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ABSTRAK 

ANNURIA. 2015. ImplementasiNilai-

NilaiPendidikanKarakterdalamPelajaranBahasaJawa di SDN Bulukerto 2 

MagetanTahunPelajaran 2014/2015. Skripsi. Program StudiPendidikan Guru 

Madrasah IbtidayahJurusanTarbiyahSekolahTinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo. Pembimbing Ahmad Syaikhudin, M.Pd. 

Kata kunci: Nilai-NilaiPendidikanKarakterdanPelajaranBahasaJawa 

Pelaksanaan pendidikan karakter semakin dirasakan  mendesak. Gambaran situasi 

masyarakat bahkan situasi dunia pendidikan di negara ini menjadi motivasi pokok utama 

implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Pendidikan karakter ini dirasa amat perlu 

pengembangannya jika mengingat makin meningkatnya tawuran antar pelajar, pemerasan 

/ kekerasan (bullying), kecenderungan dominasi senior terhadap yunior, serta bentuk-

bentuk kenakalan remaja lainnya  terutama di kota-kota besar. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan tentang pelaksanaan guru 

dalam meningkatkan nilai-nilai Pendidikan Karakter melalui mata pelajaran Bahasa Jawa 

di SDN Bulukerto 2 Magetan tahun pelajaran 2014/2015, (2) Mengetahui pelaksanaan 

dalam mengembangkan nilai-nilai Pendidikan Karakter melalui pelajaran Bahasa Jawa di 

SDN Bulukerto 2 Magetan tahun pelajaran 2014/2015, (3) Mengidentifikasi evaluasi hasil 

dalam mengembangkan nilai-nilai Pendidikan Karakter melalui mata pelajaran Bahasa 

Jawa di SDN Bulukerto 2 Magetan tahun pelajaran 2014/2015.  

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi.Metode analisis yang dilakukan peneliti melalui proses reduksi, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian didapati yaitu (1) Perencanaan yang diupayakan guru untuk 

meningkatkan nilai-nilai pendidikan karakter melalui pelajaran Bahasa Jawa pada 

siswa/siswi kelas V di SDN Bulukerto 2 Magetan tahun pelajaran 2014/2015 diantaranya 

yaitu guru menyiapkan bahan ajar yang semuanya ada dalam RPP, seperti menyusun 

strategi, merancang tujuan pencapaian indikator dari suatu kompetensi, dan menyiapkan 

media/alat belajar untuk menunjang efektifitas kegiatan pembelajaran. (2) Pelaksanaan 

nilai-nilai pendidikan karakter melalui pelajaran Bahasa Jawa pada siswa/siswi kelas V di 

SDN Bulukerto 2 Magetan tahun pelajaran 2014/2015, dilakukan dengan berbagai 

strategi seperti reading aloud, answer the question, dan demonstrasi. Dalam 

pelaksanaannya, nilai pendidikan karakter tersisipkan dalam bab-bab yang telah ada di 

buku lembar kerja siswa, seperti bab geguritan, pacelathon, dan cerita rakyat. ((3) 

Evaluasi hasil dalam implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui mata pelajaran 

Bahasa Jawa pada siswa/siswi kelas V di SDN Bulukerto 2 Magetan tahun pelajaran 

2014/2015 dilakukan melalui penilaian portofolio dan observasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mendidik anak sejak usia dini bukanlah hal mudah apalagi jika dia 

sudah terkontaminasi dengan pola sikap buruk yang ia adopsi dari 

lingkungan pergaulan bermainnya. Di usianya yang masih labil dan mudah 

terpengaruh dengan apa yang dilihatnya atau diterimanya, maka ia akan 

sangat memerlukan bimbingan intensif terutama dari orang yang dia anggap 

sangat berpengaruh bagi dirinya yakni dari orang-orang yang sering dekat 

dengannya. Dan saat di sekolah, maka peran guru menjadi sangat penting 

dalam membantu anak untuk membentuk karakter yang baik. 

Pengajaran nilai karakter sebenarnya sudah lama ada sejak jaman 

dahulu. Ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Presiden pertama 

Republik Indonesia, Bung Karno, ia menegaskan, ”Bangsa ini harus 

dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter, karena character 

building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, 

maju dan jaya, serta bermartabat”.
1
 

Namun, implementasi pendidikan karakter itu masih belum optimal 

karena hal ini bukanlah suatu proses menghapal materi soal ujian dan teknik 

menjawab,  tetapi hal tersebut memerlukan pembiasaan. Pembiasaan untuk 

berbuat baik, seperti berlaku jujur, ksatria, tidak malas dan masih banyak 

                                                           
1
  Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan karakter (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), 2. 
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lagi.
2
Di Indonesia pelaksanaan pendidikan karakter semakin dirasakan  

mendesak. Gambaran situasi masyarakat bahkan situasi dunia pendidikan di 

negara ini menjadi motivasi pokok utama implementasi pendidikan karakter 

di Indonesia.  

Pendidikan karakter ini dirasa amat perlu pengembangannya jika 

mengingat makin meningkatnya tawuran antarpelajar, pemerasan/kekerasan 

(bullying), kecenderungan dominasi senior terhadap yunior, serta bentuk-

bentuk kenakalan remaja lainnya  terutama di kota-kota besar. Dalam 

rangka meningkatkan nilai karakter dan mutu pendidikan terhadap anak 

yang memiliki sikap kurang etis, misalnya belum mengerti dengan sikap 

bersahabat ataupun tanggung jawab dan ini juga sering terjadi pada 

siswa/siswi di sekolah dasar, maka salah satu caranya adalah melalui 

pendidikan pada mata pelajaran Bahasa Jawa. Yang mungkin para guru di 

sekolah sekedar membahas dan mengajarkan tentang karakter dalam bacaan 

atau percakapan dari LKS, maka diupayakan agar pelaksanaannya bisa 

dikembangkan dengan pembahasan yang lebih kompleks lagi dalam hal 

pembentukan nilai-nilai karakter lainnya. 

Bagi orang Jawa, budaya bukanlah suatu pengertian antropologi yang 

kabur. Budaya mengandung makna menjadi beradab atau dengan kata lain 

bijaksana yakni menyadari diri, tempat, dan tata cara dalam menyadari diri 

dan orang lain. Agar disebut berbudaya berarti seseorang itu harus ”lulus” 

dari durung Jawa menuju wis Jawa. Harus tahu dan menunjukkan tata cara 

                                                           
2
 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter Jurnal Konsepsi dan Implementasinya secara 

Terpadu di Lingkungan keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat (Yogyakarta: AR-

RUZZ MEDIA, 2013), 38. 
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yang patut, berbicara dengan kata yang tepat, menjaga eksistensi yang 

teratur, dan menghormati hierarki sosial.
3
 

Kemudian, membahas menjadi orang Jawa adalah sama dengan 

menjadi berbudaya. Itu artinya berbudaya yakni mengetahui cara-cara 

beradab dan sepenuhnya sadar akan posisi sosial. Seorang Jawa yang diakui 

adalah sosok yang tahu tatanan. Oleh karena itu seorang anak masih 

dianggap durung Jawa, atau maksudnya belum menjadi orang Jawa / belum 

berbudaya pada umurnya yang masih dini tersebut.   

Berdasarkan kajian empirik Pusat Kurikulum yang bersumber dari 

agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, maka 

teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan karakter. Nilai karakter 

tersebut ada 18 nilai yaitu: jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan religius.
4
 

Dalam observasi yang telah peneliti lakukan di SDN Bulukerto 2 

Magetan, peneliti menemukan adanya karakter yang sedang berkembang 

pada kelas 5 yaitu beberapa anak sudah ada yang mampu berbicara dengan 

penggunaan bahasa Jawa yang cukup baik terhadap guru.
5
 Dari kemampuan 

berbahasa tersebut peneliti menganggap bahwaitu menggambarkan bentuk 

riil darinilai karakter diantaranya komunikatif, kebangsaan, serta cinta tanah 

                                                           
3
 Niels Mulder, Mistisisme Jawa (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2011), 96. 

4
 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter Jurnal Konsepsi dan Implementasinya secara 

Terpadu di Lingkungan keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat (Yogyakarta: AR-

RUZZ MEDIA, 2013), 40. 
5
 Hasil Observasi pada hariRabu 10 Desember 2014 di SDN Bulukerto 2 Magetan. 
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air. Tapi pada sebagian peserta didik lainnya ada yang belum mampu 

berbahasa Jawa dengan baik terhadap guru sehingga peneliti menganggap 

bahwamereka belum mampumengimplementasikannilai karakter 

kebangsaan serta cinta tanah air.
6
 

Dari latar belakang itu, peneliti tertarik terhadap implementasi nilai 

pendidikan karakter melalui pelajaran Bahasa Jawa. Penelitian ini akan 

membahas tentang implementasi nilai pendidikan karakter di kelas 5 SDN 

Bulukerto 2 Magetan. Peneliti akan mencari tahu tentang seperti apa 

perencanaanguru dalam meningkatkan pembelajaran di kelas 5 tersebut 

terkait dengan penerapan nilai karakter melalui pelajaran Bahasa Jawa, 

bagaimana pelaksanaan dalam mengembangkan nilai pendidikan 

karaktermelalui pelajaran Bahasa Jawa, dan bagaimana evaluasi untuk 

mengetahui hasil pembelajaran.Maka dari itu penulis mengambil judul 

penelitian ”Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Pelajaran 

Bahasa Jawa padasiswa/siswikelas 5 di SDN Bulukerto 2 Magetan Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. 

B. FOKUS PENELITIAN 

Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui pelajaran Bahasa 

Jawa pada siswa kelas 5 di SDN Bulukerto 2 Magetan. 

