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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pendidikan karakter  

Hakikat pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia 

adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari 

budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi 

muda. Manusia hidup dalam ligkungan sosial dan budaya tertentu, maka karakter 

individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya 

yang bersangkutan. Artinya, pengembangan karakter bangsa hanya dapat 

dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik 

dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa (Zainal, 2015:10). 

2.1.1 Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter bukan semata-mata tentang pengetahuan belaka, 

namun tentang kepribadian dan perilaku siswa. Pendidikan karakter diharapkan 

siswa sekolah dasar mampu mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji nilai-nilai karakter sehingga terwujud dalam 

kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan karakter untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian 

pembentukan karakter siswa secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai standar 

kompetensi lulusan.  
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Adapun tujuan pendidikan karakter yang sesuai yang tertulis pada 

pedoman sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Pusat 

Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan (2010:7) meliputi: 

1. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif siswa sebagai manusia dan 

warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa; 

2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang terpuji dan sejalan 

dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; 

3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab siswa sebagai generasi 

penerus bangsa; 

4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi manusia mandiri, kreatif, 

dan berwawasan kebangsaan; dan 

5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar 

yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. 

Tujuan pendidikan karakter yang menjadi harapan masyarakat terhadap 

sekolah menghendaki siswa memiliki kemampuan dan kecakapan berpikir, 

menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan memiliki karakter yang terpuji 

sebagai anggota masyarakat. Bagi sekolah harapan masyarakat mengenai tujuan 

pendidikan karakter tersebut tercantum dalam kurikulum yang selanjutnya 

digunakan sebagai pedoman oleh guru untuk menyusun tujuan pembelajaran 

(Arafik. 2013:12). 

Pada tingkatan institusi, pendidikan karakter juga mengarah  pada 

pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, 

kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga 
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sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan 

pendidikan karakter adalah membentuk, menanamkan, memfasilitasi dan 

mengembangkan nilai-nilai positif pada anak sehingga menjadi pribadi yang 

unggul dan bermartabat. 

2.1.2 Nilai-nilai Karakter 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter dididentifikasi 

dari empat sumber, yaitu: agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan 

nasional. Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, teridentifikasi 18 nilai yang 

dapat dikembangkan melalui pendidikan budaya dan karakter bangsa, seperti 

dijabarkan pada tabel. 

Tabel 2.1 Nilai-nilai yang Dikembangkan dalam Pendidikan Karakter 

No. Nilai Karakter Indikator 

1. Religius  Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yng dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk 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 berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

 
9. Rasa ingin tau Sikap yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. 
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No. Nilai Karakter Indikator 

10. Semangat 

kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negaradi atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

 

11. Cinta tanah air Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 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 kebijakan bagi dirinya. 

 

16. Peduli lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam dan sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 
untuk memperbaiki kerusakan alam tersebut. 

 

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. 

 

Sumber: Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa dalam Kementerian Pendidikan 

Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, (2010: 

9-10).  

Pada prinsipnya, sekolah dan guru dapat menambah ataupun mengurangi 

nilai-nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani oleh 

sekolah, hakikat kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi bahasan pada 

suatu mata pelajaran. Dalam kepentingan pendidikan karakter di sekolah, sekolah 

perlu mengembangkan sejumlah nilai karakter yang dianggap penting untuk 

dimiliki oleh setiap lulusannya. 

Menurut Kemendiknas (2010:24) kepala sekolah, guru, dan personalia 

sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sekolah sebagai 



13 

 

lembaga pelaksana pendidikan karakter dengan menggunakan indikator. Indikator 

dirumuskan dalam bentuk perilaku siswa di kelas dan sekolah yang dapat diamati 

melalui pengamatan guru ketika seorang siswa melakukan suatu tindakan di 

sekolah. Misalnya ketika tanya jawab dengan siswa, jawaban yang diberikan 

siswa terhadap tugas dan pertanyaan guru, serta tulisan siswa dalam laporan dan 

pekerjaan rumah. 

Tabel 2.2 Indikator Ketercapaian Pendidikan Karakter 

No. Nilai Karakter Indikator 

1. Religius  a. Mengucap dan menjawab salam. 

b. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran 

c. Melaksanakan ibadah keagamaan 

 

2. Jujur  a. Mengejakan tugas secara benar 
b. Tidak menyontek atau memberi contekan 

c. Melalukan penilaian secara akuntabel dan tidak 

melakukan manipulasi  

 

3. Toleransi  a. Memperlakukan orang lain dengan cara yang sama dan 

tidak membeda-bedakan agama, suku, ras dan golongan 
b. Memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan 

khusus 

c. Bekerja dalam kelompok yang berbeda 

 
4. Disiplin  a. Hadir tepat waktu 

b. Memberikan hukuman bagi yang melanggar tata tertib 

dan hadiah bagi yang berprestasi 

c. Mentaati aturan 

 

5. Kerja keras a. Pengelolaan pembelajaran yang menantang 

b. Mendororng semua warga sekolah untuk berprestasi 

c. Berkompetisi secara sehat 

 

6. Kreatif  a. Menciptakan ide-ide baru di sekolah 

b. Menghargai setiap karya yang unik dan berbeda 

c. Membangun suasana belajar yang mendorong munculnya 
kreativitas siswa 

 

