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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan proses pendidikan seorang anak mendapatkan pengalaman-

pengalaman yang diperkenalkan oleh guru, dipahami, dan diterapkan menjadi

budaya dirinya, masyarakat, dan bangsa yang sesuai dengan zaman serba modern

seperti saat ini dimana peserta didik tersebut berbaur dan mengembangkan diri.

Setiap peserta didik memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dari aspek

pengetahuan, kemampuan intelektual, sikap dan kebiasaan, keterampilan sosial

dimana perlu dikembangkan untuk menjadi dasar setiap peserta didik didalam

melakukan kegiatan sehari-hari. Dasar peserta didik pada saat ini bukan hanya

sebuah prestasi tetapi sikap perilaku para peserta didik untuk melakukan kegiatan

sehari-hari yang mencerminkan karakter dirinya yang harus ditekankan untuk

menunjang kehidupan pada saat ini dan untuk masa mendatang.

Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional merupakan suatu langkah awal dalam upaya untuk

mencerdaskan dan memenuhi suatu kebutuhan yaitu kecerdasan bagi setiap

manusia. Di dalam kegiatan kegiatan pendidikan terdapat beberapa unsur yang
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mempengaruhi salah satunya adalah kurikulum, kurikulum memiliki kontribusi

yang sangat berpengaruh didalam perkembangan kualitas para peserta didik.

Penerapan kurikulum harus disesuikan dengan keadaan saat ini dan untuk masa

mendatang. Prosess pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan yang bertujuan

untuk mengembangkan potensi anak.

Pendidikan nasional berfungsi untuk 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 bertakwa kepada Tuhan Yang

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

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab yang dijelaskan di dalam

UU Sisdiknas pasal 3 tahun 2003. Dari paparan dan fungsi pendidikan nasional

sudah jelas bahwa setiap satuan pendidikan harus dikembangkan, oleh karna itu

tujuan dan fungsi pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan

kualitas manusia dalam pendidikan karakter.

Pendidikan karakter disekolah sangat diperlukan, walaupun dasar

pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Jika seseorang anak mendapatkan

pendidikan karakter yang baik dari dalam keluarganya, anak tersebut akan

mempunyai karakter yang baik untuk selanjutntya. Namun kebanyakan orang tua

yang mementingkan perkembangan kecerdasan otak daripada pendidikan

karakter. Selain itu, Daniel Goleman (dalam Masnur, 2011:30) menyatakan bahwa

banyak orang tua yang gagal dalam mendidik karakter anak-anaknya baik karena

kesibukan maupun lebih mementingkan aspek kognitif anak. Meskipun demikian,
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kondisi pendidikan di Indonesia pada saat ini dapat ditanggulangi dengan

memberikan pendidikan karakter disekolah.

Pada saat ini pendidikan tidak hanya membentuk peserta didik menjadi

seorang yang pandai, tetapi juga memiliki keperibadian atau berkarakter, sehingga

tidak hanya memiliki kemampuan aspek pengetahuan yang baik, namun menjadi

manusia yang berkembang dengan karakter yang  moral yang baik, nilai-nilai

luhur bangsa serta beragama. Afandi (2011:88) menyatakan bahwa pendidikan

karakter adalah suatu sistem pendidikan dengan penanaman nilai-nilai sesuai

dengan budaya bangsa dengan komponen aspek pengetahuan, sikap perasaan, rasa

empati dan tindakan, baik terhadap Tuhan, baik untuk diri sendiri, masyarakat dan

bangsanya. Pengembangan pendidikan karakter sangat diperlukan untuk

membentuk suatu kemampuan pada diri seorang peserta didik yang dapat

digunakan dalam keberlangsungan hidup dan untuk dimasa yang akan datang.

Pengembangan pendidikan karakter harus dilakukan dengan perencanaan yang

baik, pendekatan yang sesuai, dan metode belajar dan pembelajaran yang efektif.

Seni Budaya dan Prakarya berkaitan dengan pendidikan seni di sekolah

yang diarahkan untuk menumbuhkan kepekaan rasa estetik dan artistik sehingga

terbentuk sikap kritis, apresiasif dan kreatif pada diri siswa secara menyeluruh.

