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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini menguraikan tentang (1) Latar Belakang Masalah, (2) Rumusan 

Masalah, (3) Tujuan Penelitian, (4) Manfaat Penelitian, (5) Batasan Penelitian, 

dan (6) Definisi Operasional. 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, ini berarti 

bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan dan berhak 

mengembangkan potensi diri. Tujuan pendidikan pada umumnya adalah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 

pekerti luhur serta memiliki ketrampilan dan pengetahuan yang luas. Sebagaimana 

tercantum dalam Undang – Undang Republik Indoensia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Pendidikan saat ini banyak yang hanya menghasilkan kecerdasan 

intelektual saja. Banyak lulusan Sekolah Dasar yang mempunyai kemampuan 

kognitif tetapi tidak dibekali dengan sikap dan perilaku yang baik. Seperti yang 

dilansir media cetak maupun media elektronik banyak yang memuat berita 

kriminalitas yang melibatkan pelajar seperti pencurian, tawuran, dan kekerasan.
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Permasalahan tersebut dapat berdampak bagi kemunduran pendidikan di 

Indonesia, sehingga perlu adanya penekanan dalam proses pendidikan terhadap 

penanaman karakter sejak usia dini. Dewasa ini semakin sering terlihat 

berkurangnya empati dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, meningkatnya 

kriminalitas anak-anak muda yang mengarah ke sikap brutal. Mereka pada 

dasarnya mampu mengembangkan empatinya terhadap sesuatu yang mereka 

ketahui dan peduli, tetapi mereka samasekali tidak dapat menunjukan perasaan 

empati mereka kepada korban dari kekerasan. Salah satu tugas pendidik moral 

adalah mengembangkan empati yang bersifat umum. 

Banyak sebagian masyarakat yang menerima peradaban barat tanpa seleksi 

matang. Akibatnya banyak muncul efek-efek sosial yang buruk.Pendidikan yang 

tidak kalah penting saat ini dilakukan saat ini adalah pendidikan karakter. 

Dikatakan sangat penting sebab untuk mengembalikan generasi muda ke jalur 

yang benar.Peran guru sebagai pendidik tetntunya sangat berpengaruh besar 

terhadap perkembangan karakter peserta didik. Sutarjo Adisusilo, J.R. (2012:82) 

mengemukakan bahwa dalam setiap pembelajaran atau setiap tatap muka guru 

menunjukan bahwa “di balik” materi yang dipelajari, minimal ada satu nilai 

kehidupan yang baik bagi siswa untuk diketahui, dipikirkan, direnungkan dan 

diyakini sebagai hal yang baik dan benar sehingga mendorongnya untuk 

melaksanakan dalam kehidupan. 

Menurut Suyanto (2010:36) mengemukakan bahwa anak harus 

mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar 

kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-

kurangnya tiga hal paling mendasar, yaitu: (1) afektif yang 

tercermin pada kualitas keimanan, ketaqwaan,akhlak mulia 

termasuk budi pekerti pekerti luhur serta kepribadian yang unggul, 

dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas 

pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan 
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serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; serta (3) 

psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan 

ketrampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. 

Pendidikan akan mengarah kepada pembentukan perilaku dan sikap 

yang benar sesuai dengan kaidah keilmuanya. Pendidikan 

seharusnya dilaksanakan bukan hanya sekedar mengajar nilai-nilai 

dalam bentuk angka saja, namun lebih dari itu mencangkup semua 

aspek kebutuhan manusia. 

 

Menurut M. Samani & Hariyanto (2012:41), karakter dapat dianggap 

sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha 

Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud 

dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-

norma agama, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika.Karakter adalah 

watak, sifat, akhlak ataupun kepribadian yang membedakan seorang individu 

dengan individu lainnya. Karakter dapat di katakan juga sebagai keadaan yang 

sebenarnya dari dalam diri seorang individu, yang membedakan antara dirinya 

dengan individu lain.  

Tujuan pendidikan nasional yang didalamnya telah dirumuskan kualitas 

yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia (Puskur, 2010: 8-10). Nilai-

nilai yang ditanamkan dan dikembangkan pada sekolah-sekolah di Indonesia 

adalah sebgai berikut : Religius; 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.  