7. Mandiri a. Melatih siswa agar mampu bekerja secara mandiri 

b. Membangun kemandirian siswa melalui tugas yang 

bersifat individu 

 

8. Demokratis  a. Mengambil keputusan kelas secara bersama melalui 

musyawarah dan mufakat 

b. Pemilihan kepengurusan kelas secara terbuka 

c. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain 
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No. Nilai Karakter Indikator 

9. Rasa ingin tau a. Pembelajaran diarahkan mengeksplorasi keingintahuan 

siswa 

b. Menyediakan fasilitas media cetak maupun elektronik 

agar siswa dapat mencari dan menemukan informasi baru 

 

10. Semangat kebangsaan a. Bekerja sama dengan teman sekelas yang berbeda suku, 

etnis, status sosial-ekonomi. 

b. Mengunjungi tempat bersejarah 

c. Meneladani para pahlawan nasional 

 

11. Cinta tanah air a. Memajang foto presiden dan wakil presiden, bendera 
negara, lambang negara, gambar kehidupan masyarakat 

Indonesia 

b. Menggunakan produk buatan dalam negeri 

c. Melestarikan seni dan budaya bangsa 

 

12. Menghargai prestasi a. Memberikan penghargaan atas hasil karya siswa 

b. Memajang hasil karya siswa 

 

13. Bersahabat/ 

komunikatif 

a. Pengaturan kelas yang memudahkan terjadinya interaksi 

siswa 

b. Dalam berkomunikasi, guru tidak menjaga jarak dengan 

siswa 
 

14. Cinta damai a. Menciptakan suasana kelas yang damai 

b. Membiasakan perilaku warga sekolah yang anti 

kekerasan 

 

15. Gemar membaca a. Saling tukar bacaan 

b. Pembelajaran yang memotivasi anak menggunakan 

referensi 

c. Menyediakan buku-buku yang sesuai dengan tahap 

perkembangan peserta didik sehingga dapat menarik 

minat baca siswa 
 

16. Peduli lingkungan a. Menjaga lingkungan kelas dan sekolah 

b. Memelihara tumbuhan dengan baik tanpa menginjak atau 

merusaknya 

c. Tersedia tempat pembuangan sampah di dalam kelas 

d. Pembiasaan hemat energi 

e. Menyediakan kamar mandi, air bersih dan tempat cuci 

tangan 

 

17. Peduli sosial  a. Berempati kepada sesama teman kelas 

b. Melakukan kegiatan bakti sosial 

c. Membangun kerukunan kelas 
 

18. Tanggung jawab a. Mengerjakan tugas dengan baik 

b. Melakukan piket kelas sesuai jadwal yang telah 

ditentukan 

c. Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama 

 

Sumber: Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa dalam Kementerian Pendidikan 

Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, (2010: 

26-31). 
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Indikator di atas secara lebih rinci dapat dikembangkan sesuai dengan 

tingkatan atau jenjang pendidikannya. Indikator berfungsi bagi guru sebagai 

kriteria untuk memberikan pertimbangan tentang perilaku yang dimiliki siswa. 

2.1.3 Penanaman Nilai Karakter 

Pendidikan yang mendasarkan pada nilai karakter dapat melahirkan 

pribadi siswa yang baik. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dapat 

diintegrasian ke dalam kurikulum, silabus dan rencana pelaksanaan pendidikan 

(Kemendiknas, 2010:11). Saat ini guru dituntut untuk membuat silabus dan RPP 

yang berkarakter, artinya memuat beberapa nilai karakter dalam  indikator dan 

kegiatan pembelajarannya. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dicantumkan 

harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diajarkan. Namun yang 

paling penting yaitu apa yang dilakukan dan dicontohkan guru pada siswa.  

Perencanaan pengembangan pendidikan karakter sesuai dengan 

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa dalam Kementerian 

Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 

(2010:15-20), melalui hal-hal berikut: 

1. Program Pengembangan Diri 

Program pengembngan diri, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan 

budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam 

kegiatan sehari-hari sekolah yaitu melalui hal-hal berikut. 

a. Kegiatan rutin sekolah 

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan siswa secara terus 

menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah upacara 

pada hari besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan (kuku, telinga, 
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rambut, dan lain-lain) setiap hari Senin, beribadah bersama atau shalat 

bersama setiap dhuhur (bagi yang beragama Islam), berdoa waktu mulai 

dan selesai pelajaran, mengucap salam bila bertemu guru, tenaga 

kependidikan, atau teman. 

b. Kegiatan spontan 

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat 

itu juga. Kegiatan ini dilakukan biasanya pada saat guru dan tenaga 

kependidikan yang lain mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik 

dari siswa yang harus dikoreksi pada saat itu juga. Apabila guru 

mengetahui adanya perilaku dan sikap yang kurang baik maka pada saat 

itu juga guru harus melakukan koreksi sehingga siswa tidak akan 

melakukan tindakan yang tidak baik itu. Contoh kegiatan itu: membuang 

sampah tidak pada tempatnya, berteriak-teriak sehingga mengganggu 

pihak lain, berkelahi, memalak, berlaku tidak sopan, mencuri, berpakaian 

tidak senonoh. Kegiatan spontan berlaku untuk perilaku dan sikap siswa 

yang tidak baik dan yang baik sehingga perlu dipuji, misalnya: 

memperoleh nilai tinggi, menolong orang lain, memperoleh prestasi dalam 

olah raga atau kesenian, berani menentang atau mengkoreksi perilaku 

teman yang tidak terpuji. 

c. 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 siswa untuk mencontohnya. 