                                                           
6
 Hasil Observasi pada hari Rabu 17 Desember 2014 di SDN Bulukerto 2 Magetan. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, selanjutnya peneliti 

merumuskan masalah terkait dengan kemungkinan apa yang terjadi pada 

situasi sosial:  

1. Bagaimana perencanaan guru untuk meningkatkan nilai-nilai pendidikan 

karakter melalui pelajaran Bahasa Jawa pada siswa/siswi kelas Vdi SDN 

Bulukerto 2 Magetan tahun pelajaran 2014/2015? 

2. Bagaimanapelaksanaan dalam meningkatkan nilai-nilai pendidikan 

karakter melalui pelajaran Bahasa Jawapada siswa/siswi kelas V di SDN 

Bulukerto 2 Magetan tahun pelajaran 2014/2015? 

3. Bagaimana evaluasi hasil dalamimplementasi nilai-nilai pendidikan 

karakter melalui mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa/siswikelas Vdi 

SDN Bulukerto 2 Magetan tahun pelajaran 2014/2015? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mendeskripsikan tentang perencanaan guru untuk meningkatkan nilai-

nilai pendidikan karakter melalui pelajaran Bahasa Jawa pada siswa/siswi 

kelas Vdi SDN Bulukerto 2 Magetan tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Mengetahui pelaksanaan dalam meningkatkan nilai-nilai pendidikan 

karakter melalui pelajaran Bahasa Jawapada siswa/siswi kelas V di SDN 

Bulukerto 2 Magetan tahun pelajaran 2014/2015. 

3. Mendeskripsikanevaluasi hasildalamimplementasi nilai-nilai pendidikan 

karakter melalui mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa/siswi kelas V di 

SDN Bulukerto 2 Magetan tahun pelajaran 2014/2015. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik dalam 

hal teori atau pun praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan bagi dunia pendidikan tentang pentingnya menumbuhkan 

nilai karakter sejak usia dini serta untuk mempertahankan kelestarian 

bahasa daerah yang merupakan budaya bangsa di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pengembangan bagi 

sekolah dalam referensi atau refleksi penanaman nilai-nilai pendidikan 

karakter peserta didik melalui pembelajaran Bahasa Jawa dan 

pelestarian bahasa daerah. 

b. Bagi Pendidik 

Diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan nilai-

nilai karakter positifyang telah ada pada peserta didik. 

c. Bagi peserta didik 

Diharapkan peserta didik memiliki karakter yang positif dan 

mau melestarikan serta mencintai bahasa daerahnya. 

 

d. Bagi peneliti 
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 Menjadi motivasi bagi peneliti agar lebih mampu menguasai 

bahasa Jawa serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis/lisan dari orang-

orang dan pelaku yang dapat dialami.
7
 

Lebih jelasnya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara 

individu maupun kelompok. Penelitian ini bersifat induktif yaitu 

peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau 

dibiarkan terbuka untuk interpretasi.
8
 

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah etnografis dan 

interaktif. Yakni berkaitan dengan sejarah dan budaya dari pelajaran 

Bahasa Jawa serta peneliti secara langsung berinteraksi dengan objek 

yang diamati. 

2. Kehadiran Peneliti 

Peneliti bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpul data. 

Instrumen selain manusia juga dapat digunakan seperti  media rekaman 

wawancara, observasi partisipan dan dokumentasi gambar keadaan di 

                                                           
7
 Lexy Moleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,2000), 3. 

8
 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode penelitian kualitatif  (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 89. 
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lapangan. Yang fungsinya sebagai instrumen pendukung. Oleh karena 

itu kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat 

diperlukan. 

Peneliti disekolah ini akan berperan sebagai pengamat penuh. Dan 

kehadirannya diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subyek atau 

informan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih peneliti adalah SDN Bulukerto 2 Magetan.  

4. Data dan Sumber Data 

Data utama dalam penelitian kualitatif ini ialah "kata-kata" dan 

"tindakan". Yaitu kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

diwawancarai. Data pendukung lainnya akan dicatat melalui catatan 

tertulis atau pengambilan foto. Datatertulis merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara. Sumber data 

diklasifikasikan menjadi 3 bagian: 

a. Person ialah sumber data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui 

angket. 

b. Place adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan 

diam (ruangan, kelengkapan alat, wujud benda, dan lain-lain), dan 

keadaan bergerak (aktivitas, kinerja, kegiatan belajar mengajar, dan 

lain-lain). 
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c. Paper yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, 

angka gambar, atau simbol-simbol lain. 

Sumber data primer penelitian ini adalah personyang meliputi guru 

dan siswa/siswi kelas 5. Data pendukungnya adalah kepala sekolah dan 

staf guru-guru di SDN Bulukerto 2 Magetan. Sumber data sekunder 

adalah paper yang meliputi dokumen sekolah, dan place yaitu di SDN 

Bulukerto 2 Magetan. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan pokok masalah yang 

diteliti, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan 

data: 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam proses 

pelaksanaannya, maka observasi yang akan digunakan adalah 

observasi nonpartisipan yakni peneliti tidak terlibat dalam kegiatan 

yang diamati dan hanya sebagai pengamat independen saja. 

Sedangkan dari segi instrumen yang digunakan penulis akan 

menggunakan observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang tidak 

dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diamati. Yakni 

penulis hanya mengamati, menganalisis lalu membuat kesimpulan.
9
 

                                                           
9
 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung:CV. 

Alfabeta,2012), 145-146. 
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Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam Catatan 

Lapangan (CL). Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan 

wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu di 

lapangan dia membuat “catatan”, setelah pulang  ke rumah atau 

tempat tinggal barulah menyusun “catatan lapangan”. Catatan itu 

berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata 

kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, 

mungkin gambar, sketsa, dan lain-lain.
10

 

b. Wawancara 

Adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan diantara 2 orang atau lebih secara bertatap muka  

mendengarkan langsung informasi atau keterangan-keterangan.
11

 

Wawancara yang akan dilakukan penulis adalah wawancara 

terstruktur maupun terbuka. Sehingga pada proses ini akan bisa 

mendapatkan hasil yang mendalam.  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

implementasi nilai karakter dalam bahasa Jawapada siswa/siswi 

kelas Vdi SDN Bulukerto 2 Magetan. Adapun yang akan peneliti 

wawancarai diantaranya adalah kepala sekolah selaku pemegang 

kepemimpinan untuk mengetahui gambaran secara umum tentang  

kegiatan di sekolah, selanjutnya adalah guru sebagai pendidik nilai 

                                                           
10

 Lexy,  J Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2013), 208. 
11

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2010), 83. 
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karakter, dan siswa sebagai hasil dari implementasinya. Hasil 

wawancara dari masing-masing informan tersebut ditulis lengkap 

dengan kode-kode dalam transkip wawancara. Tulisan lengkap dari 

wawancara ini dinamakan transkip wawancara. 

c. Dokumentasi  

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan penting. Pada metode ini, penulis mengambil 

data dari yang sudah ada seperti jumlah anak, luas wilayah, jumlah 

penduduk dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai data 

pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari 

observasi dan wawancara.
12

 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data 

berupa berdirinyaSDN Bulukerto 2 Magetan, letak geografis, 

keadaan guru dan murid, serta wujud karakter yang ada pada 

siswa,yang akan peneliti dapatkan dari dokumentasi yang ada di 

sekolah. Selain itu metode dokumentasi ini juga bisa peneliti 

gunakan untuk mendokumentasi kegiatan yang sedang berlangsung. 

Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam 

format transkip dokumentasi. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

                                                           
12

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

158. 
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dasar. Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang 

memerinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan 

merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk 

memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.  

Maka definisi tersebut dapat disintesiskan menjadi analisis data 

yaitu  proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, 

kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.
13

 

Disini penulis menggunakan analisis data model Miles dan 

Huberman yaitu digambarkan berikut ini: 

 

Gambar 1.1 Teknik Analisis data menurut Miles dan Huberman 

Keterangan gambar: 

a. Reduksi data (Data reduksi) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud 

adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan 

pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian 

                                                           
13

 Afifudin dan  Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2009), 145. 

Pengumpulan 
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data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya. 

b. Data display (Penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, 

network dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung 

oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola 

yang baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir 

penelitian. 

c. Conclusion drawing/verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian 

ini adalah  penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian ini diharapkan merupakan temuan baru atau 

pengembangan dari penelitian yang sudah ada. Temuan yang 

berupa deskripsi atau gambaran tentang objek yang sebelumnya 

masih remang-remang dan setelah diteliti menjadi gambaran yang 

jelas. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data  merupakan konsep penting  yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas), serta derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data). Keabsahan data pada 
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penelitian ini menggunakan teknik pengamatan yang tekun dan 

triangulasi teknik/metode. Dengan ketekunan berarti penulis melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dan triangulasi 

teknik/metodeyakni mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik/metode yang berbeda, misalnya dengan melakukan observasi, 

wawancara, atau dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang berbeda 

maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data guna 

memperoleh data yang dianggap benar. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini meliputi 3 tahapan 

serta ditambah dengan tahap penulisan hasil laporan, diantaranya: 

a. Tahap pra lapangan 

1) Menyusun rancangan penelitian 

2) Memilih lapangan penelitian 

3) Mengurus perizinan  

4) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

5) Memilih dan memanfaatkan informan 

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

b. Tahap pekerjaan lapangan 

1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

2) Mengumpulkan data 

c. Tahap analisis data 

1) Analisis selama dan setelah pengumpulan data 
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d. Penulisan hasil laporan penelitian 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam menelaah isi kandungan didalamnya. Adapun 

sistematikanya berikut ini: 

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian (berisi tentang: pendekatan dan jenis penelitian, instrumen 

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis 

data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian) dan 

sitematika pembahasan. 

Bab II berisi kajian teori tentang implementasi nilai-nilai pendidikan 

karakter dan tentang bahasa jawa, serta telaah hasil penelitian terdahulu.  

