadikan contoh dan panutan dalam berbuat dan 

bertutur di kehidupan sehari-hari maka ada istilah “Guru, digugu lan ditiru”.  
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Selain dalam pengajaran dan pembelajaran guru juga memiliki 

tanggung jawab dalam administrasi kegiatan sekolah. Demikian halnya guru 

di SDN 02 Plunturan selain sebagai tenaga pengajar juga memiliki tanggung 

jawab dalam administrasi. Struktur organisasi di SDN 02 Plunturan dapat 

dilihat pada lampiran.
65

 

Sedangkan guru di SDN 02 Plunturan tahun pelajaran 2014-2015 

berjumlah 8 guru. 5 guru diantaranya PNS sedangkan 3 guru lainnya non PNS, 

ditambah 1 Kepala Sekolah dan 1 penjaga Sekolah. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran.
66

 

Sarana prasarana merupakan salah satu penunjang dalam 

berlangsungnya pembelajaran bahkan penentu berjalannya suatu 

pembelajaran. Maka dari itu keadaan sarana dan prasarana harus diperhatikan, 

sebagaimana di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo. Keadaan sarana dan 

prasarana di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo dapat dilihat pada 

lampiran.
67

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Perencanaan Penanaman Pendidikan Karakter  Melalui Ekstrakurikuler 

Karawitan Di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 

2104/2015 
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Dasawarsa ini pendidikan karakter menjadi sangat penting dalam 

dunia pendidikan. Lembaga pendidikan harus menggalakkan penanaman nilai 

pendidikan karakter pada siswa. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya asing 

yang masuk ke Indonesia. Jika hal ini terus berlangsung maka Indonesia akan 

kehilangan jati dirinya yang terkenal dengan ketimurannya dan keramah-

tamahannya. 

Jika kita menilik lebih dalam, sesungguhnya Indonesia memiliki 

banyak potensi  dan cara untuk menanamkan pendidikan karakter pada anak-

anak Indonesia. Seperti melalui kesenian daerah, lagu-lagu daerah adat 

istiadat dan lain sebagainya yang syarat akan makna dan pendidikan karakter.  

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan SDN 02 Plunturan 

menyelenggarakan ekstrakurikuler karawitan. Ekstrakurikuler karawitan 

merupakan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Karena karawitan 

menjadi salah satu musik daerah Indonesia. Selain itu, dalam seni karawitan 

pun terdapat nilai pendidikan karakter yang dapat ditanamkan kepada siswa.  

Ekstrakurikuler Karawitan di SDN 02 Plunturan sudah berjalan sejak 

tahun ajaran 2012/2013. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak 

Mardjuki. 

“Kegiatan ini sudah dilaksanakan kurang lebih 3 tahun berjalan ini dari 2013-2015. 

Latihannya setiap hari selasa mulai pukul 14.00-16.00. Dilaksanakan di rumah 

salah satu guru SDN 02 Plunturan yaitu saya sendiri Bapak Mardjuki. Dan 

pemainnya adalah siswa kelas 3, 4 dan 5”.
68
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Ekstrakurikuler karawitan merupakan ekstrakurikuler yang 

mengembangkan ranah motorik siswa, sehingga membutuhkan seorang 

pelatih untuk melatih kemampuan anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Bapak Mardjuki kepada peneliti.  

“Pelatihnya yaitu saya sendiri Bapak Mardjuki dan juga diambil dari warga 

masyarakat sebagai narasumber yang sangat menguasai tentang karawitan yaitu 

Pak Suwito dan Pak Sunarto”.69
 

 

Sama halnya dengan kegiatan lain, ekstrakurikuler karawitan dalam 

pelaksanaannya juga memerlukan perencanaan. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Bapak Mardjuki. 