Sikap ini akan tumbuh, apabila dilakukan serangkaian proses kegiatan pada siswa

yang meliputi kegiatan pengamatan, penilaian, dan pertumbuhan rasa memiliki

melalui keterlibatan siswa dalam segala aktivitas seni di dalam kelas dan atau di

luar kelas. Proses pendidikan seni melibatkan semua bentuk kegiatan berupa

aktivitas fisik dan cita rasa keindahan yang tertuang dalam kegiatan berekspresi,
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bereksplorasi, berapresiasi dan berkreasi melalui bahasa rupa, bunyi, gerak dan

peran (seni rupa,musik, tari, dan teater).

Prakarya bukan mata pelajaran ketrampilan sebagaimana dinamanakan

selama ini dan juga bukan materi pembelajaran yang dirancang untuk mengasah

kompetensi ketrampilan siswa saja namun prakarya adalah mata pelajaran yang

membekali siswa dengan kemampuan untuk menghasilkan suatu karya. Untuk

menghasilkan suatu karya, maka guru harus mengajarkan pengembang ide dan

tata cara pembuatan prakarya harus disesuaikan dengan sikap yang sesuai

sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Sehingga SBdP merupakan mata

pelajaran yang berkaitan dengan prakarya peserta didik yang harus mencangkup

aktivitas dan materi pembelajaran untuk menigkatkan kompetensi pengetahuan

tentang apa yang harus direncanakan dan disiapkan dalam pembuatan suatu

prakarya (ranah pengetahuan), bagaimana membuatnya (ranah ketrampilan), dan

kompetensi sikap yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat menghasilkan

prakarya yang baik.

Pendidikan seni merupakan sarana untuk pengembangan kreativitas anak.

Pelaksanaan pendidikan seni dapat dilakukan melalui kegiatan permainan. Tujuan

pendidikan seni bukan untuk membina anak-anak menjadi seniman, melainkan

untuk mendidik anak menjadi kreatif. Seni merupakan aktifitas permainan,

melalui permainan kita dapat mendidik anak dan membina kreativitasnya sedini

mungkin. Dengan demikian dapat dikatakan seni dapat digunakan sebagai alat

pendidikan. Dengan demikian, pendidikan karakter sangat diperlukan apabila

disisipkan melalui kegiatan pembelajaran SBdP pada kelas 3, agar nantinya

peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya dengan mempunyai bekal
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karakter yang baik. Melalui pembelajaran SBdP khas daerah seluruh Indonesia

yang terdapat didalam materi pembelajaran akan memberikan suatu pengetahuan

kepada peserta didik bahwa di Indonesia ini sangat Multikultural dan menjadikan

peserta didik lebih mengenal berbagai budaya sukun bangsa Indonesia. Mata

pelajaran SBdP secara umum dapat memberikan pengetahuan dan untuk

pembentukan karakter kepada peserta didik. Materi SBdP pada kurikulum 2013

memberikan banyak asumsi pada mengembangkan kreativitas sebagi sumber dan

industri kreatif yang terdapat dalam wacana pendidikan karakter.

Berdasarkan obsevasi awal yang dilakukan pada pada tanggal 8 januari

2016 SDN Resapombo 01 dalam menerapkan pendidikan karakter yaitu dengan

mengajarkan sifat-sifat ke disiplinan kepada siswa pada seluruh kegiatan

pembelajaran maupun kegiatan non pembelajaran seperti pada saat upacara

bendera yang rutin dilakukan setiap hari senin. Didalam kegiatan melaksanakan

dan penerapan pendidikan karakter pada seluruh kegiatan sekolah yang bersifat

akademik maupun non akademik, dalam penerapan pendidikan karakter pada

mata pelajaran SBdP sudah cukup baik, sesuai dengan visi dan misi SDN

Resapombo 01, mata pelajaran SbdP kelas 3 yang diajarkan telah menerapkan

nilai-nilai karakter pada peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran.

