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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini menguraikan tentang (1) Kajian Teori, (2) Kajian Penelitian yang 

Relevan, dan (3) Kerangka Pikir. 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Karakter 

Karakter yang baik akan menumbuhkan pribadi yang unggul dalam artian 

tidak hanya unggul dalam bidang kognitif atau intelegnsi tetapi juga mampu 

mengembangkan pengetahuan ke arah yang lebih  baik. Setiap manusia diciptakan 

dengan karakter masing-masing yang jelas berbeda satu dengan yang lain. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) karakter merupakan sifat-sifat 

kewajiban, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang 

lain. Dengan demikian karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik yang terpatri 

dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku (Kementrian Pendidikan Nasional, 

2010). Nilai yang unik-baik itu kemudian dalam Desain Induk Pembangunan 

Karakter Bangsa 2010-2025 dimaknai sebagai tahun nilai kebaikan, mau berbuat 

baik, dan nyata berkehidupan baik. 

Menurut ahli pendidikan nilai Darmiyanti Zuchi di (Sutarjo Adisusilo, J.R., 

2012:77) memaknai watak (karakter) sebagai seperangkat sifat-sifat yang selalu 

dikagumi sebagi tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral 

seseorang. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pendidikan watak adalah 

mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu, nilai-nilai yang diterima secara luas 

sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. 
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Karakter adalah watak, sifat, akhlak ataupun kepribadian yang 

membedakan seorang individu dengan individu lainnya. Atau karakter dapat di 

katakan juga sebagai keadaan yang sebenarnya dari dalam diri seorang individu, 

yang membedakan antara dirinya dengan individu lain.  

Ada tiga prinsip pokok pengebangan pendidikan karakter di Kanada 

menurut Berkowitz dalam Muchlas Samani & Hariyanto (2012:16). Pertama, 

satu-satunya cara untuk membangun dunia yang bermoral dalah dengan 

menciptakan manusia yang lebih bermoral. Kedua, pentingnya perwujudan kata 

pepatah yang mengatakan “Perilaku anak adalah satu-satunya bahan 

pertanggungjawaban yang dapat dimint kepada orangtua (dewasa) (a child is the 

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

memiliki peran sdan pengaruh yang kuat dan ekstensif terhadap para muda karena 

mereka menghabiskan sebagian besar waktunya bertahun-tahun, sejak masih 

anak-anak sampai dewasa di sekolah. 

Menurut Kurniawan M.I (2015) bahwa pembentukan karakter siswa 

sekolah dasar tidak terlepas daritugas guru sebagai pendidik. Tugas guru sebagai 

pendidik tidak hanya mentransfer ilmu saja, melainkan juga mendidik dalam arti 

lain membentuk karakter siswa menjadi pribadi yang baik. Lebih spesifiknya, 

menurut Lickona dalam Suyanto (2010:29). Pendidikan yang mengambangkan 

karakter adalah upaya yang dilakukan pendidikan untuk membantu anak didik 

supaya mengerti, mempedulikan, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai dan etika. 

Anak didik bisa melihat mana yang benar, sangat mempedulikan tentang yang 

benar, dan melakukan apa yang mereka yakini sebagai yang benar walaupun ada 

tekanan dari luar dan godaan dari dalam. 
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Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

penanaman karakter dapat dilaksanakan melalui pendidikan yang baik serta 

lingkungan yang baik, terutama lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Karakter bangsa yang berkualitas perlu diberdayakan sejak dini. Pemberdayaan 

karakter sejak dini menjadikan pribadi yang kuat tidak mudah terkontaminasi 

budaya yang lain yang tidak sesuai dengan kepribadian dan jatidirinya. 

2. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter telah menjadi sebuah pergerakan pendidikan 

pengembangan sosial, pengembangan emosional dan pengembangan etika para 

siswa. Menurut E. Mulyasa (2012:32) Pendidikan karakter mempunyai tujuan 

bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu 

pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal yag baik sehingga peserta 

didik paham tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan nilai yang baik 

dan mau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Lickona (2012:82) mengemukakan bahwa karakter yang baik 

terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan 

melakukan hal yang baik-kebiasaan dalam berpikir, kebiasaan dalam hati, dan 

kebiasaan dalam tindakan. Ketiga hal ini diperlukan untuk mengarahkan suatu 

kehidupan moral;ketiganya membentuk kedewasaan moral. 