“Karena semakin menipisnya rasa senang terhadap karawitan juga dalam karawitan 

terkandung nilai-nilai luhur yang sering diabaikan, hal ini menggugah semangat 

bagi pendidik untuk melaksanakan ekstrakurikuler karawitan. Jadi Kepala Sekolah 

dan para Guru sangat setuju untuk melaksanakan karawitan. Pelaksanaan ini 

direncanakan selama satu tahun.. Tembang atau gending-gending yang akan 

dimainkan sudah ditentukan dan disesuaikan dengan taraf anak SD. Kan, gending 

itu ada yang mudah, ada yang sulit, jadi guru memilih gending-gending yang sesuai 

dengan anak SD”.70
 

 

Tembang yang telah dipilih tersebut tentu mengandung nilai 

pendidikan karakter yang akan ditanamkan pada peserta didik. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Mardjuki. 

“Diawali dari sejarah terciptanya karawitan misalnya anak-anak dijelaskan dulu 

yang menciptakan karawitan adalah tokoh-tokoh besar seperti para wali. Dulu 

ketika menyebarkan agama islam menggunakan karawitan. Juga menjelaskan arti 

tembang dalam karawitan. Seperti “Kembang kencur thukul ing pinggir sumur, 

Kudu jujur yento kepengin luhur”, yang mempunyai makna kalau kita ingin hidup 

mulia maka kita harus jujur dalam berbicara tidak boleh berbohong”.71
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Banyak sekali nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 

ekstrakurikuler karawitan. Diantaranya: disiplin, kerja keras, cinta tanah air, 

bersahabat/komunikatif, jujur dan nilai pendidikan karakter yang lainnya. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mardjuki. 

“Dalam seni karawitan ada aturan-aturan yang harus ditaati atau ditepati misalnya 

semua penabuh harus duduk bersila, juga dalam peletakan alat tabuh jika sudah 

selesai diletakkan diatasnya dengan rapi dan tidak boleh sembarangan. Menurut 

tingkat kesulitannya jika tembangnya panjang 3-4 pertemuan, anak baru bisa 

menguasai tetapi jika tingkat kesulitannya ringan 1-2 pertemuan anak sudah bisa 

menguasai.”72
 

 

Juga penuturan Beliau berikut ini. 

“Gamelan dalam karwitan itu saling melengkapi. Sebenarnya bisa berdiri sendiri 

misalnya bonang tapi kan hasilnya tidak maksimal, maka dari itu karawitan jika kita 

ambil hikmahnya yaitu ada persatuan dan kesatuan.  Dengan adanya beberapa 

gamelan yang ditabuh bersama, iramanya akan terdengar indah. Jadi karawitan 

merupakan perpaduan yang saling melengkapi.”73 
 

Jadi, dalam pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler karawitan, guru harus melakukan perencanaan yang sebaik-

baiknya. Dari pemilihan tembang yang akan diajarkan, waktu pelaksanaan, 

waktu pelaksanaan, peserta karawitan juga persiapan lainnya. Selain itu, guru 

juga harus merumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam ekstrakurikuler 

karawitan, yang dalam hal ini guru harus merumuskan nilai-nilai pendidikan 

karakter apa saja yang terkandung dalam karawitan dan akan diajarkan 

kepada peserta didik. 

2. Pelaksanaan Penanaman Pendidikan Karakter  Melalui Ekstrakurikuler 

Karawitan Di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 

2104/2015 
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Dalam pelaksanaan suatu kegiatan ekstrakurikuler sangat diperlukan 

dukungan dan kerja sama dari banyak pihak. Demikian halnya dengan 

ekstrakurikuler karawitan di SDN 02 Plunturan dibutuhkan dukungan dari 

semua pihak pemangku pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Bapak Mardjuki. 

“Kegiatan ini dapat berjalan karena semua wali murid sangat antusias dan mendapat 
tanggapan yang sangat baik dari kepala sekolah dan guru-guru di SDN 02 

Plunturan”.74 

 

Ekstrakurikuler karawitan akan tetap berlangsung hanya jika 

kerjasama antara guru dan wali murid tersebut tetap terjalin dengan baik. 

Demikian halnya dalam penanaman pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler karawitan akan mendapat hasil maksimal jika guru dan wali 

murid bekerja sama untuk mengawasi perkembangan karakter anak.  

