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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap negara mengaharapkan warga negara yang memiliki karakter positif 

yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual. Perilaku yang luhur dari warga 

negara juga menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara. Kesuksesan pembangunan 

sebuah negara salah satunya sangat bergantung pada karakter warga Negara. 

Pendidikan harus berkontribusi terhadap pembentukan karakter. Pada pendidikan 

formal di sekolah siswa dioptimalkan aktif dalam mengembangkan potensi 

dirinya melalui pendidikan karakter. Selain itu, dapat meningkatkan pencapaian 

tujuan-tujuan akademik sekolah terutama dalam pembentukan karakter.  

Pendidikan karakter mengambil kedudukan yang jelas, bahwa karakter 

seseorang dapat dibentuk melalui pendidikan mulai dari pendidikan dasar. 

Menurut Amri (2011:6) pendidikan karakter adalah upaya sadar dan terencana 

dalam memahami dan menanamkan nilai-nilai dasar perilaku manusia. Perilaku 

manusia tersebut berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan dan kebangsaan. Pendidikan karakter terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan nilai agama yang dianggap aturan 

tertinggi, hukum, tata karma, budaya dan adat istiadat. Pendidikan menjadi 

alternatif membangun kualitas generasi baru yang lebih baik.  

Menurut Amri (2011:31) pendidikan karakter bertujuan untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang 



2 

 

 

mengarah pada pencapaian pembentukan karakter siswa secara utuh, terpadu dan 

seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter 

diharapkan siswa mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan mengimplementasi nilai-nilai karakter sehingga 

terwujud dalam perilaku sehari-hari. Nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, 

kebiasaan keseharian dan contoh yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah 

yang menjadi budaya sekolah. Semua warga sekolah akan menjadi contoh yang 

baik dalam mengimplementasikan pendidikan karakter.  

Setiap sekolah menanamkan nilai-nilai karakter dasar sesuai ciri budaya 

bangsa Indonesia. Sumber nilai-nilai dasar yaitu perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan dan kebangsaan. Menurut Aqib (2012:40) nilai karakter tersebut 

adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 

rasa ingin tahu, semangat, kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosaial dan tanggungjawab. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan pada 

setiap kegiatan di sekolah.  

Pendidikan karakter tidak diperoleh secara otomatis, tetapi berkembang 

melalui proses panjang berkesinambung dan tidak dapat berdiri sendiri. Proses 

pendidikan karakter tidak dapat langsung dilihat hasilnya dalam waktu yang 

singkat, tetapi memerlukan proses yang kontinu dan konsisten. Keterlibatan 

kepala sekolah, guru, dan orangtua siswa sangat besar dalam menentukan 

keberhasilannya. Unsur kurikulum yang meliputi tujuan, materi, metode, dan 

evaluasi perlu disusun baik dengan memperhatikan tujuan pendidikan karakter. 
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Selain unsur tersebut, upaya kegiatan belajar mengajar, ekstrakulikuler, 

pembiasaan dan pembudayaan karakter yang positif dapat mendukung 

keberhasilan pendidikan karakter di sekolah. 

Pengimplementasi pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar di 

sekolah menjadi satu kesatuan kurikulum pendidikan. Kurikulum tersebut, tidak 

terdapat mata pelajaran tersendiri untuk pendidikan karakter. Penguatan 

pendidikan karakter diintegrasikan dalam setiap pelajaran di sekolah. Integrasi 

pendidikan nilai ke dalam pembelajaran melalui penanaman dan pembinaan 

pendidikan karakter tidak diartikan sempit. Pendidikan agama dan pendidikan 

kewarganegaraan bukan hanya sebagai domain, melainkan terintegrasi ke dalam 

seluruh mata pelajaran seperti IPS, IPA, Bahasa, matematika, seni dan budaya, 

pendidikan jasmani dan kesehatan dan pada mata pelajaran muatan lokal. Tidak 

tertinggal yaitu mata pelajaran pada Bahasa Jawa. 

Pada peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang 

kurikulum muatan lokal menyebutkan bahwa mata pelajaran Bahasa Daerah yang 

salah satunya yaitu mata pelajaan Bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib di 

sekolah. Bahasa Jawa diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan 

lokal wajib di seluruh sekolah di Jawa Timur. Muatan lokal Bahasa Jawa 

bertujuan sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan etika, 

estetika, moral, spiritual dan karakter. Penambahan pembelajaran Bahasa Jawa 

pada mata pelajaran dapat membantu keberhasilan pelaksanaan pendidikan 

karakter yang dibiasakan sejak di pendidikan dasar. 

Menurut Rohmadi dan Lili (2011:83) sifat pembelajaran Bahasa Jawa 

yang penuh dengan muatan afektif dapat mengangkat nilai pendidikan karakter. 
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Pembelajaran Bahasa Jawa mengarah pada ketrampilan berbahasa dan kerangka 

budaya Jawa. Ketrampilan berbahasa yang bertujuan untuk berkomunikasi, baik 

lisan maupun tulis. Berkomunikasi dalam Bahasa Jawa didukung oleh 

kemampuan memahami dan menggunakan Bahasa Jawa sesuai dengan unggah-

ungguh basa. 