Bab III deskripsi data, yaitu tentang gambaran umum lokasi penelitian 

yang terdiri dari sejarah singkat SDN Bulukerto 2 Magetan, visi misi dan 

tujuan sekolah, profil sekolah, data guru, dan deskripsi data khusus. 

Bab IV berisi Analisis data, yang menjawabrumusan masalah tentang 

perencanaan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan nilai-nilai 

pendidikan karakter, pelaksanaan dalam meningkatkan nilai-nilai 

pendidikan karakter, dan evaluasi hasil dalam meningkatkan nilai-nilai 

pendidikan karakter melalui pelajaran Bahasa Jawa, yang dilakukan di SDN 

Bulukerto 2 Magetan. 
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Bab V merupakan bab penutup, yang mempermudah para pembaca 

dalam mengambil inti dari skripsi ini,berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. NILAI – NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

a. Pengertian Nilai dan Pendidikan 

Para pakar pendidikan berbeda pendapat terkait dengan 

definisi pendidikan. Ahmad D. Marimba dalam Syamsul Kurniawan, 

merumuskan pendidikan sebagai bimbingan atau didikan secara 

sadar oleh pendidik terhadap perkembangan anak didik, baik jasmani 

maupun rohani, menuju terbentuknya kepribadian yang utama. 

Kemudian, menurut Ki hajar dewantara dikutip oleh Abu Ahmadi 

dan Nur Ukhbiyati, dalam Syamsul Kurniawan, mengartikan 

pendidikan sebagai tuntutan segala kekuatan kodrat yang ada pada 

anak agar mereka kelak menjadi manusia dan anggota masyarakat 

yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingi-

tingginya.
14

 

Said mengatakan bahwa, pendidikan adalah suatu usaha yang 

sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta 

didik.
15

Dari pengertian tentang pendidikan di atas maka dapat 

dimaknai bahwa pendidikan merupakan tuntutan segala kekuatan 

kodrat yang ada pada anak melalui bimbingan atau didikan oleh 

pendidik terhadap perkembangan anak didik, menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama. 

Pendidikan merupakan suatu proses enkulturasi, berfungsi 

mewariskan nilai-nilai dan prestasi masa lalu ke generasi 

mendatang.
16

 Terkait nilai, Elly mengartikan, menilai berarti 

menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu yang 

lain, yang selanjutnya diambil keputusan. Penilaian ini dihubungkan 

                                                           
14

 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter  Konsepsi dan Implementasinya secara Terpadu 
di Lingkungan keluarga, sekolah Perguruan Tinggi dan Masyarakat (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 
2013), 26-27. 

15
Said Hamid Hasan, dkk. Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa (Jakarta: Kemendiknas 

Balitbang Puskur, 2010), 4. 
16

Said Hamid Hasan, dkk. Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa (Jakarta: Kemendiknas 
Balitbang Puskur, 2010), 6. 
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dengan unsur-unsur atau hal yang ada pada manusia, seperti jasmani, 

cipta, rasa, karsa dan keyakinan.  

Sedangkan Cheng, dalam Elly, mendefinisikan nilai 

merupakan sesuatu yang potensial, dalam arti terdapatnya hubungan 

yang harmonis dan kreatif, sehingga berfungsi untuk 

menyempurnakan manusia, dan kualitas adalah atribut atau sifat 

yang seharusnya dimiliki.
17

Dari dua pendapat tersebutdi ambil 

definisitentang nilai yaitu unsur-unsur yang ada pada manusia dan 

unsur tersebut merupakan sesuatu yang potensial dengan adanya 

hubungan yang harmonis dan kreatif, sehingga berfungsi untuk 

menyempurnakan manusia. 

 

 

b. Pendidikan Karakter 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam 

mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU 

Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan 

pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas 

manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan 

pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional 

menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter 

bangsa.
18

 

Fungsi utama pendidikan yang diamanatkan dalam UU 

Sisdiknas, “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, aturan dasar 

yang mengatur pendidikan nasional (UUD 1945 dan UU Sisdiknas) 

                                                           
17

 Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 110-
116. 

18
Said Hamid Hasan, dkk. Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa (Jakarta: Kemendiknas 

Balitbang Puskur, 2010), 2. 
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sudah memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan 

keseluruhan potensi diri seseorang sebagai anggota masyarakat dan 

bangsa.
19

 

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 

seseorang yang terbentuk darihasil internalisasi berbagai kebajikan 

(virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara 

pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Interaksi seseorang 

dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter 

bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat 

dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang.
20

 

Anne Lockwood dalam Imam Baihaqi, mendefinisikan 

pendidikan karakter sebagai kegiatan berbasis sekolah yang 

bertujuan untuk secara sistematis membentuk perilaku siswa – 

sebagaimana ia mengatakan bahwa pendidikan karakter 

didefinisikan sebagai setiap program lembaga sekolah, dirancang 

dengan bekerja sama dengan lembaga masyarakat lainnya, untuk 

membentuk secara langsung dan sistematis perilaku kaum muda 

dengan memperngaruhi secara jelas nilai-nilai non-relativistik yang 

diyakini secara langsung menghasilkan perilaku tersebut.
21

Dengan 

demikian dapat dipahami arti dari dari pendidikan karakter adalah 

suatu usaha yang sistematis dalam mengembangkan potensi peserta 

didik agar mereka memiliki watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 

yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan. 

Karakter sering dihubungkan dengan moral, Larry dan Darcia 

menjelaskan tentang karakter moral. Karakter moral terdiri dari 

kebajikan yang dibedakan menjadi dua yaitu kebajikan tingkat tinggi 

dan tingkat rendah. Kebajikan tingkat rendah meliputi sifat terpuji 

seperti empati, kasih sayang, keadilan, kejujuran, kedermawanan, 

ketekunan, dan sebagainya. Dan kebajikan tingkat tinggi memiliki 

generalitas yang lebih besar, yang meliputi tekad (kontrol diri) dan 

integritas yang mengacu pada konsistensi diri internal.
22

 

Tekad sebagai kontrol diri adalah kotak alat keterampilan yang 

memungkinkan pengaturan diri dalam memecahkan masalah. 
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Ibid., 5. 
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Ibid., 4. 
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Larry P. Nucci, et. al., Handbook Pendidikan Moral dan Karakter, terj.  Imam Baehaqie, et. 
al. (Bandung: Penerbit Nusa Media,2014), 131. 

22
Larry P. Nucci, et. al., Handbook Pendidikan Moral dan Karakter, terj.  Imam Baehaqie, et. 

al. (Bandung: Penerbit Nusa Media,2014),50. 
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Memecahkan masalah, menetapkan tujuan, memfokuskan perhatian, 

menghindari penyimpangan, tetap pada tugas, teguh pada kemauan 

dan disiplin diri, semuanya merupakan keterampilan dari tekad. 

Sedangkan pada integritas meliputi sikap terbuka pada diri sendiri, 

bertanggung jawab, tulus, dan menghindari penipuan diri.
23

 

Pendidikankarakter menekankan pengajaran langsung 

kebajikan dan sifat-sifat karakter yang dijadikan contoh, keteladanan 

peran, dan penguatan perilaku yang baik.
24

 Durkheim menyatakan 

bahwa tanggung jawab kolektif, diterapkan dengan pengendalian dan 

pertimbangan adalah inti bagi pendidikan moral. Dengan demikian 

dalam praktek pendidikan moral, sekolah mempunyai fungsi yang 

penting dan ditentukan dengan jelas yaitu menciptakan pribadi baru 

yang dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat.
25

 

Maka dari pendapat tentang pendidikan karakter diatas, 

peneliti menyimpulkan pendidikan karakter merupakan bimbingan 

dari pendidik kepada peserta didik menuju terbentuknya kepribadian 

moral atau akhlak peserta didik dari hasil internalisasi berbagai 

kebajikan. 

c. Nilai Pendidikan Karakter 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di 

Indonesia diidentifikasi berasal dari 4 sumber. Diantaranya yaitu 

agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional  dalam 

UU RI no 20 tahun 2003. Berdasarkan sumber tersebut maka secara 

keseluruhan teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan karakter 

ada 18 nilai yaitujujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, 

gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, 

dan religius.
26

 

Sekolah dan guru dapat menambah atau pun mengurangi nilai-

nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani 

sekolah dan hakekat materi SK/KD dan materi bahasan suatu mata 

pelajaran. Meskipun demikian, ada 5 nilai yang bisa diharapkan 
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 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter  (Konsepsi dan Implementasinya secara Terpadu 
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menjadi nilai minimal yang dikembangkan di setiap sekolah yaitu 

nyaman, jujur, peduli, cerdas, dan tangguh/kerjakeras.Deskripsi 

pendidikan yang terkandung dalam nilai tersebut dijelaskan dalam 

tabel berikut ini:
27

 

NILAI DESKRIPSI 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakanajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadappelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup 

rukundenganpemeluk 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 Perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan 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 berfikir, bersikap, dan bertindak 

yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan 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 berfikir, bersikap, dan berbuat yang 
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menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa. 

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 Membaca 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 di sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

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, lingkungan 

(alam, sosial dan budaya), negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Tabel 1. Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter 

Bangsa 

 

Warisan nilai-nilai dan prestasi di masa lalu itu merupakan 

kebanggaan bangsa dan menjadikan bangsa itu dikenal oleh bangsa-

bangsa lain. Selain mewariskan, pendidikan juga memiliki fungsi 

untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan prestasi masa lalu 

menjadi nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan kehidupan 

masa kini dan masa yang akan datang, serta mengembangkan 

prestasi baru yang menjadi karakter baru bangsa.
28

Dengan 

memaknai dari penjelasan sebelumnya maka dapat dipahami tentang 

nilai pendidikan karakter yaitu sesuatu yang potensial dari nilai-nilai 
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baik yang terpateri dalam diri seseorang dan terejawantahkan dalam 

perilaku. 