Hubungan antara yang satu dengan yag lain cukup akrab, namum di balik

keakraban mereka terlihat beberapa peserta didik bertengkar dengan teman yang

lain, selain hal tersebut ada beberapa permasalahan yang sering terjadi yaitu siswa

sering lupa tidak mengerjakan tugas rumah dengan berbagai argumen yang

disebutkan oleh siswa. Peran guru dan orang tua disini sangat diperlukan dalam

menyelesaikan persoalan, mengembangkan dan menguatkan pendidikan karakter
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siswa. Perilaku guru sehari-hari merupakan cerminan untuk para peserta didik

yang secara tidak langsung menyampaikan sikap khusus untuk para peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan guru kelas 3, penerapan

pendidikan karakter sudah berjalan namun belum maksimal, dikarenakan juga

guru belum terbiasa menggunakan kurikulum 2013. Berkaitan dengan hal tersebut

peneliti akan menganailis bagaimana penerapan nilai-nilai karakter dalam

pelaksanaan pendidikan karakter dalam mata pelajaran SBdP pada siswa kelas 3

di SDN Resapombo 01 kecamatan Doko, untuk itu peneliti akan melakukan

penelitian dengan judul “Analisis Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Seni

Budaya dan Prakarya Kelas 3 SD Negeri Resapombo 01 Kecamatan Doko

Kabupaten Blitar”

B. Rumusan Masalah :

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan pendidikan karakter pada pembelajaran

SBdP di SDN 01 Resapombo saat ini ?

2. Nilai-nilai karakter apa sajakah yang diterapkan pada mata pelajaran SBdP di

SDN 01 Resapombo ?

C. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penerapan pendidikan karakter pada

pembelajaran SBdP di SDN 01 Resapombo pada saat ini ?
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2. Mendeskripsikan Nilai-nilai karakter apa sajakah yang diterapkan pada mata

pelajaran SBdP di SDN 01 Resapombo ?

D. Manfaat Penelitian :

Pada penelitian analisis ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan

manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang di ambil untuk mendapatkan teori baru

tentang penerapan pendidikan karakter pada mata pelajaran SBdP pada kelas 3

sehingga dapat menambah wawasan berfikir untuk dapat dijadikan wawasan

dalam bertindak bagi insan pendidik dan dunia kependidikan pada umumnya, baik

untuk penulis analisis ini  maupun penulis lainnya.

2. Manfaat Praktis

Yang dimaksud manfaat praktis pada penelitian analisi ini adalah manfaat yang

secara langsung didapat oleh pihak terkait yang didalam penelitian ini yaitu siswa,

guru dan peneliti.

a. Bagi Siswa

Dapat mengajak siswa untuk mengikuti penerapan pendidikan karakter dengan

baik, karena enelitian ini memberikan pemahaman mengenai pendidikan karakter.
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b. Bagi Guru

Dapat dijadikan pedoman dan masukan dalam pelaksanaan penerapan pendidikan

karakter didalam proses pembelajaran, serta untuk meningkatkan enerapan

pendidikan karakter khususnya pada mata pelajaran SBdP pada kelas 3.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menamnbah pengetahuan dan wawasan tentang

kebijakan pendidikan karakter yang diterapkan dii dalam kurikulum 2013 serta

dapat dijadikan acuan untuk mengadakan penelitian sejenis dan dalam cakupan

yang luas, serta berguna untuk perkembangan dunia pendidikan di Indonesia.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di SDN Resaombo 01 Kecamatan Doko Kabuaten

Blitar, subyek yang diteliti adalah guru dan seluruh peserta didik di kelas 3.

Penelitian ini difokuskan pada penerapan pendidikan karakter pada mata pelajaran

SBdP dan nilai karakter yang diterapkan. Adapun nilai karakter yang diteliti

antara lain disiplin, kreatif, mandiri, tanggung jawab, toleransi.

F. Definisi Istilah

1. Analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penetili untuk

mendapatkan suatu hasil berupa data yang absah serta kesimpulan yang

sedang terjadi sesuai dengan fakta.

2. Menurut Suyanto (2009) dalam tulisannya mengemukakan bahwa pendidikan

karakter merupakan sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri

khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup

keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara.
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3. Pendidikan seni pada hakekatnya merupakan proses pembentukan manusia

melalui seni. Pendidikan seni secara umum berfungsi untuk mengembangkan

kemampuan setiap anak (peserta didik) menemukan pemenuhan dirinya

dalam hidup, untuk mentransmisikan warisan budaya, memperluas kesadaran

sosial dan sebagai jalan untuk menambah pengetahuan. (Bandi, 2009).




