
Laporan  Penelitian  Fundamental             Ramlan – Jaka Permana                                                        1 
 

 

 

LAPORAN  TAHUNAN   

PENELITIAN  FUNDAMENTAL 

 

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BUDAYA DAN  KARAKTER  

BANGSA PADA  PROSES PEMBELAJARAN                                                  

PENDIDIKAN SENI TARI DAN DRAMA                                      
(Studi Model Pembelajaran di Sekolah Dasar  Khususnya Dalam Bidang Pendidikan Seni 

Tari dan Drama  yang berbasis pada Pendidikan Budaya dan  Karakter Bangsa) 
 

TIM  PENELITI : 

Ketua  : Drs. H. Ramlan, M.Sn  ( NIDN : 0414026301)   

Anggota : Drs. H. Jaka Permana, M.Pd  ( NIDN : 0423076301 ) 

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun 

 

Dibiayai Oleh : 
DIPA Kopertis Wilayah IV Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat 

Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Nomor Kontrak : 1014/K4/KM/2015, 

tanggal : 27 April  2015, Nomor DIPA : 023.04.1.673453/2015 

 

HALAMAN  PENGESAHAN  PENELITIAN  FUNDAMENTAL 

PENGESAHAN 

 

 811 / Pendidikan Seni Drama,Tari dan Musik 

UNIVERSITAS  PASUNDAN  BANDUNG                                                                        

NOVEMBER 2015 



Laporan  Penelitian  Fundamental             Ramlan – Jaka Permana                                                        2 
 

HALAMAN  PENGESAHAN 

Judul : IMPLEMENTASI  PENDIDIKAN  BUDAYA  DAN KARAKTER  BANGSA  PADA 

PROSES  PEMBELAJARAN PENDIDIKAN  SENI TARI DAN DRAMA                                                                                 

(Studi Model Pembelajaran di Sekolah Dasar  Khususnya Dalam Bidang Pendidikan Seni 
Tari dan Drama  yang berorientasi pada Pendidikan Budaya dan  Karakter Bangsa)                                                                         

Kode/ Nama Rumpun Ilmu :  811 / Pendidikan  Seni Drama, Tari dan Musik 

Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap  : Drs. H. Ramlan, M.Sn 

b. NIDN   : 0414026301 

c. Jabatan Fungsional : Lektor  Kepala 
d. Program Studi  : Seni Musik 

e. Nomor HP  : 082115153983 

f. Alamat surel ( e-mail) : ramlan_nalmar @ yahoo.com 

Anggota Peneliti 

a. Nama Lengkap   : Drs. H. Jaka Permana, MM, M.Pd 

b. NIDN    : 0423076301 

c. Program Studi   : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

d. Perguruan Tinggi  : Universitas Pasundan Bandung 

Lama Penelitian Keseluruhan  : 2 (dua) tahun 

Penelitian Tahun ke   : 1 (satu ) dari 2 (dua) tahun 

Biaya Penelitian Keseluruhan  :  Rp 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)  

Biaya Tahun Berjalan   :  Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah ) 

       Bandung,  2 November  2015 

Mengetahui :                           Ketua Peneliti 

 

             

 

 

i 

Drs. H. Ramlan,M.Sn  

NIDN : 0414026301   

 

 

Menyetujui : 

 



Laporan  Penelitian  Fundamental             Ramlan – Jaka Permana                                                        3 
 

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN  BUDAYA  DAN KARAKTER  BANGSA                                                            

PADA PROSES  PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI TARI DAN DRAMA                                                                                         

(Studi Model Pembelajaran di Sekolah Dasar  Khususnya Dalam Bidang Studi Pendidikan Seni Tari 

dan Drama  yang berorientasi pada Pendidikan Budaya dan  Karakter Bangsa)  

 

RINGKASAN 

 

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang pendidkan karakter yang diproduk 

sejak masa lalu, faktanya tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Bahkan 

sangat menghawatirkan apabila kebijakan-kebijakan pada saat ini-pun  tidak pula 

diimplementasikan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak terkait terutama guru sebagai 

‗ujung tombak‘ yang memiliki  posisi strategis pada pembentukan  karakter  generasi  bangsa, 

melalui proses pembelajaran di dalam kelas.                                                                                    

Implementasi pembelajaran pendidikan seni budaya di sekolah dasar sangat 

mengkhawatirkan, dilihat dari sudut pandang kualitas kompetensi guru maupun sistem 

kurikulum seni budaya. Namun yang cukup mendesak (urgen) untuk dicari solusinya adalah 

yang berkaitan dengan  rendahnya kompetensi mengajar guru sekolah dasar, khususnya 

dalam mengajar bidang studi seni tari & drama. Dengan ditemukannya model pembelajaran 

seni tari & drama ini, akan berkontribusi pada peningkatan kualitas dan profesionalisme guru. 

Metedologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif,dengan demikian data 

penelitian akan lebih condong dapat membimbing  untuk memperoleh penemuan-penemuan 

akan membentuk kerangka teoritis baru; melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka 

kerja awal. Adapun Obyek penelitian ini adalah guru sekolah dasar dalam melaksanakan 

mengajar mata pelajaran seni budaya dan ketrampilan, khususnya bidang seni tari & drama. 

Oleh karena fokus yang menjadi sorotan penelitian ini adalah yang berkaitan dengan 

pendidikan karakter, maka yang paling tepat untuk dijadikan objek penelitian adalah guru 

yang mengajar di sekolah dasar pada kelas 1, kelas 2 atau kelas 3(kelas rendah ).  

Adapun Model Pembelajaran untuk mengajar bidang studi seni tari & drama di 

sekolah dasar yang berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa yang efektip telah 

ditemukan dalam penelitian ini, pada proses pembelajarannya dengan mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut : (1) pendahuluan.  guru bercerita tentang kisah nyata yang dialami 

oleh sendiri atau orang lain, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengomentari atau 

bertanya, peserta didik diberikan kesempatan untuk menceritakan pengalamannya sendiri 

yang pernah dialaminya; (2) persiapan latihan pertunjukan. peserta didik memilih satu cerita 

untuk dijadikan judul karya pertunjukan seni tari & drama, cerita yang telah terpilih, 

kemudian mereka tulis menjadi sebuah naskah  atau skenario pertunjukan  seni tari & drama, 

peserta didik  melakukan pemilihan pemeran, dan peserta didik  berdiskusi untuk 

mempersiapkan latihan-latihan; (3) pertunjukan dan diskusi. karya peserta didik hasil dari 

proses latihan dipertunjukan,urutan  pertunjukan di susun secara bergantian  berdasarkan  

kesepakatan para  peserta didik, kelompok yang belum  kebagian tampil  di 

pertunjukan,ditugaskan oleh guru untuk mencatat bagian-bagian yang penting sebagai bahan 

untuk didiskusikan ( Untuk kelas  tinggi ) , dan berdiskusi  di pimpin oleh guru; dan (4) 

penutup. guru  bersama  siswa  menyimpulkan seluruh proses  kegiatan   pembelajaran dan 

peserta didik mendapatkan informasi bahwa proses pembelajaran itu telah mencapai tujuan.  

Kata Kunci : Model Pembelajaran,  Pendidikan  Karakter 

ii 
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PRAKATA 

Pendidikan karakter telah sangat lama menjadi visi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, bahkan sejak Indonesia merdeka.Terbukti dengan tercantumnya pada naskah 

Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 alinea ke-2.  Selanjutnya secara terus 

menerus pihak pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pendidikan karakter. 

Namun pada kenyataannya, sampai dengan saat ini keinginan terbentuknya karakter bangsa 

yang diharapkan sangat jauh dari memuaskan. 

Dasar pendidikan karakter semestinya diterapkan sejak  anak bersekolah di  tingkat 

Sekolah Dasar, sebab masa inilah yang oleh para ahli sering disebut usia emas (golden oge), 

karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan 

potensinya. Membangun karakter harus dilakukan dengan pola pembiasaan, sebab karakter 

tidak terjadi secara instan, tetapi perlu waktu panjang dalam prosesnya. Pola pembiasaan 

dilakukan dengan mengulang-ulang nilai yang akan diinternalisasikan dalam diri siswa 

melalui perilaku. 

Itulah sebabnya, akhir-akhir ini para ahli dan penyelenggara negara  memfokuskan  

implementasi pendidikan karakter yang dimaksud pada lingkup pendidikan formal,khususnya 

pada tingkat Sekolah Dasar, dimulai dari proses pembelajaran pada semua mata pelajaran di 

dalam kelas. Tentu saja guru  sebagai ‗ujung tombak‘ memiliki peranan penting  atas 

keberhasilan  penyelenggaraan pendidikan karakter. 

Salah satu mata pelajaran di tingkat Sekolah Dasar yang menurut  pengamatan 

peneliti hanya di pandang ‗sebelah mata‘ adalah mata pelajaran  Seni Budaya dan 

Ketrampilan, faktanya terlihat dari minimnya muatan kurikulum pada mata pelajaran 

tersebut. Padahal mata pelajaran Seni budaya dan Ketrampilan sangat berpotensi untuk 

mendukung  keberhasilan pendidikan karakter. 