Pembelajaran Bahasa Jawa memiliki perangkat aturan yaitu unggah-

ungguh bahasa Jawa. Unggah-ungguh bahasa Jawa sebagai variasi Bahasa yang 

ditentukan oleh perbedaan sikap sopan santun pembicara terhadap lawan bicara. 

Perwujudan kesopanan akan terlihat pada pemilihan kata saat pengucapan dengan 

lawan bicara dan tingkah laku. Pembiasaan sikap kesopanan pada pembelajaran 

Bahasa Jawa berkaitan penuh dengan pelaksanaan pendidikan karakter. 

Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Malang merupakan sekolah yang sudah 

sudah melaksanakan pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Sekolah ini juga 

sudah menanamkan nilai-nilai karakter pada kegiatan akademik dan non-

akademik. Hal ini terbukti dari pemerolehan penghargaan Adiwiyata, yaitu 

menjaga dan bertanggung jawab pada lingkungannya. Adiwiyata ini termasuk 

dalam ketercapaian nilai karakter yaitu peduli lingkungan. Oleh sebab itu, peneliti 

ingin menganalisis nilai karakter yang tercapai di dalam proses pembelajaran. 

Mata pelajaran Bahasa Jawa terpilih sebagai pembelajaran yang akan diteliti 

karena Bahasa Jawa dekat dengan kehidupan sehari-hari dan sering digunakan 

untuk berkomunikasi. Kurikulum yang digunakan Sekolah Dasar Negeri Kauman 

1 Malang yaitu kurikulum 2013. Tidak terkecuali dengan mata pelajaran Bahasa 

Jawa.  
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Berdasarkan observasi awal pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 di 

Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Malang dengan Ibu Aning guru mata pelajaran 

bahasa Jawa kelas V bahwa pada mata pelajaran Bahasa Jawa sebagai muatan 

lokal juga sudah mengintegrasikan pendidikan karakter. Guru sudah menujukkan 

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter tersebut juga 

sudah sesuai dengan tradisi budaya Jawa. Selain itu, guru juga sudah memberikan 

banyak contoh pengucapan dan pemilihan kata Jawa untuk berkomunikasi dengan 

lawan bicara. Namun siswa sering lupa karena tidak dibiasakan di lingkungan 

keluarganya untuk menggunakan bahasa Jawa. Sikap kejawaan menghilang 

bersamaan bahasa Jawa yang kurang dibiasakan. Kaitannya  dengan hal tersebut, 

peneliti akan menganalisis tentang perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Jawa kelas V di Sekolah Dasar 

Negeri Kauman 1 Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini yaitu: 

1. Bagaimanakah perencanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa kelas V di Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Kota Malang? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa kelas V di Sekolah Dasar Negeri Kauman 1  Kota Malang? 

3. Bagaimanakah penilaian pendidikan karakter dalam pembelajaran Bahasa 

Jawa kelas V di Sekolah Dasar Negeri Kauman 1  Kota Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

Bahasa Jawa kelas V di Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Kota Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

Bahasa Jawa kelas V di Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Kota Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan penilaian pendidikan karakter dalam pembelajaran 

Bahasa Jawa kelas V di Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 Kota Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dari penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bidang pendidikan dan 

memberikan sumbangan teori tentang pendidikan karakter pada pembelajaran 

Bahasa Jawa sehingga mampu meningkatkan kualitas sekolah. Sehingga 

terwujud visi dan misi sekolah yang berkarakter. 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi siswa 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi siswa tentang nilai-nilai 

pendidikan karakter yang ditanamankan pada pembelajaran Bahasa Jawa 

agar bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 
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b) Bagi guru 

Sebagai sumber referensi dan masukan bagi guru bahasa Jawa khususnya 

agar proses pendidikan karakter dalam pembelajaran Bahasa Jawa dapat 

terlaksana dengan baik sesuai tujuan yang ditetapkan. 

c) Bagi penulis 

Memberikan pengalaman dan wawasan yang banyak dengan melakukan 

penelitian secara langsung tentang pendidikan karakter dalam 

pembelajaran bahasa Jawa. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Berdasarkan hasil observasi awal, Sekolah Dasar Negeri Kauman 1 

Malang sudah menerapkan pendidikan karakter dalam pembelajarannya. Tidak 

terkecuali dalam pembelajaran bahasa Jawa. Adapun batasan masalah penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Pendidikan karakter memuat 18 nilai karakter. Nilai karakter tersebut ialah 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial 

peduli lingkungan dan tanggungjawab. Nilai karakter yang diteliti hanya 

beberapa yang terlihat. 

2. Implementasi pendidikan karakter dibatasi pada perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian. 
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3. Penilaian terdiri dari penilaian kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan 

psikomotor (ketrampilan). Penilaian pendidikan karakter dibatasi pada 

penilaian sikap. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Pendidikan karakter 

Upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk 

membantu peserta didik memahami nilai-nilai karakter dasar perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan 

dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya dan 

adat istiadat.  

2. Pembelajaran bahasa Jawa 

Kegiatan belajar mengajar menggunakan bahasa Jawa secara baik dan 

benar. Pembelajaran bahasa Jawa yang terkait dengan pemerolehan unsur 

budaya Jawa untuk pembentukan karakter yang sesuai dengan budaya Jawa.  

 