Guru dalam arti yang sesungguhnya memiliki tanggung jawab besar 

di sekolah untuk mendidik, mengajar, membimbing juga melatih siswa untuk 

menjadi siswa yang memiliki kecakapan hidup dan berkarakter. Sehingga 

tidak mudah terbawa oleh arus perkembangan jaman, yang terus merusak 

moral dan akhlak siswa. Disinilah guru memiliki peran yang penting, karena 

setelah dirumah, sekolah adalah tempat kedua siswa menghabiskan waktu.  

Dalam pelaksanaan penanaman pendidikan karakter guru tidak hanya 

mengajarkan materi tetapi juga mengajarkan bagaimana berperilaku yang 
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baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pelatih karawitan Bapak 

Mardjuki yang juga sebagai Guru Bahasa Daerah. 

“Sama seperti pendekatan orang tua terhadap anak dan guru terhadap siswa. Selain 

menjelaskan makna tembang karawitan yang berisikan nasehat-nasehat dan contoh-

contoh yang baik, di sekolah siswa selalu diingatkan. Jadi tingkah laku dalam 

keseharian itu sesuai dengan yang diajarkan pada karawitan tersebut”75
 

 

Hal ini sangat membantu dalam menanamkan nilai pendidikan 

karakter pada siswa. Sesuai observasi yang telah dilakukan penulis, didapati 

peserta didik yang datang tepat waktu sehingga latihan bisa dilaksanakan 

tepat pada waktunya. Juga siswa disiplin dalam latihan, ketika latihan tidak 

ada siswa yang membuat kegaduhan dan siswa berlatih tanggung jawab 

terhadap perannya dalam kelompok karawitan.  

Untuk menguasai satu tembang karawitan diperlukan latihan, sama 

halnya dengan penanaman pendidikan karakter juga memerlukan latihan dan 

pembiasaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mardjuki. 

“Selain guru memberi contoh, siswa juga dilatih untuk membiasakan diri untuk 

bersikap sopan terhadap pelatih dan sesama siswa”.76
 

 

Sehingga dengan pelatihan dan pengawasan yang terus menerus dari 

guru siswa akan benar-benar memiliki karakter yang diharapkan. Karena 

untuk membentuk karakter anak perlu latihan dan pembiasaan. 

Istilah guru digugu lan ditiru adalah benar adanya. Guru dijadikan 

contoh dan panutan oleh peserta didik. Jadi dalam hal ini, guru pun harus 
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memberi contoh karakter yang baik kepada siswa. Seperti yang diungkapkan 

oleh Bapak Mardjuki. 

“Guru harus memberi contoh tingkah laku yang baik dalam keseharian lalu yang 

kedua kalinya dalam pelajaran karawitan itu sebagai seorang pembina, guru itu 

dengan jelas menerangkan apa arti dari setiap tembang arti dari karawitan tersebut, 

sehingga anak nanti tertanam pendidikan karakter tersebut”77
 

 

Guru dijadikan model dan teladan oleh siswa, hal ini dilakukan agar 

siswa tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Mardjuki. 

“Guru sebagai motivator untuk menanamkan karakter pada siswa, memberi contoh 

bersikap sopan dan disiplin dan menasehati, jangan sampai anak didik nanti 

terpengaruh hal-hal yang tidak kita inginkan “78
 

 

Juga seperti yang diungkapkan oleh Annas Ardianata peserta 

karawitan siswa kelas empat. 

“ Guru selalu memberi dorongan dan semangat sehingga siswa merasa senang dan 

semangat berlatih”.79
 

 

Sebagai teladan dan seorang guru yang digugu dan ditiru, salah satu 

bentuk dorongan yang dapat diberikan adalah dengan menjelaskan arti 

pentingnya melestarikan kebudayaan Indonesia, salah satunya adalah seni 

karawitan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mardjuki.  

“Memberi pengertian terhadap anak bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang 
mau melestarikan budayanya sendiri. Jadi kalau bangsa mana saja yang tidak mau 

melestarikan budaya sendiri terlebih tidak menghormati jasa-jasa pahlawannya akan 

menjadi bangsa yang rendah, jika mau melestarikan budaya sendiri niscaya akan 

menjadi bangsa yang besar”.80
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3. Evaluasi Penanaman Pendidikan Karakter  Melalui Ekstrakurikuler 

Karawitan Di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 

2104/2015 

Pendidikan karakter memiliki banyak manfaat baik bagi guru 

maupun siswa sendiri. Terlebih jika nilai pendidikan karakter tersebut benar-

benar tertanam pada siswa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak 

Mardjuki. 