Jika guru dan tenaga kependidikan yang lain menghendaki agar siswa 
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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 siswa, jujur, dan menjaga kebersihan. 

2. Pengkondisian 

Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter bangsa maka 

sekolah harus dikondisikan sebagai pendukung kegiatan itu. Sekolah harus 

mencerminkan kehidupan nilai-nilai karakter bangsa yang diinginkan. 

Misalnya, toilet yang selalu bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan 

selalu dibersihkan, sekolah terlihat rapi dan alat belajar ditempatkan teratur. 

3. Pengintegrasian dalam Mata Pelaaran 

Pengembangan nilai-nilai pendidikan karakater diintegrasikan dalam 

setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut 

dicantumkan dalam silabus dan RPP. Pengembangan nilai-nilai ditempuh 

melalui cara-cara berikut ini: 

a. Mengkaji Standar Komptensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada 

Standar Isi (SI) untuk menentukan apakah nilai-nilai karakter yang 

tercantum itu sudah tercakup di dalamnya; 

b. Mengaitkan antara SK dan KD dengan nilai dan indikator untuk 

menentukan nilai yang akan dikembangkan; 

c. Mencantumkankan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam silabus; 

d. Mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam RPP; 
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e. Mengembangkan proses pembelajaran siswa secara aktif yang 

memungkinkan siswa memiliki kesempatan melakukan internalisasi nilai 

dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai; dan 

f. Memberikan bantuan kepada siswa, baik yang mengalami kesulitan untuk 

menginternalisasi nilai maupun untuk menunjukkannya dalam perilaku. 

4. Budaya Sekolah 

Budaya sekolah cakupannya sangat luas, umumnya mencakup ritual, 

harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, 

proses mengambil keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial 

antarkomponen di sekolah. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah 

tempat siswa berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor 

dengan sesamanya, pegawai administrasi dengan sesamanya, dan antaranggota 

kelompok masyarakat sekolah. Interaksi internal kelompok dan 

antarkelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama 

yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, 

toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa 

kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang dikembangkan 

dalam budaya sekolah. Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan karakter 

dalam budaya sekolah mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala 

sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi dengan 

siswa dan menggunakan fasilitas sekolah. 

Semua kegiatan di sekolah secara esensial mengandung pengembangan 

kognitif, afektif dan ketrampilan sosial yang diyakini sangat potensial dalam 

mengembangkan individu. Dengan harapan menjadi insan Tuhan Yang Maha Esa, 
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anggota keluarga, warga masyarakat, anggota organisasi, warga negara, dan juga 

sebagai bagian komunitas waga masyarakat global yang mampu hidup harmonis 

di tengah-tengah kehidupan bersama, tanpa kehilangan jati dirinya. Dalam 

penyelenggaraan pendidikan karakter ditetapkan strategi dasar menurut Zuriah 

(2007: 77) sebagai berikut:  

1. Pendidikan karakter sebagai substansi dan praksis pendidikan di lingkungan 

persekolahan, terintegrasi dalam sejumlah mata pelajaran yang relevan dan 

iklim sosial budaya sekolah. 

2. Pengorganisasian pendidikan karakter dalam kurikulum dunia persekolahan 

dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, antara lain: 

a. Di sekolah dasar, pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam mata 

pelajaran yang relevan; atau 

b. Di sekolah dasar diintegrasikan ke dalam pendidikan agama dan 

pendidikan kewarganegaraan, serta pendidikan bahasa Indonesia/daerah. 

3. Keterlibatan seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan khususnya guru, 

kepala sekolah, administrasi pendidikan, pengembangan kurikulum, penulis 

buku teks dan lembaga pendidikan tenaga keguruan sesuai dengan 

kedudukan, peran dan tanggungjawabnya.  

Pelaksanaan pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggungjwab guru saja, 

namun semua warga sekolah juga berperan penting. Selain itu, keluarga juga 

sebagai peran pendukung demi keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter. 
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2.1.4 Model Pendidikan Karakter 

Pendapat yang diungkapkan oleh Zuriah  (2007: 88-89) bahwa pendidikan 

karakter merupakan spesifikasi pendidikan nilai di sekolah. Pendidikan karakter di 

sekolah harus mampu melatih dan mengarahkan perkembangan siswa agar 

karakter mereka merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang dikenal dan 

diyakininya. Manusia membutuhkan proses yang panjang dan terus-menerus. 

Demikian pula penanaman nilai dalam pendidikan formal di sekolah harus terus-

menerus diberikan, ditawarkan, dan diulang-ulang agar terinternalisasi dan dapat 

diwujudkan dalam tindakan nyata, dalam karakter yang konkret. 