Dalam implementasinya jumlah dan jenis karakter yang dipilih tentu akan 

dapat berbeda antara satu daerah atau sekolah yang satu dengan yang lain. Hal itu 

tergantung pada kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Di 

antara berbagai nilai yang dikembangkan, dalam pelaksanaannya dapat dimulai 
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dari nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan sesuai dengan 

kondisi masing-masing sekolah/wilayah. 

Pemberdayaan karakter sejak dini menjadikan pribadi yang kuat tidak 

mudah terkontaminasi budaya lain yang tidak sesuai dengan kepribadian dan 

jatidirinya. Menurut Berkowitz dalam Muchlas Samani & Hariyanto (2012:16). 

Dinyatakan bahwa :  

Pertama, satu-satunya cara untuk membangun dunia yang bermoral 

dalah dengan menciptakan manusia yang lebih bermoral.Kedua 

pentingnya perwujudan kata pepatah yang  yang lain mengatakan 

“Perilaku anak adalah satu-satunya bahan pertanggungjawaban 

yang dapat diminta kepada orangtua (dewasa) (a child is the only 

substance from which a responsible adult can be made)”.Ketiga 

sekolah memiliki peran dan pengaruh yang kuat dan ekstensif 

terhadap para muda karena mereka menghabiskan sebagian besar 

waktunya bertahun-tahun, sejak masih anak-anak sampai dewasa di 

sekolah. 

 

Sejalan dengan Undang-Undang  No  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  

Pendidikan  Nasional  pada Pasal 3 melalui pendidikan karakter diharapkan siswa 

dapat mengembangkan kemampuannya sehingga kelak mereka bisa menjadi 

manusia yang bertaqwa, jujur, adil, tanggung jawab, disiplin, kreatif, mampu 

bekerja sama dan berpikiran visioner. Peraturan tersebut sesuai dengan bahasa 

Jawa sebagai Bahasa Daerah dimaksudkan sebagai wahana untuk menanampkan 

nilai-nilai pembentukan etika, estetika, moral, spiritual, dan karakter. Ruang 

lingkup mata pelajaran Bahasa Jawa meliputi penguasaan kebahasaan, 

kemampuan memahami mengapresiasi sastra dan kemampuan menggunakan 

Bahasa Jawa. Bahasa Jawa mempunyai tiga ragam bahasa yaitu ngoko, madya, 

dan krama. 

Sebagian besar sekolah dasar di Jawa Timur sudah menggunkan Bahasa 

Jawa sebagai muatan lokal. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa 
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Timur No. 19 Tahun 2014 tentang mata pelajaran Bahasa Daerah sebagai muatan 

lokal wajib di sekolah dasar/madrasah.Bahasa Jawa yang merupakan Bahasa 

Daerah dalam skala besar masih dihormati dalam penggunaanya dalam 

berkomunikasi. 

Salah satu Sekolah Dasar di kota Malang yang menggunakan Bahasa Jawa 

sebagai muatan lokal adalah SDN Mulyorejo 1 Malang,yaitu salah satu lembaga 

pendidikan formal tingkat dasar yang berada di Gugus 6 Kecamatan Sukun Kota 

Malang. Dari hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2016 

khususnya pada kelas VA dan VB dalam kegiatan belajar mengajarnya sudah 

menerapkan nilai pendidikan karakter dalam mata pelajaran salah satunya dalam 

pembelajaran Bahasa Jawa. Wawancara yang dilakukan kepada bapak Moh. 

Muslih, S.PdI sebagai kepala sekolah. Mengungkapkan bahwa belum ada 

pembiasaan berkomunikasi menggunakan Bahasa Jawa krama antara guru dan 

siswa. Pembiasaan yang sudah dilakukan adalah dibiasakan berbahasa santun 

menggunakan Bahasa Indonesia. 

Berkaitan dengan kondisi diatas maka peneliti akan melakukan penelitian 

pada kelas V karena merupakan kelas tinggi yang cukup mewakili dari 

keseluruhan kelas yang ada di SDN Mulyorejo 1 Malang. Selain dari pada itu 

pemberdayaan Pembelajaran Bahasa Jawa perlu dioptimalkan dalam upaya 

mempertahankan kekayaan budaya bangsa, Pembelajaran Bahasa Jawa pada 

dasarnya dapat dijadikan wahana penanaman watak, pekerti, terutama melalui 

penerapan unggah-ungguh pada masyarakat Jawa serta memiliki peran sentral 

dalam pengembangan watak, dan  pekerti bangsa. 
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Peneliti perlu meneliti disekolah ini karena ditinjau dari lokasi sekolah 

yang terletak di perbatasan Kota Malang dan Kabupaten Malang yang mayoritas 

pekerjaan orang tua adalah buruh pabrik. Sehingga terbatasnya waktu orang tua 

dalam mengawasi serta mendidik perkembangan karakter anak dan menjadikan 

sekolah sebagai komponen penting keberhasilah pendidikan karakter siswa 

sekolah dasar. 