“Dengan adanya karawitan akan lebih melancarkan pelajaran yang lain yang sifatnya 
saling mendukung dan ketergantungan. Misalnya pelajaran bahasa daerah. Juga 

memupuk persatuan dan kesatuan antar siswa dan guru. Dari segi pengetahuan anak 

dapat mengetahui tentang arti/makna dari tembang dalam karawitan. Dari segi 

perasaan dapat menciptakan jiwa anak yang sopan dan rendah hati dan dari segi 

tindakan anak membiasakan diri untuk hidup disiplin dan sopan santun”. 81 
 

Agar nilai pendidikan karakter tersebut benar-benar dapat tertanam 

pada peserta didik maka perlu ada bimbingan dan pengawasan dari banyak 

pihak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mardjuki.  

“Pendidikan disekolah digunakan untuk dipraktekkan dirumah dan dimasyarakat. 

Selain guru mengawasi disekolah dari pihak sekolah juga meminta orang tua untuk 

mengawasi, minta dibantu mengawasi bagaimana perkembangannya”.82
 

 

Dalam suatu kegiatan harus selalu diadakan evaluasi agar 

ketercapaian yang belum maksimal dapat ditingkatkan dan yang telah 

diperoleh dapat dipertahankan. Dalam hal ini agar nilai pendidikan karakter 

benar-benar tertanam dan menjadi kebiasaan siswa perlu dievaluasi dan 
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diawasi dalam jangka waktu panjang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Bapak Mardjuki. 

“Hampir tidak ada, tetapi jika ada anak yang bandel diingatkan saja anak sudah 
menurut.” 83

 

 

Guru juga harus selalu menilai sejauh mana hasil dari usaha 

penanaman nilai pendidikan karakter yang diterapkan.  Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Bapak Mardjuki. 

“Jadi kalau dipresentasikan sudah mencapai 70%, dan untuk menambah 

kesemangatan peserta didik maka ditampilkan ketika perpisahan” 84 

Juga sebagaimana hasil pengamatan peneliti selama latihan karawitan 

di SDN 02 Plunturan. 

“Pada pukul 14.00 para peserta sudah berkumpul dirumah Bapak Mardjuki untuk 

latihan karawitan. Terlihat kesemangatan peserta dengan mencoba beberapa notasi 

yang akan dimainkan, meskipun belum ada instruksi dari pelatih. Ketika latihan 

dimulai terlihat bahwa para peserta sudah menguasai tembang yang mereka 

mainkan. Dan musik yang dimainkan terdengar indah. Dan benar saja setelah 

tembang selesai dimainkan alat pemukul diletakkan diatas alat instrumen dengan 

rapi.”85
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Setelah penulis mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian melalui 

wawancara, dan observasi, penulis memaparkan data apa adanya, sehingga 

memperoleh temuan-temuan penelitian. Dan langkah selanjutnya adalah menganalisa 

data  sebagai berikut: 

A. Perencanaan Penanaman Pendidikan Karakter  Melalui Ekstrakurikuler 

Karawitan Di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 

2104/2015 

William H. Newman mengemukakan bahwa “perencanaan adalah 

menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-

rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan 

kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu 

dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. ”86
 

Pada tahap sebelum mengajar guru harus menyusun: program tahunan 

pelaksanaan kurikulum, program semester atau catur wulan pelaksanaan 

kurikulum, program satuan pelajaran dan perencanaan program mengajar.
87
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Berdasarkan temuan di lapangan telah dijelaskan bahwa dalam 

pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler karawitan di 

SDN 02 Plunturan yang pertama kali dilakukan guru adalah merencanakan 

kegiatan selama satu tahun dengan menetapkan waktu, tempat dan peserta 

pelaksanaan, serta menetapkan materi atau tembang-tembang yang akan 

diajarkan kepada peserta didik, yang telah disesuaikan dengan kemampuan 

peserta didik.
88

 Selain itu guru juga menetapkan tujuan hasil belajar yang dalam 

hal ini adalah penanaman nilai pendidikan karakter. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perencanaan merupakan 

langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan. Demikian juga pelaksanaan 

penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler karawitan langkah awal 

sebelum pembelajaran yang harus ditempuh adalah perencanaan. Yaitu dengan 

menentukan waktu pelaksanaan, tempat, peserta, pelatih dan materi, sehingga 

dapat disusun program tahunan dan program semester. Berkaitan dengan 

pendidikan karakter, selain menyesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta 

didik, materi yang akan disampaikan juga harus mengandung nilai pendidikan 

karakter. Jadi penyusunan materi juga penting sebelum melaksanakan suatu 

pembelajaran.  

Pendidikan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. 

Pasal 1 UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan 
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nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki 

kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia.
89

 

Pendidikan karakter, menurut Ryan dan Bohlin, mengandung tiga unsur 

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

(loving the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). Pendidikan 

karakter tidak sekadar mengajarkan yang benar dan yang salah kepada anak, 

tetapi menanamkan kebiasaan (habituation) tentang yang baik sehingga siswa 

paham, mampu merasakan, dan bersedia melakukan yang baik.
90

 

Bagi masyarakat Jawa, gamelan mempunyai fungsi estetika yang 

berkaitan dengan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual. Kita harus bangga 

memiliki alat kesenian tradisional gamelan. Keagungan gamelan sudah jelas ada. 

Dunia pun mengakui bahwa gamelan adalah alat musik tradisional Timur yang 

dapat mengimbangi alat musik Barat yang serba besar. Di dalam suasana 

bagaimanapun, suara gamelan mendapat tempat di hati masyarakat. Gamelan 

dapat digunakan untuk mendidik rasa keindahan seseorang. Orang yang biasa 

berkecimpung dalam dunia karawitan, rasa kesetiakawanan tumbuh, tegur sapa 

halus, tingkah laku sopan. Semua itu karena jiwa seseorang menjadi sehalus 

gending-gending.
91
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Di lapangan ditemukan sejumlah nilai pendidikan dalam ekstrakurikuler 

karawitan yaitu disiplin, kerja keras, cinta tanah air, bersahabat/komunikatif, dan 

jujur. Nilai-nilai pendidikan karakter tersebut dapat dirumuskan dari tembang-

tembang yang diajarkan dan kebiasaan yang ditanamkan kepada siswa. Disiplin, 

peserta harus datang tepat waktu, dan ada aturan-aturan dalam memainkan 

karawitan yang harus ditaati peserta didik, seperti duduk bersila. Kerja keras, 

dalam menguasai satu tembang peserta didik harus bekerja keras untuk 

menguasai teknik memukul dan menghapalkan notasi-notasi tembang. Sehingga 

untuk menguasai satu tembang peserta harus latihan 3-4 kali pertemuan.
92

 

Cinta tanah air, kesenian karawitan adalah salah satu warisan budaya 

yang harus dilestarikan, dengan diadakannya ekstrakurikuler karawitan maka hal 

ini menunjukkan nilai pendidikan cinta tanah air.
93

 Bersahabat atau komunikatif, 

dalam kesenian karawitan sebuah instrumen tidak dapat berdiri atau bermain 

sendiri, dalam karawitan semua instrumen harus dimainkan bersama-sama 

sehingga akan menghasilkan musik yang indah. Hal ini mengajarkan kepada 

peserta didik tentang arti persatuan dan kesatuan.
94

 Jujur, dalam sebuah lirik 

tembang dikatakan “kembang kencur thukul ing pinggir sumur, kudu jujur yento 
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kepingin luhur”, tembang ini mengajarkan peserta didik untuk berkata jujur 

karena jujur akan membuat kemuliaan dalam hidup.
95

 

Perencanaan pendidikan menempati posisi strategis dalam keseluruhan 

program pendidikan. Perencanaan pendidikan itu memberikan kejelasan arah 

dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan. Dengan kejelasan arah ini 

manajemen usaha pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan 

lebih efisisen.
96

 

Jadi pada tahap perencanaan penanaman pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler karawitan, guru menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurkuler karawitan, peserta dan pelatih kegiatan, materi 

pembelajaran karawitan atau tembang-tembang yang akan diajarkan yang telah 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang dalam hal ini adalah pendidikan 

karakter. 