Keberhasilan penanaman nilai-nilai kehidupan melalui pendidikan 

karakter dipengaruhi oleh cara penyampaiannya. Menurut Suparno (2002:42-44) 

berikut ini empat cara penyampaian yang disebut dengan model penyampaian 

pendidikan karakter di sekolah antara lain adalah: 

1. Model sebagai mata pelajaran sendiri 

Model pendekatan ini, pendidikan karakter dianggap sebagai mata 

pelajaran tersendiri. Pendidikan karakter memiliki kedudukan yang sama dan 

diperlakukan sama seperti pelajaran atau bidang studi lain. Dalam hal ini, guru 

sebagai bidang studi pendidikan karakter harus mempersiapkan dan 

mengembangkan kurikulum, silabus, RPP, metodologi pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran.  Selain itu, pendidikan karakter harus dirancang dalam 

jadwal pelajaran secara terstruktur. Kelebihan dari model ini antara lain materi 

tersampaikan lebih matang dan fokus. Sedangkan kelemahannya, model ini 

sangat tergantung pada tuntutan kurikulum, kemudian penanaman nilai-nilai 
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tersebut seolah-olah hanya menjadi tanggungjawab satu orang guru semata. 

Dampak yang yang muncul hanya menyentuh aspek kognitif, tidak sampai 

pada internalisasi nilai karakter. 

2. Model terintegrasi semua bidang studi 

Pendidikan karakter pada model ini adalah disampaikan secara terintegrasi 

dalam setiap bidang pelajaran, dan oleh karena itu menjadi tanggungjawab 

semua guru. Pemahaman nilai-nilai karakter cenderung tidak bersifat 

informatif-kognitif, melainkan aplikatif sesuai konteks pada setiap bidang 

studi. Dampaknya siswa akan lebih terbiasa dengan nilai-nilai yang sudah 

diterapkan dalam berbagai seting. 

3. Model di luar pengajaran 

Penanaman nilai karakter dapat juga ditanamkan d luar kegiatan 

pembejaran formal. Pendekatan ini lebih mengutamakan pengolahan dan 

penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas nilai-nilai hidupnya. 

Model kegiatan demikian dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang diberi 

tugas atau dipercayakan kepada lembaga lain untuk melaksanakannya. 

Kelebihan pendekatan ini adalah siswa akan mendapatkan pengalaman secara 

langsung dan konkrit. Kelemahannya, tidak ada dalam struktur tetap dalam 

kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah, sehingga akan membutuhkan 

waktu yang lebih lama dan biaya banyak. 

4. Model gabungan 

Model gabungan adalah penggabungan antara model terintegrasi dan 

model di luar pengajaran secara bersamaan. Model ini dapat dilaksanakan 

dalam kerjasama oleh guru maupun pihak luar. Kelebihan model ini adalah 
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semua guru terlibat untuk mengembangkan diri siswa. Siswa menemrima 

informasi tentang nilai-nilai sekaligus juga diperkuat dengan pengalaman 

malalui kegiatan yang terencana dengan baik. Model gabungan lebih baik 

karena siswa bukan lagi hanya mendapat informasi semata melainkan siswa 

menggali nilai-nilai karakter melalui kegiatan secara konstektual. 

Kelemahannya, membutuhkan banyak pihak, banyak waktu, banyak biaya dan 

kesepahaman yang mendalam terlebih apabila melibatkan pihak luar sekolah. 

Model-model tersebut dapat dijadikan pertimbangan seorang guru ataupun 

pihak sekolah dalam melaksanakan dan menanamkan nilai karakter. Setiap model 

mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing, sekolah dapat memilih 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan yang akan dituju. 

2.1.5 Metode Pendidikan Karakter 

Metode menyangkut cara pendekatan dan penyampaian nilai-nilai karakter 

yang akan ditananmkan pada diri siswa. Menurut Suparno (2002:45-52) ada 

beberapa metode yang digunakan untuk pendidikan karakter, antara lain: 

1. Metode demokratis 

Menekankan pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup 

dengan langsung melibatkan siswa untuk menemukan nilai-nilai karakter 

dalam dampingan dan arahan dari guru. Siswa diberikan kesempatan untuk 

memberikan tanggapan, pendapat, dan penilain terhadap nilai-niali karakter 

yang ditemukan. Guru sebagai pemberi informasi satu-satunya dalam 

menemukan nilai-nilai karakter. Metode ini dapat digunakan untuk 

menanamkan nilai-nilai di antara lain kejujuran, toleransi dan menghargai 

pendapat orang lain. Dengan metode ini siswa diajak belajar untuk 
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menentukan nilai karakter yang benar dan berani mengungkapkan gagasan dan 

pendapat serta diarhkan untuk menata cara bicara dan sikapnya. 

2. Metode pencarian bersama 

Metode ini menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan siswa 

dan guru. Lebih berorientasi pada diskusi tentang kejadian aktual di 

masyarakat, dimana proses ini diharapkan menumbuhkan sikap berfikir logis, 

analistis, sistematis untuk dapat mengambil nilai-nilai karkter dari masalah 

yang diolah bersama.  

3. Metode siswa aktif 

Metode ini menekankan pada proses yang melibatkan siswa sejak awal 

pembelajaran. Guru memberikan pokok bahasan dan siswa dalam kelompok 

mencari dan mengembangkan proses selanjutnya. Metode ini mendorong 

siswa untuk mempunyai kreativitas, ketelitian, kerja sama, kejujuran dan daya 

juang. 

4. Metode keteladanan 

Proses pembentukan karakter anak akan dimulai dengan melihat orang 

yang akan diteladani. Guru menjadi tokoh idola dan panutan bagi siswa. 