Dalam mengembangkan karakter siswa, guru sangat berperan penting 

sebagai layaknya sutradara dan siswa sebagai aktor dalam kehidupan nyata. Jika 

diibaratkan dalam secangkir kopi maka guru adalah sebagai gula dan siswa 

sebagai rasa. Jadi apapun hasil kepribadian siswa sangat dipengaruhi oleh didikan 

seorang guru, sehingga guru harus menjadi panutan dan menginspirasi siswa 
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untuk berbuat baik. Guru harus mengetahui kemampuan, potensi, minat, hobi, 

sikap, kepribadian, kebiasaan catatan kesehatan, latar belakang keluarga, dan 

kegiatannya di sekolah. 

Mengoptimalkan masa keemasan pada anak usia dini, termasuk salah satu 

upaya untuk mempersiapkan generasi yang akan datang agar lebih berkualitas. 

Harapan akan generasi yang akan datang adalah generasi yang memiliki karakter 

dengan perilaku yang berbudi luhur. Karakter siswa yang dimaksud adalah 

perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma hukum, tata karma dan 

sopan santun, norma budaya, dan adat istiadat masyarakat (Zuriah, 2008:17). 

Ada sebuah kata bijak mengatakan “ilmu tanpa agama buta, dan agama 

tanpa ilmu adalah lumpuh”. Sama juga artinya bahwa pendidikan kognitif tanpa 

pendidikan karakter adalah buta. Hasilnya, karena buta tidak bisa berjalan, 

berjalan pun dengan asal nabrak. Kalaupun berjalan dengan menggunakan tongkat 

tetap akan berjalan dengan lambat. Sebaliknya, pengetahuan karakter tanpa 

pengetahuan kognitif, maka akan lumpuh sehingga mudah disetir, dimanfaatkan 

dan dikendalikan orang lain. Untuk itu, penting artinya untuk tidak mengabaikan 

pendidikan karakter anak didik. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

pendidikan karakter adalah membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, 

bermoral, bertoleransi, bekerja sama atau bergotong royong, mempunyai jiwa 

patriotik atau suka menolong sesama, berkembang dengan dinamis, berorientasi 

pada ilmu pengetahuan serta teknologi, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang 

Maha Esa. 



14 

 

 
 

3. Nilai-Nilai dalam Pendidikan Karakter 

Nilai-nilai yang ditanamkan dan dikembangkan pada sekolah-sekolah di 

Indonesia (Puskur, 2010: 8-10) adalah sebgai berikut : 

Tabel 2.1 Nilai-Nilai Karakter 

Nilai Karakter Deskripsi 

Religius Ketaatan dan kepatuahan dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama (aliran 

kepercayaan) yang dianut, termasuk dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama (aliran kepercayaan) lain, serta hidup rukun dan 
berdampingan. 

Jujur Sikap dan perilaku yang menceminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan 

perbuatan (mengetahui apa yang benar, mengatakan yang benar, dan melakukan 

yang benar) sehingga menjadikan orang yang bersangkutan sebagai pribadi yang 
dapat dipercaya. 

Toleransi Sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan agama, 

aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang 

berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka, serta dapat hidup tenang di tengah 
perbedaan tersebut. 

Disiplin Kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata 

tertib yang berlaku. 

Kerja keras Perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh-sungguh (berjuang hingga titik 
darah penghabisan) dalam menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, 

dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. 

Kreatif Sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam berbagai segi dalam 

memecahkan masalah, sehingga selalu menemukan cara-cara baru, bahkan hasil-

hasil baru yang lebih baik dari sebelumnya. 

Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan 
berbagai tugas maupun persoalan. Namun hal ini bukan berarti tidak boleh 

bekerjasama secara kolaboratif, melainkan tidak boleh melemparkan tugas dan 

tanggung jawab kepada orang lain. 