Berdasarkan dari studi pendahuluan dan observasi pra penelitian tersebut, 

didapatkan suatu topik yang penting untuk dibahas peneliti, bahwa pembelajaran 

bahasa Jawa kelas V SDN Mulyorejo 1 Malang menggunakan kurikulum 2013 

dan telah menerapkan pendidikan karakter. Oleh sebab itu, peneliti perlu 

mengangkatnya dalam judul penelitian skripsi dengan judul “Analisis Karakter 

Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa Jawa kelas V SDN Mulyorejo 1 Malang”. 

Peneliti ingin mengetahui beberapa hal terkait penerapan pendidikan karakter 

dalam proses pembelajaran Bahasa Jawa, dan nilai-nilai karakter yang muncul 

dalam pembelajaran Bahasa Jawa di SDN Mulyorejo 1 Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa dalam 

pengembangan karakter siswa kelas V SDN Mulyorejo 1 Malang ? 

2. Apa saja nilai karakter yang terdapat dalam pembelajaran Bahasa Jawa pada 

siswa kelas V SDN Mulyorejo 1 Malang ? 

3. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa 

dalam pengembangan karakter siswa kelas V SDN Mulyorejo 1 Malang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran 

Bahasa Jawa dalam pengembangan karakter siswa kelas V SDN Mulyorejo 1 

Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai karakter yang terdapat dalam pembelajaran 

Bahasa Jawa pada siswa kelas V SDN Mulyorejo 1 Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 

pembelajaran Bahasa Jawa dalam pengembangan karakter siswa kelas V SDN 

Mulyorejo 1 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Memberikan kontribusi konstruktif bidang penelitian sebagai salah satu sumber 

bahan referensi dalam bidang penelitian yang terkait pelaksanaan pendidikan 

karakter terutama dalam pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman dan wawasan yang banyak dengan melaksanakan 

penelitian secara langsung tentang karakter yang terkandung dalam 

pembelajaran bahasa Jawa yang dilaksanakan di kelas V SDN Mulyorejo 1 

Malang. 
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b. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan kepada sekolah dalam membantu terwujudnya lulusan siswa 

sekolah dasar yang berilmu pengetahuan dan berkarakter. 

c. Bagi Guru 

Sebagai sumber referensi dan masukan kepada guru bahasa jawa kelas V 

khususnya agar dapat melaksanakan pembelajaran bahasa Jawa dengan baik  

sehingga dapat menumbuhkan karakter siswa. 

d. Bagi Siswa 

Untuk menambah pemahaman dan penguatan bagi siswa tentang nilai-nilai 

pendidikan karakter terutama karakter dalam pada pembelajaran bahasa Jawa 

sehingga dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 

E. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti nilai karakter yang terkandung 

dalam pembelajaran bahasa Jawa. Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam 

penelitian ini yakni religius, 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 dan tanggungjawab. Adapun penelitian ini fokus pada 

pembelajaran Bahasa Jawa dan aktivitas siswa di sekolah. Penelitian ini di 

lakukan di kelas VA dan VB SDN Mulyorejo 1 Kecamatan Sukun Kota Malang. 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2016/2017. 
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F. Penegasan Istilah 

Untuk keperluan penegasan istilah peneltian agar mempunyai persepsi 

yang sama berikut ini penegasan istilah terhadap bebagai istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

1. Karakter yaitu sifat atau watak seseorang yang dimiliki sejak lahir ditunjukan 

melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, terbentuk karena 

dipengaruhi oleh faktor keluarga dan lingkungan yang membedakannya dengan 

orang lain. 

2. Pembelajaran Bahasa Jawa adalah suatu Bahasa Daerah yang merupakan 

bagian dari kebudayaan nasional Indonesia, yang hidup dan tetap dipergunakan 

dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. Bahasa Jawa masuk dalam 

kurikulum pendidikan yang wajib sebagai muatan lokal daerah Jawa Timur. 