 

B. Pelaksanaan Penanaman Pendidikan Karakter  Melalui Ekstrakurikuler 

Karawitan Di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 

2104/2015 
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Pelaksanaan proses belajar mengajar dapat disimpulkan sebagai 

terjadinya interaksi guru dengan siswa dalam rangka menyampaikan bahan 

pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran.
97

 

Pada tahap pengajaran atau ketika kegiatan berlangsung guru  SDN 02 

Plunturan menanamkan nilai pendidikan karakter pada siswa dengan 

menjelaskan arti tembang atau gending.
98

 Dan melakukan pembiasaan-

pembiasaan yang ada dalam ekstrakurikuler karawitan seperti para peserta harus 

datang tepat waktu dan ketika latihan berlangsung peserta didik harus duduk 

bersila.
99

 

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan peserta didik untuk 

membentuk mental, moral, spiritual, personal dan sosial, maka penerapan 

pendidikan karakter dapat digunakan berbagai pendekatan dengan memilih 

pendekatan yang terbaik dan saling mengaitkannya satu sama lain agar 

menimbulkan hasil yang optimal.
100

 

Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: 

a. Pendekatan Sistem Among 

Pendekatan sistem among dilandasi  ing ngarso sung tuladha, ing madya 

mangun karsa, dan  tut wuri handayani. Pendekatan ini dilandasi oleh asas 
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kekeluargaan, yaitu saling asah, saling asih dan saling asuh di antara siswa 

dengan guru, siswa dengan siswa dan guru dengan guru yang berjalan secara 

sinergis.  

b. Pendekatan Inspiratif 

Pendekatan inspiratif adalah upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai 

dengan menciptakan situasi atau kegiatan yang mampu memberikan 

inspirasi pada diri siswa. 

c. Pendekatan Keteladanan 

Keteladanan dapat muncul dengan adanya kesamaan antara ucapan dan 

tindakan yang dilakukan oleh guru.  

d. Pendekatan Intelektualistik 

Pendekatan intelektualistik merupakan pendekatan yang dilakukan melalui 

pengajaran dikelas. Pendekatan intelektualistik berupa upaya-upaya 

penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam mata pelajaran. 

e. Pendekatan Aktualistik 

Pendekatan aktualistik mengupayakan agar anak dapat mengaktualisasikan 

nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari dirinya melalui berbagai kegiatan 

nyata yang diberikan kepada anak.  

f. Pendekatan eksemplar 

Pendekatan eksemplar mengupayakan agar anak terbawa ke dalam dunia 

nyata yang ada dalam lingkungan kehidupan disekitarnya. Dengan 
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mengalami kenyataan itu anak dapat menghayati nilai-nilai yang ada dalam 

kehidupan sekitarnya.
101

 

Di lapangan ditemukan beberapa pendekatan yang dilakukan guru SDN 

02 Plunturan dalam menanamkan pendidikan karakter pada siswa, yaitu: 

a. Guru memposisikan dirinya sebagai orang tua dan siswa sebagai anak. 

Sehingga pendekatan yang dilakukan guru sebagaimana pendekatan yang 

dilakukan orang tua terhadap anaknya.
102

 

b. Guru mengajarkan nilai pendidikan karakter dengan menjelaskan makna 

tembang-tembang dan kisah-kisah yang berkaitan dengan karawitan.
103

 

c. Dalam menanamkan pendidikan karakter guru juga mencontohkan nilai 

karakter tersebut kepada siswa dalam kegiatan sehari-hari.
104

 

Dari uraian diatas diketahui bahwa dalam pelaksanaan penanaman 

pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler karawitan guru menggunakan 

beberapa pendekatan yaitu: 

a. Pendekatan Sistem Among 

Dalam menanamkan nilai pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler 

karawitan guru di SDN 02 Plunturan memposisikan dirinya sebagai orang 

tua. Yaitu selain mengajarkan nilai pendidikan karakter guru selalu 
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mengingatkan dan mengawasi tingkah laku siswa dalam kegiatan sehari-hari 

di sekolah. Ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pendekatan 

sistem among ini berlandaskan asas kekeluargaan yaitu saling asah, asih dan 

asuh. 