Demokratis Sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan hak dan kewajiban secara 
adil dan merata antara dirinya dengan orang lain. 

Rasa ingin tahu Cara berpikir, sikap, dan perilaku yang mencerminkan penasaran dan keingintahuan 

terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam. 

Semangat 

kebangsaan 

Sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan pribadi atau individu dan golongan. 

Cinta tanah air Sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan 

yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekomoni, politik, dan sebagainya, sehingga 

tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. 
Menghargai 

prestasi 

Sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan mengakui kekurangan diri sendiri 

tanpa mengurangi semangat berprestasi yang lebih tinggi. 

Komunikatif Senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan tindakan terbuka terhadap orang 

lain melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta kerja sama secara kolaboratif 
dengan baik. 

Cinta damai Sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana damai, aman, tenang, dan nyaman 

atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau masyarakat tertentu. 

Gemar membaca Kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk menyediakan waktu secara khusus guna 
membaca berbagai informasi, baik buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya, 

sehingga menimbulkan kebijakan bagi dirinya. 

Peduli lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan 

sekitar. 
Peduli sosial Sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun 

masyarakat yang membutuhkannya. 

Tanggung jawab Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik 

yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun 
agama. 

(Sumber: Nilai-nilai Karakter dalam Puskur,2010) 
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Berdasarkan nilai-nilai karakter yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pendidikan karakter merupakan bagian sangat penting dan 

tidak dapat terpisahkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan karakter akan 

memupuk watak yang bertujuan memupuk kemampuan peserta didik untuk 

melakukan pengambilan keputusan dengan pertimbangan baik dan buruk, 

memelihara hal yang baik, serta mewujudkan kebaikan ini dalam kehidupan 

sehari-hari dengan sepenuh hati. Kualitas suatu bangsa dapat dinilai dari segi 

karakter dan intelektual yang tinggi. 

4. Pembelajaran Bahasa Jawa di Sekolah Dasar 

Pembelajaran bahasa Jawa merupakan muatan lokal wajib di Jawa Timur. 

Pembelajaran bahasa Jawa adalah pembelajaran di sekolah dasar/madrasah yang 

menggunakan kurikulum terintegrasi atau tematik yang desesuaikan dengan 

kurikulum nasional. Definisi pembelajaran menurut Degeng dalam bukunya 

Hamzah (2008:2) adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini 

secara implisit dalam pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, 

mengembangkan metode untuk mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Maka 

pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu 

seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru. 

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 yang terus berkembang maka 

diperlukan penyesuaian ejaan huruf Jawa. Bahasa Jawa merupakan salah satu 

bahasa daerah sehingga perlu dilestarikan supaya tidak hilang keberadaannya.  
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Pembelajaran bahasa Jawa baik menyangkut masalah penyusunan rencana 

pembelajaran, penyajian materi maupun evaluasi hasil belajar. Mata pelajaran 

bahasa Jawa dalam pelaksanaannya di sekolah dasar juga mempunyai tujuan-

tujuan tertentu.  

Menurut Balitbang dalam Supartinah (2012:5) Tujuan pendidikan budaya 

dan karakter bangsa adalah sebagai berikut : 

a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik 

sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai 

budaya dan karakter bangsa; 

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang 

terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya 

bangsa yang religius;  

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta 

didik sebagai generasi penerus bangsa; 

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia 

yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan 

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan 

penuh kekuatan (dignity). 

 

Pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar meliputi membaca, menyimak, 

berbicara, menulis. Membaca diarahkan pada kemampuan memahami isi bacaan, 

makna suatu bacaan ditentukan oleh situasi dan konteks dalam bacaan. Kegiatan 

menyimak pada hakikatnya sama dengan kegiatan membaca hanya saja pada 

menyimak merupakan pemahaman teks lisan. Kegiatan menulis diarahkan untuk 

mengembangkan kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, pesan dan 

perasaan secara tertulis. Kegiatan berbicara diarahkan pada kemampuan 

mengungkapkan gagasan, pendapat, pesan dan perasaan secara lisan dengan 

menggunakan bahasa Jawa. Program Pengajaran Bahasa Jawa, lingkup mata 

pelajaran bahasa Jawa meliputi penguasaan kebahasaan, kemampuan memahami 
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mengapresiasi sastra dan kemampuan menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa 

mempunyai tiga ragam bahasa yaitu ngoko, madya, dan krama. 