 

d. Tujuan Pendidikan karakter 

Dijelaskan oleh Kementrerian pendidikan nasional dalam buku 

yang berjudul „Pendidikan Karakter dan Budaya bangsa‟ tentang 

tujuan pendidikan karakter diantaranya yaitu: 

1) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik 

sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai 

budaya dan karakter bangsa. 

2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang 

terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya 

bangsa yang religius. 

3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta 

didik sebagai generasi penerus bangsa. 

4) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia 

yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan.  

5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan 

penuh kekuatan (dignity).
29

 

Kemudian dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 

20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terdapat rumusan 

tujuan pendidikan nasional yang juga dijadikan sebagai landasan 

dalam mengembangkan pendidikan karakter yang berbunyi yaitu 

“bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.
30

Berdasarkan keterangan diatas disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan karakter pada intinya adalah untuk membentuk pribadi 

seseorang agar berakhlak baik yang sesuai dengan aturan/norma di 

masyarakat dan agama. 

2. MATA PELAJARAN BAHASA JAWA 

a. Definisi Bahasa 

Bahasa adalah “gudang kebudayaan”. Berbagai arti yang 

diberikan manusia terhadap objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan 

perilaku merupakan jantung kebudayaan. Dan bahasa merupakan 

sarana utama untuk menangkap, mengkomunikasikan, 

mendiskusikan, mengubah dan mewariskan arti-arti ini kepada 

generasi baru.  

Dengan bahasa, manusia memberikan informasi tentang 

berbagai hal di masa lalu. Dengan bahasa, kita dapat mendiskusikan 

berbagai hal yang belum pernah kita lihat, kita dapat 

mengkomunikasikan ide-ide yang abstrak, dapat mengungkapkan 

pengalaman, dapat menyatakan kegembiraan dan rasa sakit. Namun 

bahasa bukan sekadar sarana komunikasi atau mengekspresikan 

sesuatu.  

Dengan bahasa manusia menciptakan dunianya yang khas 

manusiawi (kebudayaan), serta membangun cara berpikir bahkan 

menciptakan dirinya sendiri.
31

 Tanpa bahasa ilmu dan teknologi 

modern tak dapat berkembang maju. Kemampuan berbahasa secara 

baik dan benar merupakan syarat bagi pengembangan ilmu dan 

teknologi modern yang canggih.  

Bahasa yang kacau menunjukkan kekacauan cara berpikir si 

pemakai bahasa.Apa yang disebut bahasa itu bukan sekadar daftar 

kata-kata yang dipergunakan manusia. Menurut Bourdieu dalam 

Rafael, sintaksis atau ketentuan-ketentuan untuk mengkombinasikan 

serta memodifikasi kata-kata sama pentingnya. Semua bahasa 

mempunyai aturan tertentu untuk membuat pernyataan, untuk 
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mengajukan pertanyaan, untuk mengingkari sesuatu, untuk memakai 

ungkapan pasif atau aktif dan sebagainya.
32

 

Sehingga dapat dipahami bahwa bahasa adalah sarana utama 

untuk menangkap, mengkomunikasikan, mendiskusikan, mengubah 

dan mewariskan arti-arti kepada generasi baru.  

b. Jawa 

Jawa adalah kelompok etnik terbesar di Asia Tenggara. Etnik ini 

berjumlah kurang lebih 40% dari 200 juta penduduk Indonesia. Suku 

Jawa adalah kelompok etnik di Indonesia yang asalnya hidup di Jawa 

Tengah dan Timur. Di daerah itu ada daerah kolektif yang terdiri dari 

Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, madiun dan Malang yang 

disebut “Kejawení”. Daerah-daerah inilah yang dianggap sebagai 

pusat kebudayaan Jawa. Kebudayaan yang  bersumber pada 

kerajaan-kerajaan yang ada di daerah tersebut.
33

 

Koentjaraningrat dalam buku Rafael Raga Maran, mengatakan 

bahwa pada kelompok etnik Jawa terdapat 2 golongan. Yaitu 

golongan priyayi yang biasanya hidup di kota dan umumnya bekerja 

sebagai pegawai, pedagang, wiraswata dan tentara. Golongan yang 

lain adalah mereka yang hidup di desa-desa yang umumnya bermata 

pencaharian bertani. 

Lalu Mulder mengemukakan bahwa pada orang Jawa ada kaidah-

kaidah moral yang mengatur dorongan-dorongan dan emosi pribadi. 

Kaidah moral tersebut adalah “narimo, sabar, waspada-eling, andap 

asor (merendahkan diri), dan prasaja (bersahaja)”.
34

 Dari pendapat-

pendapat tentang Jawa tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa 

Jawa adalah suatu kelompok suku yang ada di Indonesia yang 

bertempat di Jawa Tengah dan Timur. 

 

 

c.  Mata pelajaran Bahasa Jawa di SD/MI 
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Kelompok mata pelajaran memiliki cakupan dan kegiatan 

masing-masing seperti diungkapkan di dalam PP 19/2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) diantaranya yakni 

kelompok mata pelajaran estetika. Kelompok mata pelajaran estetika 

dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan 

mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan 

harmoni. Kelompok mata pelajaran estetika tersebut dikembangkan 

melalui kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan 

lokal yang relevan, dan pengembangan diri/ekstrakurikuler.
35

 

Mata pelajaran Bahasa Jawa tergolong sebagai muatan lokal. 

Muatan lokal adalah mata pelajaran tambahan yang lingkup isi/jenis 

muatan lokal di SD/SMP/SMA yaitu berupa bahasa daerah, bahasa 

Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat 

istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam 

sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk pengembangan 

potensi daerah yang bersangkutan.
36

Muatan lokal, sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, merupakan bahan kajian yang 

dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap 

potensi di daerah tempat tinggalnya.  

Substansi muatan lokal di SD/MI ditentukan oleh sekolah. 

Sekolah dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal 

setiap semester atau dua mata pelajaran muatan lokal dalam satu 

tahun.
37

 Muatan lokal sebagai bahan kajian yang membentuk 

pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya bermanfaat 

untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

kepada peserta didik. Sehingga peserta didik memiliki sikap dan 

perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di 

daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur 

budaya setempat yang menunjang pembangunan nasional.
38
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Dari keterangan diatas, dapat dipahami pengertian bahasa Jawa 

yaitu sarana utama untuk menangkap, mengkomunikasikan, 

mendiskusikan, mengubah dan mewariskan arti-arti budayanya 

kepada generasi baru dari kelompok etnik di Indonesia yang asalnya 

hidup di Jawa Tengah dan Timur. Sedangkan pengertian bahasa Jawa 

sebagai mata pelajaran merupakan mata pelajaran yang tergolong 

sebagai muatan lokal dimana bahan kajiannya bertujuan untuk 

membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi didaerah 

tempat tinggalnya. 

 

d. Nilai pendidikan karakter dalam pelajaran bahasa Jawa di 

SD/MI dan implementasi nilai budaya 

Bahasa Jawa tergolong dalam muatan lokal yang merupakan 

kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang 

disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk 

keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke 

dalam mata pelajaran yang ada.
39

 

Nilai karakter yang diaplikasikan pada bahasa Jawa bisa 

diserupakan dengan bahasa Indonesia, dan nilai yang dapat 

dikembangkan melalui pelajaran bahasaterkait pendidikan budaya 

dan karakter pada kelas 1-3 meliputi religius, jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli sosial, peduli 

lingkungan, berani, kritis, terbuka, humor, dan kemanusiaan. 

Sedangkan pada kelas 4-6 meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli sosial, peduli 

lingkungan, berani, kritis, dan terbuka.
40

 

Jadi dapat dipahami tentang cakupan isi nilai pendidikan 

karakter pada mata pelajaran bahasa Jawa di SD adalah hampir 

sama dengan yang terdapat dalam standar isi pelajaran Bahasa 

Indonesia. 
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Pada masyarakat Jawa terdapat semacam pendidikan humaniora 

yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan pernyataan-

pernyataan simbolisnya, yang merupakan bagian integral dari sistem 

budaya. Kandungan pendidikan humaniora ditentukan oleh sistem 

pengetahuan yang dimiliki masing-masing subkultur, sehingga dapat 

kita temukan berbagai pendidikan berdasarkan pengelompokan 

masyarakat. Dalam tiap kelompok tersebut pendidikan humaniora itu 

diselenggarakan baik secara formal melalui lembaga pendidikan 

maupun informal melalui berbagai bentuk komunitas sosial. 

Berdasarkan kandungan nilai-nilai subkultur, kelompok sosial, 

dan pelembagaan pendidikan humaniora didapati tiga loci/lokalisasi 

pendidikan humaniora pada masyarakat Jawa tradisional yaitu istana, 

pesantren, dan perguruan. Tipologi ini bukan pembagian eksklusif, 

namun tiga tipe inilah yang secara keseluruhan membentuk budaya 

Jawa sebagai hasil akhir dari suatu proses interaksi kelompok sosial. 

Di desa, ketiga tradisi ini menjadi satu.
41

 

Kehidupan sosial harus dilindungi dengan menjaga sopan 

santun, hierarki dan harmoni. Ekspresi personal seperti 

memperlihatkan emosi adalah hal yang tidak sopan, memalukan, dan 

merupakan pelanggaran privasi orang lain. Orang bisa dan harus 

bersembunyi dibalik formalitas dan kesopanan. Bagi orang di Jawa 

tengah bagian selatan, cara yang halus dan tidak langsung sangat 

penting. Sebab hal tersebut adalah tanda penguasaan diri dan 

kesabaran. 
42

 

Misalnya dalam etika tepa slira yang menyangkut akibat 

perkataan dan perbuatan atas perasaan orang lain, bisa dipahami 

melalui ungkapan-ungkapan diantaranya yaitu “jangan membuat 

kesal orang lain”, “berhati-hatilah agar tidak melukai perasaan 

orang”, “jangan menghina namun tunjukkan rasa hormat”, “jangan 

ikut campur kalau itu bukan urusanmu”, dan ungkapan lain yang 

sejenis yang merupakan siasat bela diri.
43

 Tindakan baik atau buruk 

selalu terhubung dengan perbuatan individu terhadap orang lain. 