b. Pendekatan Inspiratif 

Dalam menanamkan nilai pendidikan karakter pada siswa guru 

menginspirasi siswa tentang contoh-contoh karakter yang baik melalui 

tembang-tembang yang dimainkan yang telah dipilih dan ditentukan oleh 

guru sebelumnya. Hal ini sesuai dengan fungsi pendekatan inspiratif yaitu 

menanamkan nilai pendidikan karakter melalui kisah inspiratif. 

c. Pendekatan Keteladanan 

Dalam menanamkan nilai pendidikan karakter pada siswa guru memberi 

teladan atau contoh kepada siswa karakter yang baik melalui perbuatan 

sehari-hari sehingga siswa dapat mencontoh dari perilaku guru. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya kesamaan antara yang diucapkan dan yang 

dilakukan oleh guru. 

Sedangkan strategi yang dapat digunakan untuk penerapan pembelajaran 

karakter yaitu melalui upaya-upaya berupa keteladanan atau penciptaan 

lingkungan teladan, pembiasaan implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nyata 

sehari-hari, penerapan pemberian penghargaan dan koreksi (reward and 

punishment), dan sosialisasi dalam organisasi. 
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a. Keteladanan 

Pengembangan sifat-sifat dan watak yang berkarakter sesuai nilai-nilai 

budaya bangsa akan lebih efektif dan efisien apabila bersifat top-down, dari 

atas ke bawah. Pembentukan disiplin pada peserta didik hanya akan efektif 

apabila kepala sekolah dan gurunya menjadi teladan dalam disiplin. Apabila 

meminta siswa datang tepat waktu maka guru harus datang lebih awal. 

Apabila meminta siswa berpakaian rapi maka guru harus berpakaian rapi. 

b. Pembiasaan 

Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa tidak akan terbentuk 

dengan tiba-tiba tetapi perlu melalui proses dan pentahapan yang kontinyu. 

Oleh karena itu, perlu upaya pembiasaan perwujudan nilai-nilai dalam 

kehidupan sehari-hari. Pembiasaan yang dilakukan di sekolah diharapkan 

mendapatkan penguatan dengan pembiasaan dirumah, kedua-duanya saling 

menguatkan, demikian pula dilingkungan masyarakat.  

c. Reward dan Punishment 

Apabila peserta didik melakukan yang sesuai yang baik perlu diberikan 

penghargaan atau pujian. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan 

perilaku terhadap tata nilai dan norma perlu dilakukan upaya-upaya 

pencegahan dengan memberikan punishment atau sanksi yang sepadan dan 

bersifat pedagogis.  
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d. Sosialisasi dalam Organisasi 

Penciptaan kesempatan yang luas untuk dapat berlatih kepemimpinan dan 

organisasi penting karena akan terjadi interaksi efektif antar peserta didik. 

Strategi internalisasi nilai sosial dalam kegiatan ekstrakurikuler lebih 

diutamakan sebab disitulah peserta didik berinteraksi secara langsung 

dengan peserta didik lainnya.
105

 

Dilapangan diperoleh data tentang strategi yang dilakukan guru SDN 02 

Plunturan dalam menanamkan pendidikan karakter pada siswa melalui 

ekstrakurikuler karawitan, yaitu: 

a. Penanaman pendidikan karakter pada siswa dilakukan dengan keteladanan. 