Berdasarkan uraian tentang bahasa Jawa di atas melandasi penetapan 

tujuan pembelajaran dikelas. Tujuan pembelajaran bahasa Jawa kelas V, tertuang 

dalam silabus mata pelajaran muatan lokal (bahasa Jawa) untuk jenjang 

pendidikan sekolah dasar negeri maupun swasta yang memuat standar kompetensi 

dan kompetensi dasar terutama untuk kelas V Semester II. 

Tabel 2.2 KI dan KD Bahasa Jawa Kelas V Tema 7 (Sejarah Peradaban Indonesia) 

No Kompetensi Inti Kompetensi Dasar INDIKATOR 

1 

Menerima, menjalankan, dan 

menghargai ajaran agama yang  

dianutnya. 

 

1.4 Mengagumi 

keindahan karya seni 

dan karya kreatif 

daerah Jawa Timur 

sebagai anugerah 

Tuhan. 

1.4.1 Mengagumi nilai-nilai 

didik dalam cerita 

wayang/ topѐng 

ḍhâlâng 

1.4.2 Mendengarkan cerita 

wayang / topѐng 

ḍhâlâng dengan 

seksama  

2 

Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya serta cinta tanah 

air. 

2.1 Menunjukkan rasa 

percaya diri dalam 

mengolah budaya 

Jawa Timur 

2.1.1 Menunjukkan rasa 

percaya diri dalam 

memperagakan tokoh 

cerita wayang/ topѐng 

ḍhâlâng 

2.1.2 Mau membaca cerita 

wayang/ topѐng 

ḍhâlâng 

3 

Memahami pengetahuan 

faktual dan konseptual dengan 

cara Mengamati :, Menanya : 

dan mencoba berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, di 

sekolah dan tempat bermain 

3.5 Mengenal,  

memahami, dan 

mengidentifikasi 

teks cerita 

pewayangan/ topѐng 

ḍhâlâng . 

3.5.1Menyebutkan contoh 

lakon wayang/ topѐng 

ḍhâlâng 

3.5.2Menyebutkan unsur 

intrinsik cerita wayang/ 

topѐng ḍhâlâng 

3.5.3Menjelaskan pesan 

moral dalam teks  

        wayang/ topѐng ḍhâlâng 

4 

Menyajikan pengetahuan 

faktual dan konseptual dalam 

bahasa yang jelas, sistematis, 

logis dan kritis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkanperilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

4.5 Menceritakan 

kembali cerita 

wayang / topѐng 

ḍhâlâng  secara tulis 

dan lisan 

4.5.1 Membaca nyaring teks 

cerita  wayang/ topѐng 

ḍhâlâng 

4.5.2 Membuat ringkasan  

cerita wayang/ topѐng 

ḍhâlâng 

4.5.3 Menceritakan kembali 

isi cerita wayang/ 

topѐng ḍhâlâng 

(Sumber: Silabus Mulok Bahasa Daerah SD/MI/SDLB(Online) 

http://loginmarkasduniamaya.blogspot.com/2014/11/silabus-bahasa-daerah-bahasa-jawa.html) 
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5. Bentuk Unggah-Ungguh Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa sebagai bahasa daerah dimaksudkan dapat membangun 

perilaku atau kebiasaan yang baik bagi masyarakat yang menggunakannya. Dalam 

bahasa Jawa terdapat unggah-ungguh bahasa yang mengatur perilaku dan cara 

berbahasa kepada orang lain. Wisnu Sasangka (2009: 101-127) unggah-ungguh 

bahasa Jawa secara emik dapat dibedakan menjadi dua yaitu bentuk ngoko (ragam 

ngoko) dan krama (ragam krama). Kedua bentuk tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

a. Ragam Ngoko 

Ragam ngoko adalah bentuk unggah-ungguh Bahasa Jawa yang berintikan 

leksikon ngoko, atau yang menjadi unsur inti di dalam ragam ngoko adalah 

leksikon ngoko, bukan leksikon lain. Afiks yang muncul dalam ragam semuanya 

menggunakan ragam ngoko yaitu afiks di-, -e, dan –ake. ragam ngoko dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu ngoko lugu dan ngoko alus. 