Pelanggaran pranata sosial tidak dengan sendirinya dianggap buruk, 

baru dianggap buruk jika pelanggaran itu mengundang perhatian.
44
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Etika kejawen memberi perintah untuk mencari budaya, budaya 

yang berarti pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan mengetahui 

budaya tersebut, ia akan mengetahui tempatnya dalam masyarakat, 

dan mengetahui kewajiban di tempat dia berada. Dalam eksistensi 

fenomenalnya mereka wajib menghargai tertib masyarakat, berbakti 

kepada orang yang lebih tua, serta memperlakukan yang lebih 

rendah dengan tepa slira.
45

 

Disimpulkan bahwa pelajaran Bahasa Jawa melestarikan nilai 

budaya yang berisi tentang pendidikan humaniora/kemanusiaan, 

serta etika-etika yang berkembang dimasyarakat seperti salah 

satunya yaitu etika tepa slira. 

3. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTERDI SEKOLAH 

Implementasi pendidikan karakter di sekolah dalam garis besarnya 

menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian. Guru yang memiliki kinerja tinggi akan bernafsu dan 

berusaha meningkatkan kompetensinya, baik dalam hal perencanaan, 

pelaksanaan maupun penilaian pembelajaran. Ada sepuluh faktor yang 

dapat meningkatkan kinerja guru, diantaranya yaitu dorongan untuk 

bekerja, tanggung jawab terhadap tugas, minat terhadap tugas, 

penghargaan atas tugas, peluang untuk berkembang, perhatian dari 

kepala sekolah, hubungan interpersonal dengan sesama guru, MKMP dan 

KKG, kelompok diskusi terbimbing, serta layanan perpustakaan.
46

 

MKMP (musyawarah guru mata pelajaran) dan KKG (kelompok 

kerja guru), merupakan dua organisasi atau wadah yang dapat 

meningkatkan professional dan kineja guru. Didalamnya, para guru bisa 

saling bertukar pikiran, saling membantu memecahkan masalah, bahkan 

bisa saling belajar dan membelajarkan. Kegiatannya dilakukan dibawah 

koordinasi Wakasek bidang kurikulum, dan untuk setiap mata pelajaran 

dapat di pimpin oleh guru senior yang di tunjuk oleh kepala sekolah.
47

 

Sedikitnya terdapat dua fungsi RPP dalam menyukseskan 

implementasi pendidikan karakter di sekolah yakni fungsi perencanaan 

dan fungsi pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter. Pada fungsi 

perencanaan, RPP berfungsi untuk mendorong guru agar lebih siap dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran, membentuk kompetensi dan karakter 
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peserta didik dengan perencanaan yang matang. Melaksanakan 

pembelajaran tanpa perencanaan adalah merencanakan kegagalan dalam 

pembelajaran. 

Pada fungsi pelaksanaan, RPP harus disusun secara sistemik dan 

sistematis, utuh dan menyeluruh, dengan beberapa kemungkinan 

penyesuaian situasi pembelajaran yang aktual. Sehingga implementasi 

pendidikan karakter di sekolah harus terorganisasi melalui serangkaian 

kegiatan tertentu, dengan strategi yang tepat dan mumpuni, serta contoh 

teladan, dan pembiasaan dari guru.
48

 

a) Perencanaan 

Perencanaan dipandang sebagai fungsi sentral dari manajemen 

pendidikan karakter dan harus berorientasi ke masa depan. Dalam 

implementasi pendidikan karakter di sekolah, perencanaan ini 

dituangkan dalam program pendidikan, yang berkaitan dengan 

strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien.
49

 

Menurut telaahnya, maka perencanaan dapat dibagi menjadi: 

1) Perencanaan strategis, yakni perencanaan yang berkaitan dengan 

penetapan tujuan, pengalokasian sumber-sumber dalam mencapai 

tujuan dan kebijakan yang dipakai sebagai pedoman. 

Perencanaan strategis cenderung dipusatkan pada masalah-

masalah yang tidak begitu terstruktur, yang melibatkan banyak 

variabel, namun parameternya tidak pasti. Perencanaan jenis ini 

sering juga disebut perencanaan tingkat normatif, sebab 

keputusan yang dibuat tidak didasarkan pada data-data statistik, 

melainkan juga pertimbangan para perencana. Biasanya 

perencanaan strategis dilakukan oleh pimpinan suatu organisasi. 
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2) Perencanaan manajerial, yakni perencanaan yang ditujukan untuk 

mengarahkan proses pelaksanaan agar tujuan dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. Perencanaan ini lebih rinci dan 

menggunakan data-data statistik, meskipun dalam beberapa hal 

masih menggunakan pertimbangan akal sehat. 

3) Perencanaan operasional, memusatkan perhatian pada apa yang 

akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari 

rencana manajerial. Perencanaan ini bersifat spesifik dan 

berfungsi memberi petunjuk konkrit tentang pelaksanaan suatu 

proyek atau program, baik tentang aturan, prosedur dan ketentuan 

lain yang telah ditetapkan. Perencanaan operasional tidak banyak 

membutuhkan pertimbangan individual, sebb sebagian besar 

didasarkan pada data kuantitatif yang dapat diukur.
50

 

Dalam implementasi pendidikan karakter, perencanaan 

pembelajaran perlu dikembangkan untuk mengkoordinasikan 

karakter yang akan dibentuk dengan komponen pembelajaran 

lainnya, yakni standar kompetensi, dan kompetensi dasar, materi 

standar, indikator hasil belajar, dan penilaian. Kompetensi dasar 

berfungsi mengembangkan karakter peserta didik, materi standar 

untuk memaknai dan memadukan kompetensi dasar dengan karakter, 

indikator hasil belajar berfungsi menunjukkan keberhasilan 

pembentukan karakter, dan penilaian untuk mengukur pembentukan 

karakter dalam setiap kompetensi dasar serta menentukan tindakan 

yang harus dilakukan jika karakter yang telah ditentukan belum 

terbentuk atau belum tercapai.
51

 

(1) Media, strategi dan pendekatan pembelajaran dalam 

perencanaan pembelajaran 
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Pada proses perencanaan pembelajaran, melibatkan tentang 

pemilihan media yang tepat agar menunjang kelancaran 

kegiatan pembelajaran. Ada beberapa jenis media pendidikan 

yang biasa digunakan dalam proses pengajaran: 

a. Media grafis sering disebut media dua dimensi, yang 

mempunyai ukuran panjang dan lebar. Seperti gambar, foto, 

grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik dan lain-

lain. 

b. Media tiga dimensi, yaitu dalam bentuk model. Seperti model 

padat, model penampang, model susun, model kerja, mock 

up, diorama dan lain-lain. 

c. Media proyeksi seperti slide, filmstrip, film, penggunaan 

OHP dan lain-lain. 

d. Penggunaan lingkungan sebagai media pendidikan. 

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 

prioritas pengadaan media pendidikan: 

a. Relevansi pengadaan media pendidikan edukatif. 

b. Kelayakan pengadaan media pendidikan edukatif. 

c. Kemudahan pengadaan media pendidikan edukatif.
52

 

Penggunaan media pada pelajaran setidaknya digunakan 

pada situasi: 

(a) Bahan pengajaran yang dijelaskan guru kurang dipahami 

siswa. Maka pada masalah ini penyajian bahan ajar bisa 

dalam bentuk visual melalui gambar, grafik, bagan atau 

model yang berhubungan dengan isi bahan ajar. 
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(b) Terbatasnya sumber pengajaran. Tidak semua sekolah 

memiliki buku sumber, atau tidak semua bahan ajar dalam 

buku sumber. Pada situasi ini maka guru menyediakan 

sumber belajar dalam bentuk media, seperti peta atau globe, 

model, diorama, media grafis dan lain-lain. 

(c) Guru tidak bersemangat untuk menjelaskan bahan ajar 

melalui kata-kata (verbal) sebab terlalu lelah mengajar 

dalam waktu lama. Pada situasi ini maka guru bisa 

menampilakan media seperti bagan atau grafik dan siswa 

diminta untuk menganalisis atau menjelaskan apa yang 

tersirat dari gambar atau grafik, baik secara individual atau 

kelompok. 

(d) Perhatian siswa terhadap pelajaran berkurang akibat bosan 

dengan uraian guru.
53

 

Pengimplementasian nilai-nilai pendidikan budaya dan 

karakter bangsa diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan 

pada setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan 

dalam silabus dan RPP. Pengimplementasian nilai-nilai itu 

dalam silabus ditempuh melalui salah satu caranya adalah 

mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif 

yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan 

melakukan internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam 

perilaku yang sesuai dan memberikan bantuan kepada peserta 

didik, baik yang mengalami kesulitan untuk menginternalisasi 

nilai maupun untuk menunjukkannya dalam perilaku.
54
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Meningkatkan nilai pendidikan karakter melalui pelajaran 

bahasa Jawa dapat diaplikasikan dengan pendekatan budaya. 

Teori pendekatan sosialisasi budaya karya Durkheim bisa 

menjadi pilihan untuk pembelajaran bahasa Jawa ini. Yaitu 

sosialisasi kolektif atau transmisi budaya, yang merupakan 

proses dimana seseorang mempelajari norma masyarakat 

mereka dan gagasan tentang apa yang harus dipikirkan dan 

dirasakan, serta apa yang harus dilakukan melalui instruksi dan 

penjelasan, model peran dan bantuan kelompok. Norma-norma 

sosial adalah cara pengendalian paling efektif, karena mereka 

secara sukarela diinternalisasikan dan berfungsi sebagai 

“masyarakat yang hidup di dalam diri kita”. 