Yaitu guru memberi contoh perilaku baik pada siswa.
106

  

b. Guru selain mengajarkan nilai pendidikan karakter juga melakukan 

pembiasaan pada siswa. Seperti sikap disiplin dan sopan santun kepada 

pelatih.
107

 

Dari uraian diatas maka dapat diketahui strategi yang dilakukan oleh guru 

SDN 02 Plunturan dalam menanamkan pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler karawitan yaitu: 

a. Strategi keteladanan, yaitu guru memberi suri tauladan yang baik kepada 

siswa. Karena apa yang dilihat, didengar dan dirasakan akan lebih mudah 
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membentuk karakter siswa sehingga guru memberi suri tauladan yang baik 

kepada siswa. Jadi apa yang diucapkan dan dilakukan oleh guru harus sesuai. 

b. Strategi pembiasaan, yaitu selain mengajarkan nilai pendidikan karakter guru 

juga melatih siswa untuk membiasakan perilaku baik. Karena untuk 

membentuk suatu karakter diperlukan usaha pembiasaan yang terus menerus. 

Jadi guru harus senantiasa mengawasi perilaku siswa didukung dengan 

kerjasama yang baik dengan wali murid. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap 

pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler karawitan 

guru menggunakan beberapa pendekatan dan strategi pembelajaran. Yaitu 

pendekatan sistem among, inspiratif dan keteladanan sedangkan strategi yang 

digunakan adalah strategi keteladaan dan pembiasaan. 

 

C. Evaluasi Penanaman Pendidikan Karakter  Melalui Ekstrakurikuler 

Karawitan Di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo Tahun Pelajaran 

2104/2015 

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan tahapan terakhir yang harus dilewati 

guru yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini  seorang  guru harus mengadakan 

evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanaman pendidikan karakter 

pada siswa. Di lapangan ditemukan data bahwa guru selalu mengawasi perilaku 

keseharian siswa dan bekerja sama dengan wali murid untuk mengawasi perilaku 
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siswa.
108

 Jika didapati siswa yang berperilaku negatif guru menasihati dan 

mengingatkan.
109

 Sehingga tingkat keberhasilan pembelajaran mencapai 70%. 

Selain itu guru juga mengadakan pementasan untuk mengetahui hasil latihan 

sekurang-kurangnya dalam setahun satu kali pementasan yaitu ketika 

perpisahan.
110

 

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahap sesudah 

pengajaran guru melakukan evaluasi terhadap ketercapaian hasil belajar dalam 

ekstrakurikuler sedikitnya satu kali dalam setahun. Dan untuk evaluasi 

pendidikan karakter selain guru memberi nasihat, guru juga selalu mengawasi 

sehingga hasil pembelajaran yang diinginkan tercapai. Hal ini sesuai dengan 

tindakan-tindakan yang harus dilakukan pada tahap sesudah pengajaran yaitu 

penilaian terhadap hasil belajar yang telah berlangsung. Evaluasi merupakan 

salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk 

mengetahui keefektifan pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat 

dijadikan balikan (feed-back) bagi guru dalam memperbaiki dan 

menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran.
111

 

Jadi, pada tahap evaluasi penanaman pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler karawitan, guru mengevaluasi dengan dengan cara menasehati, 

mengingatkan dan meminta wali murid untuk ikut mengawasi perilaku siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

H. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai peran guru 

dalam menanamkan pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler karawitan 

di SDN 02 Plunturan Pulung Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pada tahap perencanaan penanaman pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler karawitan, guru menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurkuler karawitan, peserta dan pelatih kegiatan, materi 

pembelajaran karawitan atau tembang-tembang yang akan diajarkan yang 

telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. 

2. Pada tahap pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler karawitan guru menggunakan beberapa pendekatan dan 

strategi pembelajaran. Yaitu pendekatan sistem among, inspiratif dan 

keteladanan sedangkan strategi yang digunakan adalah strategi keteladaan 

dan pembiasaan. 

3. Pada tahap evaluasi penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler 

karawitan, guru mengevaluasi dengan dengan cara menasehati, 

mengingatkan dan meminta wali murid untuk ikut mengawasi perilaku siswa. 
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I. Saran  

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, maka penulis menyarankan 

sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah, hendaknya terus mendukung penanaman nilai 

pendidikan karakter melalui media ekstrakurikuler karawitan. 

2. Bagi Guru, harus mengoptimalkan perencanaan pelaksanaan 

ekstrakurikuler karawitan sehingga penanaman pendidikan karakter yang 

diharapkan dapat mencapai hasil maksimal. 

 

 

 