Dengan keteladanan guru dapat membimbing siswa untuk membentuk sikap 

yang kokoh. Keselarasan antara kata dan tindakan dari guru akan amat berarti 

bagi seorang siswa, demikian pula apabila terjadi ketidakcocokan antara kata 

dan tindakan guru maka perilaku siswa juga akan tidak benar. 

Metode tersebut dapat dipilih dan diaplikasikan oleh guru untuk 

mengenalkan, mengarahkan dan menanamkan nilai-nilai karakter. Interaksi antar 
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guru dan siswa dapat menjadikan penanamankan nilai karakter berjalan dengan 

baik. 

2.1.6 Penilaian Pendidikan Karakter 

Penilaian pencapaian pendidikan nilai karakter didasarkan pada indikator. 

Sebagai contoh, indikator untuk nilai jujur di suatu semester dirumuskan dengan 

mengatakan dengan sesungguhnya perasaan dirinya mengenai apa yang dilihat, 

diamati, dipelajari, atau dirasakan, maka guru mengamati (melalui berbagai cara). 

Pengamatan ini dilakukan dalam setiap pertemuannya apakah yang dikatakan dan 

perilaku yang ditunjukkan seorang siswa itu jujur mewakili perasaan dirinya. 

Pernyataan perasaannya dapat secara lisan tetapi dapat juga dilakukan secara 

tertulis atau bahkan dengan bahasa tubuh.  

Penilaian dilakukan secara terus menerus, setiap saat guru berada di kelas 

atau di sekolah. Guru dapat mencatat ketika melihat adanya perilaku yang 

berkenaan dengan nilai yang dikembangkan. Selain itu, guru dapat pula 

memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan atau kejadian yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan nilai yang dimilikinya. Sebagai 

contoh, siswa menyatakan sikapnya terhadap upaya menolong pemalas, 

memberikan bantuan terhadap orang kikir, atau hal-hal lainnya. 

Dari hasil pengamatan, catatan guru, tugas, laporan, dan sebagainya, guru 

dapat memberikan kesimpulan atau pertimbangan tentang pencapaian suatu 

indikator. Kesimpulan atau pertimbangan itu dapat dinyatakan dalam pernyataan 

kualitatif menurut Kemendiknas (2010:23-24) sebagai berikut: 

1. BT : Belum Terlihat (apabila siswa belum memperlihatkan tanda-tanda awal 

perilaku yang dinyatakan dalam indikator); dan 
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2. ST : Sudah Terlihat (apabila perilaku siswadidiksudah terlihat sesuai 

indikator). 

 

2.2 Pembelajaran Bahasa Jawa 

Bahasa Jawa sebagai sarana untuk komunikasi, saling berbagi 

pengalaman, saling belajar dan lain sebagainya serta untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual dan apresiasi sastra. Hal tersebut dilaksanakan sebagai 

salah satu bentuk muatan lokal dalam mata pelajaran Bahasa Jawa yang diajarkan 

di sekolah dasar sebagai program pembelajaran bahasa untuk mengembangkan 

pengetahuan dan ketrampilan bahasa Jawa serta sikap positif terhadap bahasa 

Jawa itu sendiri. 

Suharti (2006:151) menyatakan bahwa pembelajaran pembelajaran bahasa 

Jawa selain mengajarkan bahasa dan sastra Jawa juga perlu diarahkan transfer 

nilai-nilai budaya didalamnya. Senada dengan Suharti, menurut Wibawa 

(2006:68) menambahkan bahwa proses pembelajaran Bahasa Jawa hendaknya 

dapat dilaksanakan tidak sekedar meaning getting, tetapi beupa proses meaning 

making sehingga akan terjadi internalisasi nilai-nilai dalam diri siswa. Dengan 

pola itu, siswa tidak sengaja dijejali dengan seperangkat kaidah untuk dimengerti 

secra kognitif, tetapi diarahkan untuk pengembangan afektif, sesuai dengan sifat 

bahasa Jawa itu sendiri yang penuh akan makna muatan afektif. Pendidikan 

afektif seperti aspek: emosi, nilai, kepercayaan dan sikap. 

Pembelajaran bahasa Jawa berbasis kompetensi bagi siswa sekolah dasar  

menurut Arafik (2013:30) mencakup lima aspek, yaitu: mendengar, berbicara, 

membaca, menulis dan apresiasi satra. Siswa dididik untuk memiliki kemampuan 
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lima aspek tersebut dengan rambu-rambu sebagai berikut: 1) fungsi utama bahasa 

Jawa sebagai alat komunikasi, siswa dituntut terampil berkomunikasi; 2) fungsi 

utama sastra adalah untuk menghaluskan budi, meningkatkan rasa kemanusiaan 

dan kepedulian sosial, menumbuhkan apresiasi budaya, menyalurkan gagasan, 

imaginasi dan ekspresi secara kreatif, baik secara lisan maupun tertulis; 3) tema 

digunakan untuk pemersatu kegiatan berbahasa lisan dan tulis; 4) penilaian 

mencakup pengetahuan, ketrampila dan sikap berbahasa; 5) sumber dan media 

pembelajaran yang telah disesuaikan berdasar aspek-aspek yang telah ditentukan. 