Pada pendidikan budaya, Durkheim menjelaskan tentang 

teori pendekatan sosialisasi budaya yang inti pendekatan 

tersebut adalah sosialisasi kolektif atau transmisi budaya, yang 

merupakan proses dimana seseorang mempelajari norma 

masyarakat mereka dan gagasan tentang apa yang harus 

dipikirkan dan dirasakan, serta apa yang harus dilakukan 

melalui instruksi dan penjelasan, model peran dan bantuan 

kelompok. Dari perspektif sosialisasi moral, pendidikan 

karakter moral terutama adalah tentang solidaritas sosial, 

kesesuaian kelompok dan saling mendukung. Norma-norma 

sosial adalah cara pengendalian paling efektif, bukan karena 

norma tersebut dipaksakan dari luar secara sosial tapi karena 

mereka secara sukarela diinternalisasikan dan berfungsi sebagai 

“masyarakat yang hidup di dalam diri kita”. Durkheim juga 

menyatakan bahwa apa yang benar dari masyarakat yang lebih 

besar juga berlaku untuk kelas sekolah.
55

 

Pernyataan Durkheim diatas juga selaras dengan yang 

terjadi di masyarakat Jawa umumnya. Gagasan kesatuan 

menyiratkan keteraturan. hasrat, ambisi, dan nafsu pribadi 

dianggap mengancam harmoni, sehingga timbul pemikiran 

bahwa “berkorban demi harmoni sosial akan mengantarkan 

pada pahala tertinggi”. Pendidikan Jawa berupaya menanamkan 

gagasan keteraturan tersebut.
56
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Proses pembelajaran bahasa Jawa hendaknya dapat 

dilaksanakan tidak sekedar meaning getting (memahami), tetapi 

berupa proses meaning making (membuat bermakna), sehingga 

akan terjadi internalisasi nilai-nilai dalam diri siswa. Dengan 

pola itu, siswa diarahkan untuk pengembangan aspek afektif, 

sesuai dengan sifat bahasa Jawa itu sendiri yang penuh akan 

muatan afektif. Pendidikan afektif meliputi berbagai aspek, 

antara lain emosi, nilai, kepercayaan, dan sikap.
57

 

Peningkatan nilai karakter itu harus dilakukan melalui 

perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dan metode 

belajar serta pembelajaran yang efektif.
58

 Guru dapat juga 

menerapkan prinsip “Tut Wuri Handayani” sebagai metode 

pembelajaran ini, yakni diawali dengan perkenalan terhadap 

pengertian nilai yang dikembangkan maka guru menuntun 

peserta didik agar aktif. Hal ini dilakukan tanpa guru 

mengatakan kepada peserta didik bahwa mereka harus aktif, 

tapi guru merencanakan kegiatan belajar yang menyebabkan 

peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber 

informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, 

mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, 

fakta, atau nilai, menyajikan hasil rekonstruksi atau proses 

pengembangan nilai, menumbuhkan nilai-nilai budaya dan 

karakter pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar 

yang terjadi di kelas, sekolah, dan tugas-tugas di luar sekolah.
59

 

Thomas Rusnak memiliki pendekatan terpadu untuk 

pendidikan karakter, ada enam langkah yaitu (1) pendidikan 

karakter harus diintegrasikan ke dalam tiap mata pelajaran dan 

sebagai bagian pengalaman yang direncanakan untuk siswa, (2) 

pendidikan karakter melibatkan komitmen dan tindakan pada 

pihak guru dan siswa, (3) dibentuk dan dibangun oleh 

lingkungan sekolah yang didukung oleh suasana, iklim atau 

etos positif, (4) pendidikan karakter harus menjadi misi dan 

kebijakan sekolah, (5) diajarkan oleh guru yang mumpuni dan 
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tidak terhambat oleh kurikulum yang terpusat, dan (6) perlu 

melibatkan seluruh sekolah dan masyarakat setempat.
60

 

Jika melihat pada langkah ketiga dari model Rusnak, 

pembentukan karakter melalui rekayasa faktor lingkungan 

dapat dilakukan melalui strategi yaitu : 

a. Keteladanan 

Keteladanan adalah perilaku dan sikap guru dan 

tenaga kependidikan yang lain dalam memberikan contoh 

terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan 

menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. 

Jika guru dan tenaga kependidikan yang lain menghendaki 

agar peserta didik berperilaku dan bersikap sesuai dengan 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa maka guru dan 

tenaga kependidikan yang lain adalah orang yang pertama 

dan utama memberikan contoh berperilaku dan bersikap 

sesuai dengan nilai-nilai itu. Misalnya, berpakaian rapi, 

datang tepat pada waktunya, bekerja keras, bertutur kata 

sopan, kasih sayang, perhatian terhadap peserta didik, jujur, 

menjaga kebersihan.
61

 

 Pembentukan karakter moral dengan keteladanan 

juga diungkapkan oleh Durkheim, yaitu keteladanan 

karakter dan perilaku pribadi yang diinginkan oleh orang 

tua dan guru dan pihak-pihak lain yang berwenang, yang 

terbuka dan tegas dari pendapat mereka tentang apa yang 

benar dan salah. 

b. Intervensi 

Intervensi biasanya bermakna negatif yaitu campur tangan 

dalam dunia politik, tapi disini diartikan positif yaitu 

campur tangan guru di sekolah untuk membimbing anak 

dalam mempraktikkan perilaku prososial. Dalam  istilah 

lain, intervensi sosial diartikan sebagai  cara atau  strategi 

memberikan bantuan kepada masyarakat yang melingkupi 

individu, kelompok dan komunitas.  

c. Pembiasaan yang dilakukan secara konsisten 
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d. Penguatan 

Reinforcement atau penguatan dilakukan dengan 

memperlihatkan pada siswa tentang contoh-contoh aspirasi 

moral, otoritas moral, dan perilaku yang matang dalam 

literatur, sejarah, dan budaya.
62

 

Dapat diambil kesimpulan dari rekayasa lingkungan untuk 

perkembangan dan pembentukan karakter adalah melalui 

pengembangan keteladanan yang ditularkan, intervensi melalui 

proses pembelajaran, pelatihan, pembiasaan terus-menerus 

dalam jangka panjang yang dilakukan secara konsisten dan 

penguatan serta harus dibarengi dengan nilai-nilai luhur.
63

Agar 

guru bisa mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran 

tersebut, maka memiliki keterampilan dasar mengajar menjadi 

syarat mutlak baginya. Beberapa keterampilan dasar tersebut 

diantaranya yaitu: 

a. Keterampilan dasar bertanya 

Keterampilan dasar ini bisa dilakukan dengan cara 

yaitu menunjukkan keantusiasan dan kehangatan (cara guru 

mengekspresikan atau menjawab pertanyaan dengan mimik 

wajah yang terkesan akrab pada siswa), memberi waktu 

secukupnya pada siswa untuk berpikir, atur lalu lintas tanya 

jawab (atur siapa yang bisa memberikan jawaban dan yang 

lain berkomentar), hindari pertanyaan ganda yang akan 

mengganggu proses berpikir dan menyulitkan siswa untuk 

menjawab, dan kemudian meningkatkan kualitas pertanyaan 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir. 

b. Keterampilan dasar memberikan reinforcement 

Fungsinya adalah untuk memberikan motivasi kepada 

siswa sehingga partisipasinya terhadap belajar meningkat. 

Ada dua jenis penguatan yang bisa diberikan yaitu 

penguatan verbal dan nonverbal. Penguatan verbal 

merupakan penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata, 

baik pujian seperti “bagus! Tepat sekali”atau kata-kata 

koreksi seperti “hampir tepat…” dan lain-lain. Sedangkan 
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penguatan nonverbal merupakan penguatan menggunakan 

bahasa isyarat. Misalnya menganggukkan kepala tanda 

setuju, gelengan kepala tanda tidak setuju, mengernyitkan 

dahi, angkat pundak dan sebagainya. 

c. Keterampilan variasi stimulus 

Merupakan keterampilan agar iklim pembelajaran tidak 

membosankan sehingga siswa tetap antusias. Terdapat tiga 

jenis variasi yaitu variasi saat proses pembelajaran, dalam 

menggunakan media/alat, dan variasi dalam melakukan pola 

interaksi. 

 

 

 

d. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Berfungsi untuk mempersiapkan mental dan perhatian 

siswa agar mereka tetap terpusat pada hal yang akan 

dipelajari. 

e. Keterampilan mengelola kelas 

Adalah keterampilan guru menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal.
64

 

Dari penjelasan metode dan keterampilan mengajar diatas maka 

diambil kesimpulan bahwa perencanaan strategi maupun metode 

pengimplementasian nilai pendidikan karakter melalui pelajaran 

Bahasa Jawa dapat dilakukan dengan pendekatan terpadu atau 

pendekatan sosialisasi budaya atau metode tut wuri handayani atau 

rekayasa faktor lingkungan. Yang dari semua pendekatan tersebut 

memungkinkan bagi guru untuk diaplikasikan dengan keterampilan 

mengajar. 

b) Pelaksanaan  

Fungsi kedua adalah pelaksanaan atau sering disebut 

implementasi adalah proses yang memberikan kepastian bahwa 

program pembelajaran telah memiliki sumber daya manusia dan 

sarana, serta prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan, sehingga 

dapat membentuk kompetensi dan karakter yang diinginkan. Fungsi 
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pelaksanaan ini mencakup pengorganisasian dan kepemimpinan yang 

melibatkan penentuan berbagai kegiatan, seperti pembagian 

pekerjaan ke dalam berbagai tugas yang harus dilakukan guru dan 

peserta didik dalam pembelajaran. Misalnya dalam satu proses 

pembelajaran, kegiatan dibagi menjadi pemanasan, apersepsi, 

eksplorasi, konsolidasi pembelajaran, pembentukan kompetensi, 

pembentukan karakter, dan penilaian. Kegiatan tersebut bisa juga 

dikelompokkan ke dalam tiga bagian utama, yaitu pembukaan, 

pelaksanaan dan penutup.
65

 

Pelaksanaan di kelas, melalui proses belajar setiap mata pelajaran 

atau kegiatan yang dirancang sedemikian rupa. Setiap kegiatan 

belajar mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor. Untuk pengembangan nilai-nilai tertentu seperti 

kerja keras, jujur, toleransi, disiplin, mandiri, semangat kebangsaan, 

cinta tanah air, dan gemar membaca dapat melalui kegiatan belajar 

yang biasa dilakukan guru. Untuk pegembangan beberapa nilai lain 

seperti peduli sosial, peduli lingkungan, rasa ingin tahu, dan kreatif 

memerlukan upaya pengkondisian sehingga peserta didik memiliki 

kesempatan untuk memunculkan perilaku yang menunjukkan nilai-

nilai itu.
66

 

Metode pembelajaran yang lazim digunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran diantaranya: 

1) Ceramah, merupakan metode yang paling tua, paling banyak 

dikritik namun juga banyak dipakai.  