1) Ngoko Lugu 

Ngoko lugu adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua 

kosakatanya berbentuk ngoko atau netral (leksikon ngoko lan  netral) tanpa 

terselip krama, krama inggil, atau krama andhap.Afiks yang digunakan dalam raga 

mini adalah afiks di-, -e, dan –ake bukan afiks dipun-, -ipun, dan –aken. Berikut 

ini disajikan contoh sebagai berikut. 

a) Akeh  wit aren kang ditegor seperlu dijupuk pathin. 

‘banyak pohon enau yang ditebang untuk diambil sarinya’ 

b) Bengi iku uga Ayunda mlebu rumah sakit diterake bapak lan ibune. 

‘malam itu juga Ayunda dibawa ke rumah sakit diantar bapak dan ibunya’ 
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2) Ngoko Alus 

Ngoko alus adalah bentuk unggah-ungguh yang didalamnya bukan hanya 

terdiri atas leksikon ngoko dan netral saja, melainkan juga terdiri atas leksikon 

krama inggil, krama andhap, dan krama. Afiks  yang dipakai dalam ngoko alus ini 

yaitu di-, -e, dan –ne.  Berikut ini disajikan contoh ngoko alus. 

a) Dhuwite mau wis diasta apa durung, Mas? 

‘Uangnya tadi sudah dibawa atau belum, Kak?’ 

b) Sing ireng manis kae garwane Bu Mulyani. 

‘Yang hitam manis itu suami Bu Mulyani’ 

b. Ragam Krama 

Ragam krama adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang berintikan 

leksikon krama, atau yang menjadi unsur inti di dalam ragam krama, bukan 

leksikon lain. Afiks yang digunakan dalam ragam krama yaitu afiks dipun-, -ipun, 

dan-aken. Ragam krama mempunyai dua bentuk varian yaitu krama lugu dan 

krama alus. 

1) Krama Lugu 

Ragam krama lugu dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk ragam krama 

yang kadar kehalusannya rendah. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan 

ngoko alus, ragam krama lugu tetap menunjukkan kadar kehalusannya. 

Masyarakat awam menyebut ragam ini dengan sebutan krama madya. Ragam 

krama lugu sering muncul afiks ngoko di-, -e, dan –ake dari pada afiks dipun-, -

ipun, dan –aken. Selain afiks ngoko, klitik madya mang- juga sering muncul 

dalam ragam ini. Berikut ini disajikan beberapa contoh krama lugu. 
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a) Mbak, njenengan wau dipadosi bapak. 

‘Mbak, Anda tadi dicari bapak.’ 

b) Griya tipe 21 niku sitine wiyare pinten meter? 

‘Rumah tipe 21 itu luas tanahnya berapa meter?’ 

2) Krama Alus 

Krama alus adalah bentuk unggah-ungguh bahasa Jawa yang semua 

kosakatanya terdiri atas leksikon krama dan dapat ditambah dengan leksikon 

krama inggil atau krama andhap. Meskipun begitu, yang menjadi leksikon inti 

dalam ragam ini hanyalah leksikon yang berbentuk krama. Leksikon madya dan 

leksikon ngoko tidak pernah muncul di dalam tingkat tutur ini. Leksikon krama 

inggil dan andhap selalu digunakan untuk penghormatan terhadap mitra wicara. 

Dalam tingkat tutur ini afiks dipun-, - ipun, dan –aken cenderung lebih sering 

muncul daripada afiks di-, -e, dan – ake. Berikut ini akan disajikan beberapa 

contoh krama alus. 

a) Sapunika ngaten kemawon Mbak, Dhik Handoko punika dipunsuwuni 

bantuan pinten? 

‘Sekarang begini saja Mbak, Dik Handoko dimintai bantuan berapa? 

b) Ing wekdal semanten kathah tiyang sami risak watak lan budi pakartinipun. 