2.2.1 Tujuan Pembelajaran Bahasa Jawa Sekolah Dasar 

Tujuan pembelajaran bahasa Jawa di lingkup sekolah dasar secara lebih 

terperinci dapat dilihat dalam kurikulum muatan lokal mata pelajaran bahasa Jawa 

yang dikeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 yaitu: 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, 

baik secara lisan maupun tulis; 

2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa daerah sebagai sarana 

berkomunikasi dan lambing kebanggaan serta identitas daerah; 

3. Memahami dan menggunakan bahasa daerah dengan tepat dan kreatif untuk 

berbagai tujuan; 

4. Menggunakan bahasa daerah untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

kematangan sosial dan emosional; 

5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra dan budaya daerah untuk 

memperhalus budi pekerti, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa; dan 



27 

 

6. Menghargai dan membanggakan satra daerah sebagai khasanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. 

Pada fungsi pertama, bahasa sebagai alat komunikasi yang diarahkan agar 

siswa dapat berbahasa Jawa dengan baik dan benar, mengandung nilai kearifan 

lokal hormat atau sopan santun. Seperti diketahui bahwa dalam bahasa Jawa 

berlaku penggunaan bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh dan dalam 

unggah-ungguh itu terkandung nilai-nilai hormat diantara para pembicara. Fungsi 

alat komunikasi bahasa Jawa dalam masyarakat yang multikultural adalah agar 

siswa dapat menggunakan bahasa Jawa setempat sebagai alat berinteraksi atau 

berhubungan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat 

(Wibawa, 2006:14). 

2.2.2 Pendekatan Pembelajaran Bahasa Jawa Sekolah Dasar 

Dalam pelaksanaan pembelajaran muatan lokal untuk mengarah ke 

pendidikan afektif, digunakan pendekatan penyatukaitan diri dengan yang 

dipelajari. Implementasi dari pendekatan tersebut dalam pembelajaran bahasa 

Jawa, siswa harus dibawa secara langsung dengan cara mencelupkan diri ke 

dalamnya secara utuh. Siswa diajak menggunakan bahasa Jawa secara langsung 

untuk menulis atau mengarang, berbicara, membaca dan menyimak. 

Arafik (2013:39) menengaskan bahwa kurikulum muatan lokal mata 

pelajaran bahasa Jawa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pendekatan pembelajaran bahasa Jawa lebih ditekankan pada penggunaan 

bahasa Jawa yang baik dan benar terlebih unggah-ungguh basa untuk 

berkomunikasi. 
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2. Bahasa sebagai alat komunikasi digunakan untuk bermacam-macam fungsi 

misalnya, untuk mnyatakan sikap emosional, menyatukan sikap moral, 

menyatakan perintah, dan untuk bersosialisasi. 

3. Pembelajaran kebahasaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman penggunaan bahasa. 

4. Pembelajaran bahasa perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran 

antara lain dari yang mudah ke yang sukar, dari hal yang dekat ke yang juah, 

dari yang sedehana ke yang rumit, dari yang konkrit ke yang abstrak. 

5. Pembelajaran bahasa selain untuk meningkat ketrampilan bebrahasa juga 

untuk meningkatkan kemampuan berfikir dan bernalar, memperluas wawasan, 

dan mempertajam kepekaan perasaan siswa. 

6. Pembelajaran bahasa mencakup aspek mendengar/menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Keempat aspek tersebut dilaksanakan secara terpadu. 

7. Pembelajaran kosa kata disajikan dalam konteks bacaan dipadukan dengan 

kegiatan pembelajaran mendengar, berbicara, membaca, dan menulis serta 

pembelajaran sastra. 

8. Pembelajaran sastra yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan 

mengapresiasi karya sastra. Kegiatan apresiasi karya sastra berkaitan erat 

dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, dan daya imajinasi serta 

kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. 

9. Bahan pembelajaran kebahasaan mencakup lafal, ejaan, tanda baca, struktur, 

kosa kata, paragraf, huruf jawa, angka jawa dan wacana. 
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10. Bahan pembelajaran pemahaman bahasa diambil dari bahan mendengar dan 

membaca yang meliputi pengembangan kemampuan untuk menyerap gagasan, 

pendapat, pengalaman. 

11. Penilaian proses dan hasil belajar bahasa Jawa mencakup pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap berbahasa. 

Pembelajaran bahasa Jawa di SD, siswa sebagai tokoh utama, baik di 

dalam kelas maupun diluar kelas. Pada strategi pembelajaran, pusatnya adalah 

siswa. Siswa dididik atas dua prinsip yaitu: 1) siswa dididik menciptakan 

pengetahuan mereka sendiri, berkat pengalaman dan interkasi dengan dunia di 

sekitar mereka; 2) para guru membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa 

dengan cara terbaik untuk membangun minat, kebutuhan, serta kelebihan siswa 

(Arafik, 2013:40). 

Guru hanya sebagai tokoh pendamping yang harus lebih dekat dan akrab 

kepada siswa. Pembelajaran berorientasi pada siswa, menghargai pendapat siswa 

dan menggunakannya untuk membentuk metodelogi. Selain itu, mendorong minat 

dan mengembangkan rasa kepentingan siswa, guru memberi teladan dengan 

perilaku, mencatat dan mengevaluasi hasil pengamatannya dan menggunakan 

hasil pengamatannya untuk merencanakan program pembelajaran berikutnya 

untuk membentuk karakter dan kepribadian yang baik. 