2) Penugasan individual, dilakukan setelah guru menyampaikan 

pelajaran, memberikan kesempatan tanya jawab untuk 

berpendapat, barulah penugasan individu diberikan. 

3) Penugasan kelompok, pada dasarnya adalah sama dengan model 

penugasan individual, bedanya pekerjaan dilakukan oleh 

kelompok. 
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4) Demonstrasi, sebenarnya adalah metode ceramah yang 

dilengkapi dengan presentasi gambar, atau praktek dengan 

peralatan yang relevan yang tujuannya untuk lebih memperjelas 

uraian. 

5) Diskusi kelas, tujuannya adalah untuk pendalaman, 

pengembanagn konsep atau pengetahuan, sekaligus melatih 

keberanian peserta didik mengemukakan pendapat. 

6) Diskusi panel, dapat dilakukan dengan mengundang pakar-pakar 

sebagai panelis (jenis pertama) atau memilih beberapa peserta 

didik sebagai panelis (jenis kedua). Jenis pertama sering disebut 

symposium.
67

 

Hamzah mengidentifikasi berbagai risettentang pelaksanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh (Knolton, 1966; Levie & Dickie, 

1973; Reiber, 1994; dan Winn, 1987) telah membuktikan bahwa 

paling sedikit ada 4 riset mengenai ilustrasi diantaranya yaitu 

persepsi gambar, memori, pembelajaran dan kognisi, serta respons 

yang efektif terhadap gambar. Dalam teori perspektif renaissance 

yang dipelopori oleh Brunelleschi yang mendasarkan teori gambar 

melalui layar tiga dimensi, dikemukakan bahwa pemahaman pesan 

didasarkan pada kemampuan pandangan menangkap kesamaan 

gambar dengan dunia nyata. Sehingga kekeliruan dalam 

menampilkan gambar akan menimbulkan persepsi pesan berbeda 

dengan objek sebenarnya. 

Hamzah mengutip pernyataan Levin dan Lesgold, menyarankan 

belajar dengan gambar harus disertai 5 hal yaitu, 

a) Dalam proses mengajar, penjelasan harus disertai dengan 

gambar 
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b) Materi ajar harus sesuai dengan perkembangan berpikir siswa 

c) Cerita yang fiktif yang bersifat naratif 

d) Gambar yang ditampilkan sesuai isi cerita 

e) Pembelajaran bersifat demonstratif.
68

 

c) Evaluasi/pengendalian  

Fungsi ketiga adalah pengendalian, yang sering disebut penilaian 

dan pengendalian, bertujuan menjamin kinerja yang dicapai agar 

sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal 

ini, penilaian dan pengendalian perlu membandingkan kinerja aktual 

dengan kinerja standar. Jika terdapat kesenjangan antara proses 

pembelajaran aktual dengan program pembelajaran yang 

direncanakan, maka guru sebagai manajer pembelajaran harus 

mengambil strategi dan tindakan perbaikan. Pengendalian dan 

penilaian harus dilakukan secara terus-menerus dan 

berkesinambungan untuk memantau dan mengetahui perubahan serta 

kemajuan peserta didik.
69

 

Secara garis besar dalam proses belajar mengajar, evaluasi 

memiliki fungsi: 

a. Mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah 

kegiatan pembelajaran. 

b. Mengukur keberhasilan sistem pengajaran yang digunakan. 

c. Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan proses 

belajar mengajar. 

d. Membuat diagnosis mengenal kelemahan-kelemahan dan 

kemampuan peserta didik. 
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e. Sebagai bahan pertimbangan perubahan atau perbaikan 

kurikulum.
70

 

Alat untuk mengadakan evaluasi pengajaran pada dasarnya 

dibagi dalam dua kelompok yaitu tes dan non tes. Tes hasil belajar 

hendaknya disusun sesuai kegunaannnya. Tes dapat dilakukan 

dengan lisan, tulisan, dan perbuatan. Sedangkan non-tes dilakukan 

dengan observasi, wawancara, jawaban terinci, lembar pendapat, dan 

lain-lain sesuai kepentingan pembelajaran. Dalam menyukseskan 

pendidikan karakter, penilaian disarankan melalui tes perbuatan atau 

non-tes, untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta 

didik, serta melihat perilaku.
71

 

Dalam evaluasi pngajaran, secara umum ada 4 jenis evaluasi: 

(a) Evaluasi placement, yaitu evalusi yang digunakan untuk 

penentuan penempatan peserta didik dalam suatu jenjang atau 

jenis program pendidikan tertentu. 

(b) Evaluasi formatif, digunakan untuk mencari umpan balik guna 

memperbaiki proses belajar mengajar bagi guru maupun peserta 

didik. 

(c) Evaluasi sumatif, untuk mengukur atau menilai sampai dimana 

pencapaian peserta didik terhadap bahan pelajaran yang telah 

diajarkan, yang selanjutnya untuk menentukan kenaikan tingkat 

atau kelulusan peserta didik. 

(d) Evaluasi diagnostik, untuk mencari sebab kesulitan belajar 

peserta didik, seperti latar belakang psikologis, fisik dan 

lingkungan sosial ekonomi peserta didik.
72
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Dalam kurikulum 2006 yang berbasis kompetensi, evaluasi 

pembelajaran harus ditujukan untuk mengetahui tercapai tidaknya 

kompetensi dasar yang ditetapkan. Dengan kompetensi dasar ini 

dapat diketahui tingkat penguasaan materi standar oleh peserta didik, 

baik yang menyangkut aspek intelektual, sosial, emosional, spiritual, 

kreatifitas, dan moral. Evaluasi dapat dilakukan terhadap program 

yang fungsinya untuk menilai efektifitas program yang dilaksanakan, 

terhadap proses untuk mengetahui aktifitas dan partisipasi peserta 

didik dalam pembelajaran, dan evaluasi hasil untuk mengetahui hasil 

belajar atau pembentukan kompetensi peserta didik.
73

 

Menurut Hamid Darmadi, evaluasi hasil belajar dalam 

implementasi kurikulum 2006 dapat dilakukan dengan penilaian 

berbasis kelas, tes kemampuan dasar, ujian berbasis sekolah, 

benchmarking, penilaian program dan portofolio. 

a) Penilaian berbasis kelas, dapat dilakukan dengan ulangan harian, 

ulangan umum, dan ujian akhir. 

b) Tes kemampuan dasar, dilakukan untuk mengetahui kompetensi 

dasar peserta didik, terutama dalam membaca, menulis dan 

berhitung.  

c) Ujian berbasis sekolah, dilakukan setiap akhir jenjang sekolah. 

Hasilnya berupa surat tanda tamat belajar. 

d) Benchmarking, suatu standar untuk mengukur kinerja yang 

sedang berjalan, proses dan hasil untuk mencapai suatu 

keunggulan yang memuaskan. Hasil penilaian benchmarking 

dapat dipakai untuk memberikan peringkat kelas dan tidak untuk 

memberi nilai akhir peserta didik, dengan maksud sebagai salah 

satu dasar untuk pembinaan guru dan kinerja sekolah. 
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e) Penilaian program, dilakukan oleh Departemen pendidikan 

nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu.  

f) Portofolio, merupakan kumpulan tugas-tugas yang dikerjakan 

peserta didik.
74

 

Mulyasa juga memiliki pendapat hampir serupa dengan Hamid 

Darmadi mengenai teknik penilaian dalam pendidikan karakter, yakni 

dilakukan dengan berbagai model seperti observasi, anecdotal record, 

wawancara, benchmarking, portofolio, skala bertingkat dan evaluasi diri. 

a) Observasi, strategi penilaian observasi ini, melalui pengumpulan data 

yang pengisiannya berdasarkan pada pengamatan langsung terhadap 

sikap dan perilaku peserta didik dengan cara pembiasaan, 

keteladanan, dan pembentukan karakter peserta didik. Dalam 

pelaksanaannnya harus memiliki sifat yaitu direncanakan secara 

sistematis; dilakukan sesuai standar kompetensi dan tujuan 

pembelajaran; dicatat maupun diidentifikasi sesuai dengan 

kompetensi dan tujuan pembelajaran; valid, reliabel dan teliti; dapat 

dikuantifikasikan; menggambarkan perilaku sebenarnya; dan 

dilakukan secara berkala. 

b) Anecdotal record, merupakan kumpulan rekaman/catatan peristiwa 

penting yang menonjol dan menarik perhatian terkait karakter peserta 

didik dalam situasi tertentu. Yang dari hasil rekaman tersebut dapat 

ditarik kesimpulan tentang krearifitas yang dimiliki peserta didik, 
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baik positif maupun negatif, kemudian ditafsirkan dan dimaknai oleh 

guru sebagai bahan untuk penilaian akhir semester. 