‘Saat itu banyak orang yang rusak perangai dan budi pekertinya’ 

6. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Salah satu kriteria guru yang baik adalah jika guru itu dapat mengenal dan 

memahami siswanya. Dengan mengenal dan memahami siswanya, guru dapat 

memberikan pendidikan dan pembelajaran secara tepat. Dalam praktik pendidikan 

disekolah seringkali dijumpai guru yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi 
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serta kebutuhan siswa. Penggunaan strategi atau metode dan media yang selalu 

sama pada semua materi pelajaran, pembelajaran yang secara rutin didominasi 

oleh keaktifan guru, tuntunan kurikuler yang terlalu tinggi kepada siswa, 

merupakan contoh ketidaktepatan guru dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran terutama pada jenjang sekolah dasar. 

Menurut Piaget dalam Desmita (2014:104). Pemikiran anak-anak usia 

sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret-operasional (concrete 

operational thought), yaitu masa dimana aktivitas mental anak terfokus pada 

objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat diterima dan 

dipertanggung jawabkan kebenarannya maka dalam penelitian ini diperlukan 

sebuah kajian empiris atau penelitian terdahulu. Berkenaan dengan hal tersebut, 

peneliti menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini. 

Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan untuk penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Supartinah (2012) yang berjudul “Pemetaan Nilai 

Pendidikan Budaya dan Karakter Mata Pelajaran Bahasa Jawa Kelas Awal 

Sekolah Dasar.” Dari penelitian tersebut diperoleh hasil:  

1. Kelas I: (a) keterampilan menyimak, yaitu religius, jujur, tanggung jawab, 

peduli sosial, cinta damai, bersahabat, bekerja keras, peduli lingkungan, 

toleransi; (b) keterampilan berbicara, yaitu kreatif, peduli lingkungan, peduli 

sosial, komunikatif, religius, jujur, tanggung jawab, demokratis, cinta damai; 

(c) keterampilan membaca, yaitu jujur, disiplin, kerja keras, menghargai 
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prestasi, toleransi, kreatif, mandiri, gemar membaca; (d) keterampilan 

menulis, yaitu bekerja keras (teliti& sabar), tanggung jawab, disiplin, kreatif. 

2. Kelas II (a) keterampilan menyimak, yaitu jujur, toleransi, menghargai 

prestasi, cinta tanah air, peduli lingkungan, peduli sosial; (b) keterampilan 

berbicara, yaitu  kreatif, peduli lingkungan, peduli sosial, komunikatif, 

religius, jujur, tanggung jawab, cinta damai, gemar membaca; (c) 

keterampilan membaca, yaitu jujur, disiplin, kerja keras, mandiri, gemar 

membaca, menghargai prestasi,  peduli sosial, tanggung jawab, kreatif, 

demokratis, cinta damai; (d) keterampilan berbicara, yaitu tanggung jawab 

dan peduli lingkungan. 

3. Kelas III (a) keterampilan menyimak, yaitu kreatif, rasa ingin tahu, 

bersahabat/ komunikatif, disiplin; (b) keterampilan berbicara, yaitu kreatif, 

rasa ingin tahu, bersahabat/ komunikatif, disiplin; (c) keterampilan membaca, 

yaitu kerja keras, mandiri, tanggung jawab, gemar membaca, jujur, peduli 

sosial, toleransi, disiplin, religius, cinta tanah air, kreatif; (d) keterampilan 

menulis, yaitu disiplin, mandiri, tanggung jawab, kreatif, cinta tanah air, 

peduli sosial. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah berkaitan dengan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa di Sekolah Dasar. Sedangkan yang menjadi perbedaan disini adalah cakupan 

penelitian yang lebih luas yaitu meneliti 18 karakter pada siswa, kemudian 

penelitian ini dilakukan pada siswa kelas V yang dimaksudkan dapat mewakili 

keseluruhan tingkatan siswa sekolah dasar. 
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Selanjutnya penelitian relevan yang dijadikan rujukan yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Novita Elly Susanti (2014) dalam skripsi yang berjudul ”Analisis 

Pelaksanaan Pendidikan Karakter pada Muatan Lokal Bahasa Jawa Kelas IV di 

SDN Purwantoro 1 Malang”. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil : 

1. Nilai karakter yang berjumlah 18 telah dikembangkan 9 nilai karakter pada 

pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa kelas IV di SDN Purwantoro 1 

Malang yang meliputi religius, jujur, disiplin, demokratis, gemar membaca, 

rasa ingin tahu, toleransi, komunikatif, dan tanggung-jawab.  

2. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter yang dilakukan di SDN 

Purwantoro 1 Malang khususnya pada pembelajaran muatan lokal bahasa 

Jawa diukur dengan menggunakan format penilaian pengamatan perilaku 

peserta didik. Pendidikan karakter di SDN Purwantoto 1 Malang dapat 

dikatakan berhasil karena peserta didik sudah mulai menerapkan pembiasaan 

yang baik. Namun demikian penilaian yang dilakukan terhadap pendidikan 

karakter yang pada pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa kelas IV di SDN 

Purwantoro 1 Malang belum terlaksana secara maksimal. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah meneliti tentang capaian 18 karakter dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa di Sekolah Dasar. Perbedaan disini adalah penelitian terdahulu lebih meneliti 

tentang nilai karakter yang terkandung dalam perangkat pembelajaran Bahasa 

Jawa, sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui nilai-nilai karakter 

yang muncul pada siswa dalam pembelajaran Bahasa Jawa serta bagaimana proses 

pengembangan karakter melalui pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar 

khususnya kelas V. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka peneliti menemukan latar 

belakang masalah yaitu pergeseran nilai-nilai karakter yang ada di dalam 

masyarakat. Hal ini perlu mendapat penanganan melalui pendidikan yang salah 

satunya melalui pembelajaran Bahasa Jawa sebagai budaya lokal yang 

mengandung unsur pendidikan karakter. Kemudian peneliti melakukan 

1. Lemahnya karakter dari lulusan 

sekolah dasar 

2. Kurangnya disiplin siswa dalam 

mentaati peraturan sekolah 

3. Terjadi kasus yang melibatkan remaja 

bahkan siswa sekolah dasar 

Pembelajaran Bahasa Jawa dalam 

mengembangkan karakter 

Sumber Data 

1. Kepala Sekolah 

2. Guru 

3. Siswa 

 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi 

 

Teknik Analisis Data 

1. Reduksi Data 

2. Pengujian Data 

3. Penarikan Kesimpulan 

 

Uji Keabsahan Data 

1. Uji Kepercayaan (credibility) 

2. Keteralihan (trensferability) 

3. Kebergantungan (dependability) 

4. Kepastian (confirmability) 

1. Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran bahasa Jawa dalam 

pengembangan karakter siswa 

2. Mendeskripsikan nilai-nilai karakter yang muncul pada siswa 

3. Medeskripsikan faktro-faktor yang menghambat pengembangan karakter siswa 

Fakta di Lapangan 

Tujuan 

Penelitian 
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pengumpulan data dengan sumber data meliputi siswa, guru, dan kepala sekolah 

yang dilaksanakan di SDN Mulyorejo 1 Malang. 

Penelitian ini dilakukan guna menggali informasi mengenai proses 

pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa dalam mengembangkan karakter siswa, 

nilai-nilai karakter yang terdapat dalam pembelajaran Bahasa Jawa, dan faktor-

faktor yang menghambat pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa dalam 

mengembangkan karakter siswa. Peneliti melakukan penelitian dengan mengamati 

aktivitas siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran bahasa Jawa. Kemudian 

peneliti melakukan wawancara kepada guru kelas V-A, guru kelas V-B, dan 

kepala sekolah. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Kemudian melakukan analisis data dengan 

melakukan reduksi atau kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok sehingga 

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data selanjutnya yaitu menyajikan data dengan cara deskriptif. 

Selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari data yang sudah dihasilkan serta 

melakukan uji keabsahan data guna mendapatkan hasil penelitian yang relevan 

dan valid. 

 