Dalam aktivitas pembelajaran bahasa Jawa, sangat diperlukan peran 

orangtua. Keterlibatan orangtua (keluarga) untuk memperkuat dan membuat 

pembelajaran lebih berhasil. Keluarga harus peduli dan. Orang tua (keluarga) 

sebagai tokoh pendukung. 
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2.3 Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Jawa 

Tahap perencanaan dalam pendidikan karakter adalah pembuatan silabus 

dan RPP. Cara yang mudah untuk membuat perencanaan berwawasan pendidikan 

karakter adalah dengan mengadaptasi silabus dan RPP yang telah dibuat atau ada 

dengan menambah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi pengenalan nilai-

nilai karakter, penyadaran nilai-nilai karakter dan penginternalisasi nilai-nilai 

karakter.  

Menurut Fadillah (2014:135) silabus ialah salah satu administrasi 

pembelajaran yang harus dibuat oleh guru. Sebab silabus digunakan sebagai acuan 

dalam membuat dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Dengan adanya silabus, guru dapat mengetahui bagaimana ia akan melaksanakan 

pembelajaran yang baik, efektif, dan efisien sehingga apa yang menjadi 

kompetensi lulusan yang ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. Sedangkan 

RPP sangat penting sebab akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

kepada siswa. Selain itu, apa yang menjadi tujuan pembelajaran akan lebih mudah 

tercapai hasilnya melalui adanya RPP. 

Tahap pelaksanaan pendidikan karakter yaitu kegiatan pendahuluan, inti 

dan penutup, dipilih dan dilaksanakan agar siswa mempraktikkan nilai-nilai 

karakter yang ditargetkan. Selain itu, perilaku guru sepanjang proses pembelajaran 

merupakan model pelaksanaan nilai-nilai karakter bagi siswa. Guru 

mencontohkan sekaligus membiasakan nilai karakter pada siswa. Namun selain 

itu, siswa juga menunjukkan nilai karakter yang sudah dapat diimplementasikan 

dalam pelaksaan pembelajaran. Sehingga antara guru dan siswa dapat saling 

mendukung untuk mencapai ketercapaian nilai karakter sesuai dengan (Aqib, 
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2010:44-47). Hal yang dapat dilakukan guru misalnya datang tepat waktu 

(disiplin), guru mengucap salam dengan ramah ketika memasuki kelas (peduli 

sosial), berdoa sebelum membuka pelajaran (religius) dan mengaitkan materi atau 

kompetensi yang akan dipelajari dengan karakter.  

Pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 terbagi menjadi tiga, yaitu 

kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Ketiga kegiatan tersebut tersusun 

menjadi satu dalam suatu kegiatan pembelajaran dan tidak dapat dipisah-pisahkan 

satu dengan yang lainnya. Menurut Fadillah (2014:182)  kegiatan awal merupakan 

kegiatan pendahuluan sebelum memasuki inti pembelajaran. Pada kegiatan awal 

ini yang dapat dilakukan guru ialah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

pembelajaran. 

2. Mengucapkan salam dan mengawali dengan membaca doa pembuka 

pembelajaran. 

3. Memberikan motivasi belajar peserta didik secara konstektual sesuai manfaat 

dan materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Mengantarkan peserta didik kepada suatu masalah atau keadaan sekitar yang 

secara umum pernah dialami. 

5. Menyampaikan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas. 

Dalam kegiatan awal yang terpenting ialah motivasi belajar dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran serta stimulus mengenai materi yang akan dipelajari. Hal ini 

dimaksudkan agar peserta didik siap dalam mengikuti proses pembelajaran. 
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Kegiatan inti adalah kegiatan yang paling penting dan utama dalam proses 

pembelajaran. Pada kegiatan inilah materi pembelajaran akan disampaikan kepada 

peserta didik. Materi pembelajaran memuat fakta dan konsep sesuai dengan 

indikator ketercapaian kompetensi. Kegiatan inti menggunakan metode dan 

strategi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. 

Metode pembelajaran dipilih dengan tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara optimal. Keterlibatan siswa juga dipertimbangkan dalam memilih metode 

pembelajaran (Abdullah dan Ridwan, 2013:282). 

 Pendekatan saintifik dalam kegiatan inti dapat membantu menanamkan 

sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang baik pada peserta didik. Menurut 

Fathurrohman (2015: 118-168) aktivitas yang dilakukan dalam pendekatan sintifik 

ialah sebagai berikut: 

1. Mengamati, guru membuka luas dan bervariasi untuk peserta didik melakukan 

pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, merasakan dan 

membaca. 

2. Menanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk 

bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca, ditulis dan yang 

belum dipahami. Guru memotivasi peseta didik untuk meningkatkan rasa 

ingin tahunya melalui bertanya. 

3. Mencoba, merupakan tindak lanjut dari menanya. Peserta didik dapat 

memengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara 

kemudian mencoba.  
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4. Mengasosiasikan atau menalar, keadaan peserta didik harus berperan penuh 

dalam proses berfikir yang logis dan sistematis. Penalaran tersebut dapat 

diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. 

5. Membangun jearing atau mengkomunikasikan, melalui menulis atau 

menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, 

mengasosiasikan dan menemukan pola. 

Dengan pendekatan saintifik yang diimplementasikan dengan baik, maka 18 nilai 

karakter dapat ditanamkan ke dalam pembelajaran di kelas. 

Pada kegiatan penutup, penginternalisasi nilai-nilai terjadi lebih intensif. 