c) Wawancara, untuk informasi tentang pengetahuan dan penalarannya 

terhadap suatu hal. Misalnya, “saya membaca karanganmu  bagus 

sekali. Maukah kamu menceritakan kembali”. Penilaian bisa 

dilakukan  secara terstruktur atau tidak terstruktur. 

d) Portofolio, kumpulan tugas peserta didik. Sehingga penilaiannya 

terhadap seluruh tugas yang dikerjakan peserta didik pada mata 

pelajaran tertentu. Formatnya digambarkan berikut ini: 

Kompetensi 

dasar 

Jenis 

karakter 

Indikator  Materi 

pokok 

Jenis 

penilaian 

Keterangan  

      

Tabel 1. Format penilaian portofolio 

e) Skala bertingkat, skala ini memuat daftar kata-kata atau persyaratan 

mengenai perilaku, sikap, atau kemampuan peserta didik. Skala 

dapat berbentuk bilangan, huruf, dan bisa juga uraian. Contoh: 

Bentuk skala penilaian bilangan 

Aktifitas belajar peserta didik 1 2 3 4 5 

 Skala penilaian bentuk uraian 

Bagaimana usaha peserta didik dalam menyelesaikan pekerjaan 

….1 Lamban, kurang berusaha 

….2 Sering tidak menyelesaikan pekerjaan yang diberi 

….3 Sekadar selesai  

….4 Rajin, kadang-kadang lebih dari yang diharapkan 

….5 Sangat rajin, selalu lebih dari yang diharapkan 
Tabel 2. Skala penilaian 
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f) Evaluasi diri,yakni penilaian dengan menetapkan kemampuan yang 

telah dimiliki. Pada pendidikan karakter evaluasi diri dilakukan 

peserta didik dengan bantuan guru. Peserta didik dibantu 

menganalisis hasil kerja atau merasakan apa yang telah 

dilakukannya, yaitu dengan mengisi daftar isian atau memberi check 

list pada gambar yang menunjukkan ekspresi hasil kerjanya.
75

 

HARI INI AKU   

Gambar 3. Contoh penilaian diri sendiri 

 

Penilaian pencapaian pendidikan nilai budaya dan karakter 

didasarkan pada indikator. Sebagai contoh, indikator untuk nilai jujurdi 

suatu semester dirumuskan dengan “mengatakan sejujurnya perasaan 

dirinya mengenai apa yang dilihat, diamati, dipelajari, atau dirasakan” 

maka guru mengamati (melalui berbagai cara) apakah yang dikatakan 

seorang peserta didik itu jujur mewakili perasaan dirinya. Mungkin saja 

peserta didik menyatakan perasaannya itu secara lisan tetapi dapat juga 

dilakukan secara tertulis atau bahkan dengan bahasa tubuh. 

Lalu penilaian juga dilakukan secara terus menerus, Dari hasil 

pengamatan, catatan anekdotal, tugas, laporan, dan sebagainya, guru 

dapat memberikan kesimpulan atau pertimbangan tentang pencapaian 
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suatu indikator atau bahkan suatu nilai.  Pernyataan kualitatif bisa juga 

dinyatakan seperti belum terlihat, mulai terlihat, mulai berkembang, atau 

membudaya. Pernyataan kualitatif tersebut dapat digunakan ketika guru 

melakukan asesmen pada setiap kegiatan belajar sehingga guru 

memperoleh profil peserta didik dalam satu semester tentang nilai terkait 

(jujur, kerja keras, peduli, cerdas, dan sebagainya). Dalam rapor, guru 

menggunakan simbol penilaian BT, MT, MB atau MK tersebut. 

Penilaian terhadap indikator dirumuskan dalam bentuk perilaku 

peserta didik di kelas dan sekolah yang dapat diamati melalui 

pengamatan guru ketika seorang peserta didik melakukan suatu tindakan 

di sekolah, tanya jawab dengan peserta didik, jawaban yang diberikan 

peserta didik terhadap tugas dan pertanyaan guru, serta tulisan peserta 

didik dalam laporan dan pekerjaan rumah. Indikator berfungsi bagi guru 

sebagai kriteria untuk memberikan pertimbangan tentang perilaku untuk 

nilai tertentu telah menjadi perilaku yang dimiliki peserta didik.
76

 

Dari keterangan diatas tentang implementasi pendidikan karakter di 

sekolah, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam garis besarnya 

implementasi pendidikan karakter menyangkut tiga fungsi manajerial, 

yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan meliputi 

persiapan strategi dan media belajar, pelaksanaan merupakan kegiatan-

kegiatan dalam pembelajaran, dan evaluasi hasil merupakan tahap untuk 

mengetahui tingkat efektifitas pembelajaran. 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk menjelaskan fenomena pada situasi penelitian kualitatif selain 

dengan teori, juga perlu melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan fokus penelitian. Untuk itu, penulis menelaah skripsi 

milik Anna Khusniya Nuzulur Rahmah yang berjudul“Internalisasi Nilai-

Nilai Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah di MI MA‟ARIF 

MAYAK TONATAN Ponorogo”. Dengan rumusan masalahnya yaitu(a) 

bagaimana bentuk internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter siswa/siswi MI 

Ma‟arif Mayak Tonatan melalui budaya sekolah, (b) bagaimana upaya guru 
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dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter siswa/siswi MI Ma‟arif 

Mayak Tonatan melalui budaya sekolah, (c) bagaimana dampak internalisasi 

nilai-nilai pendidikan karakter siswa/siswi MI Ma‟arif Mayak Tonatan 

melalui budaya sekolah. 

Dari rumusan masalah tersebut didapat kesimpulan diantaranya, (a) 

bentuk internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter siswa/siswi MI Ma‟arif 

Mayak Tonatan yaitu melalui ekstrakurikuler contohnya Pramuka, melalui 

tata tertib disekolah misalnya tidak boleh ramai saat upacara, membuang 

sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah 

dan pengaruh lingkungan sehari-hari; menerapkan kepada siswa agar 

membiasakan kebiasaan baik seperti membuang sampah pada tempatnya, 

tidak suka berkelahi selama sekolah dan di lingkungan rumah, (b) upaya 

internalisasi nilai pendidikan karakter siswa/siswi MI Ma‟arif Mayak Tonatan 

yaitu dengan memasukkan nilai karakter pada setiap indikator mata pelajaran, 

mengadakan kantin kejujuran yang ditujukan membentuk nilai karakter 

kejujuran anak; serta melalui kegiatan pembiasaan sekolah misal berdoa 

sebelum dan sesudah pelajaran, meletakkan sepatu pada tempatnya dan 

melaksanakan solat zuhur bagi siswa kelas 6 karena siswa tidak langsung 

pulang, memberi hukuman pada siswa yang melanggar peraturan yakni 

diperingati jika kesalahannya ringan dan jika kesalahannya berat maka siswa 

menulis surat pendek sebanyak yang diperintahkan guru, (c) dampak 

internalisasi pendidikan karakter siswa/siswi MI Ma‟arif Mayak Tonatan 

yaitu siswa menjadi lebih tanggung jawab, disiplin, dan peduli terhadap 

lingkungan; siswa tidak suka bertengkar, lebih menghargai, menjadi pribadi 

yang baik, lebih taat peraturan. 

Kemudian yang kedua, peneliti juga menelaah skripsi milik Mutia Astri 

Nurhayati yang berjudul “Implementasi Pendidikan Karakter Terhadap Mata 

Pelajaran IPA pada Siswa kelas IV di MI Ma‟arif Mayak Tonatan Ponorogo 

tahun ajaran 2011/2012”, dengan rumusan masalah (a) bagaimana 

pelaksanaan pendidikan karakter mata pelajaran IPA di MI Ma‟arif Mayak 

Tonatan Ponorogo, (b) bagaimana dampak pendidikan karakter mata 

pelajaran IPA di MI Ma‟arif Mayak Tonatan Ponorogo. 

Dari penelitian tersebut didapat kesimpulan diantaranya (a) pelaksanaan 

pendidikan karakter terhadap mata pelajaran IPA kelas IV di MI Ma‟arif 

Mayak Tonatan Ponorogo diimplementasikan melalui 2 aspek yaitu di 

sekolah dan kelas.Di sekolah pendidikan karakter ditanamkan melalui 

kegiatan ekstra sekolah dan budaya sekolah.  Sedangkan dikelas, pendidikan 

karakter ditanamkan melalui mata pelajaran yang dimasukkan dalam RPP , 

silabus, KD, indikator pada setiap materi dengan metode ceramah, Tanya 

jawab, dan demonstrasi, dan lain-lain. Harapan MI Ma‟arif Mayak Tonatan 
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Ponorogo dalam usahanya mempersiapkan dan mencetak generasi muda 

menjadi pribadi yang berkarakter dan berbudi pekerti sesuai dengan visi, misi 

dan tujuannya, (b) dampak pelaksanaan pendidikan karakter terhadap mata 

pelajaran IPA kelas IV di MI Ma‟arif Mayak Tonatan Ponorogo, siswa 

memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, kerja keras dalam menjawab soal-

soal ulangan, kreatif dalam membuat hasil karya, dan disiplin dalam 

mengerjakan tugas. 

Adapun persamaan penelitian ini dengan milik Anna Khusniya 

Nuzulur Rahmah dan milik Mutia Astri Nurhayati adalah sama-sama 

membahas tentang pendidikan karakter. Sedangkan perbedaannya 

terdapat pada objek yang diteliti yaitu peneliti memakai objek pelajaran 

Bahasa Jawa, Anna menggunakan objek budaya sekolah, kemudian 

Mutia fokus pada pelajaran IPA. 

 