Hal tersebut berupa sebagai berikut: 

1. Simpulan yang terkait dengan pengetahuan agar siswa difasilitasi 

membuatpelajaran moral yang berharga yang dipetik dari pengetahuan, sikap 

dan ketrampilan serta proses pembelajaran yang telah dilaluinya. 

2. Penilaian tidak hanya mengukur pencapaian siswa dalam pengetahuan dan 

ketrampilan, namun pada perkembangan karakter mereka. 

3. Karya-karya siswa ditampilkan atau dipajang untuk mengembangkan sikap 

saling menghargai karya orang lain dan rasa percaya diri. 

4. Kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remidi, program 

pengayaan, layanan konseling dan atau memberikan tugas baik tugas individu 

mapun kelompok. 

5. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

6. Berdoa pada akhir pelajaran (Suyanto, 2010:65). 
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Pada proses penilaian pencapaian belajar, teknik dan instrument penilaian 

yang dipilih dan dilaksanakan tidak hanya mengukur pencapaian kognitif siswa, 

namun mengukur perkembangan kepribadian siswa. Adanya tindak lanjut 

pembelajaran dengan memberikan tugas-tugas penguatan (pengayaan) untuk 

memfasilitasi siswa belajar lebih lanjut tentang kompetensi yang sudah dipelajari 

dan internalisasi nilai karakter lebih lanjut. Tugas-tugas tersebut selain dapat 

meningkatkan penguasaan materi pelajaran, juga menanamkan nilai-nilai karakter 

siswa. 

 Kurikulum muatan lokal mata pelajaran bahasa, sastra, dan budaya Jawa 

diharapkan dapat lebih mengangkat nilai adiluhung yang ada dalam tata 

kehidupan Jawa. Nilai adiluhung seperti toleransi, kasih sayang, gotong royong, 

andhap asor, kemanusiaan, nilai hormat, tahu berterimakasih dan lainnya. Mata 

pelajaran bahasa Jawa diharapkan dapat mengangkat kembali nilai kearifan lokal. 

Dalam praktik pembelajaran bahasa Jawa hendaknya terjadi internalisasi nilai-

nilai dalam diri siswa yang bertujuan untuk mengembangkan aspek afektif, sesuai 

dengan sifat bahasa Jawa itu sendiri yang penuh akan muatan nilai-nilai 

pendidikan karakter (Lili, 2011:78). 

2.4 Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian mengenai pendidikan karakter dalam pelajaran bahasa 

Jawa di Sekolah Dasar telah dilakukan, antara lain: 

1. Novita Elly Susanti, dengan judul Analisis Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

Pada Muatan Lokal Bahasa Jawa di Kelas IV di SDN Purwantoro 1 Malang. 

Penelitian ini dilakukan tahun 2015 dengan persamaan mendeskripsikan 

pelaksanaan pendidikan karakter pada muatan lokal bahasa Jawa dan 
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mendeskripsikan cara penilaian pendidikan karakter pada muatan lokal bahasa 

Jawa. Jenis penelitian sama yaitu deskriptif dan metode yang digunakan juga 

kualitatif. Perbedaannya, pada penelitian ini tidak mendeskripsikan 

perencanaan pendidikan karakter pada pembelajaran bahasa Jawa. Selain itu, 

penelitian dilakukan di sekolah yang berbeda. 

2. Roswari Setiawati, dengan judul Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran 

Bahasa Jawa Pada Siswa Kelas V di MIN Yogyakarta I. Penelitian ini 

dilakukan tahun 2014 dengan persamaan mendeskripsikan proses pelaksanaan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Jawa, nilai karakter yang 

telah tercapai pada pembelajaran bahas Jawa. Penelitian ini sama-sama 

menggunakan jenis penilitian deskriptif dan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Perbedaannya, penelitian ini mendeskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat proses pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

bahasa Jawa pada siswa kelas kelas V di MIN Yogyakarta I. 

3. Sandi Awal Yusmanto, dengan judul Pelaksanaan Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran IPA Kelas V di SDN Tlogomas 1 Malang. Penelitian ini tahun 

2014 dengan persamaan mendeskripsikan pendidikan karakter melalui 

pembuatan perangkat pembelajaran berkarakter, proses pembelajaran, 

menyampaikan nilai-nilai karakter secara tersirat menggunakan metode 

pembelajaran yang sesuai, dan menggunakan jenis penilaian afektif. 

Perbedaannya, penelitian ini menggunakan mata pelajaran IPA. Selain 

itu,penelitian ini menjelaskan kendala yang dihadapi guru dan menjelaskan 

upaya mengatasi kendala tersebut. 
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2.4 Kerangka Pikir 

Penelitian ini membahas mengenai pendidikan karakter di Sekolah Dasar 

Kauman 1 Kota Malang. Pendidikan karakter diimplementasikan dalam 

pembelajaran dan kegiatan non-akademik. Pada kegiatan pembelajaran nilai-nilai 

karakter dapat diintegrasikan pada semua mata pelajaran tidak terkecuali muatan 

lokal yaitu mata pelajaran bahasa Jawa. Implementasi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran bahasa Jawa kelas V di SDN Kauman I Kota Malang terdiri dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tiga 

instrumen yaitu lembar observasi, wawancara dan dokumen. 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membuat kerangka pikir sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 Peta Pikiran. 
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