Itulah sebabnya  peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian  tentang 

pendidikan karakter yang berkaitan dengan mata pelajaran Seni Budaya dan Ketrampilan, 

khususnya pada bidang studi Pendidikan Seni Tari & Drama  di Sekolah Dasar. 

       Bandung, November  2015 

                  TIM  PENELITI 

iii 
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BAB I                                                                                                                                                         

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 ,                           

( Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. 2010 ) : 

“Pembangunan karakter bangsa dipandang sebagai upaya kolektif-sistemik suatu Negara 

kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa & bernegara yang sesuai dengan dasar 

& ideologi, konstitusi, haluan Negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan 

nasional, regional, & global yang  berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, 

kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bergotong royong, patriotik, dinamis, 

berbudaya, dan berorientasi IPTEKS berdasarkan Pancasila & dijiwai oleh Iman & Takwa 

Kepada Tuhan YME.  

Kebijakan yang di produk  pemerintah dengan maksud membangun karakter bangsa, 

tentu bukan tidak memilki alasan. Lahirnya kebijakan tersebut sebagai respon terhadap 

kondisi real masyarakat yang terus terjadi akhir-akhir ini. Sebut saja, semenjak munculnya 

fenomena masyarakat demokratis, reformasi dan juga serangan budaya global yang sangat 

deras memasuki wilayah  Indonesia, tanpa bisa dicegah.  Bangsa Indonesia saat ini sudah 

sampai pada titik ‗krisis moral‘, yang mengancam pada kehancuran sebuah bangsa.     

Sepuluh tanda-tanda zaman sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran, yaitu : 

(1) Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; (2) Membudayanya ketidak-jujuran; (3) 

Sikap fanatik terhadap kelompok peer group; (4) Rendahnya rasa hormat kepada orang tua & 

guru; (5) Semakin kaburnya moral baik & buruk; (6) Penggunaan bahasa yang buruk; (7) 

Meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol & seks bebas; (8) 

Rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu & sebagai warga Negara; (9) Menurunnya 

etos kerja & adanya rasa saling curiga; dan (10) Kurangnya kepedulian di antara sesama. 

(Linckona:1992) 

Pendidikan Karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional, sebagaimana 

yang tersurat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional : 

Bab I (Ketentuan Umum)  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

1 
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kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara” ( Pasal 1 ayat 1 ) 

 

Bab II (Dasar, Fungsi, dan Tujuan)  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab” (Pasal 3) 

 

 Amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak 

hanya membentuk bangsa Indonesia yang cerdas saja, namun juga berkarakter, sehingga di 

masa mendatang akan lahir generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter 

yang bernafaskan nilai-nilai luhur budaya  bangsa serta agama. 

Peta nilai karakter, indikator-indikatornya, termasuk juga bagaimana keterkaitannya 

dengan SKKD telah dikembangkan oleh Kemendiknas. Kemendiknas mengidentifikasi 18 

nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang bersumber dari : (1) Agama; (2) 

Pancasila; (3) Budaya; & (4) Tujuan Pendidikan Nasional, yaitu : Religius, Jujur, Toleransi, 

Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa ingin tahu, Semangat Kebangsaan, 

Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat/ Komunitatif, Cinta Damai, Gemar 

Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, & Tanggung Jawab. ( Said Hamid Hasan: 

2010).  

Pendidikan Karakter, bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang 

salah, namun pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal mana 

yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang baik dan salah, 

mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan 

kata lain, pendidikan karakter yang baik, harus melibatkan bukan saja aspek ―pengetahuan 

yang baik‖ (moral knowing), tetapi juga  ― merasakan dengan baik‖ atau ― loving the good‖ 

(moral feeling), dan ―perilaku yang baik‖ (moral action). Jadi pendidikan karakter erat 

kaitannya dengan ―habit‖ atau kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan dan dilakukan. 

Konsep strategi pendidikan karakter diintegrasikan dalam setiap proses pembelajaran 

yang di pimpin langsung oleh guru pada setiap mata pelajaran di dalam kelas.  Sehingga 

guru-lah  yang memiliki peranan penting  dan bertanggungjawab dalam membentuk karakter 

peserta didik. 

 

 

2 
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Gambar 1 

     Strategi Implementasi Pendidikan Karakter 

 

 

Dasar Pendidikan karakter, seharusnya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang 

biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas ( golden age ), karena usia ini terbukti 

sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil-hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sekitar  50% varibilitas kecerdasan orang dewasa sudah 

terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan  30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, 

dan 20 % sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Sebab itu, seyogyanya 

pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan lingkungan pertama bagi 

pertumbuhan karakter anak. Namun demikian, bagi sebagian besar keluarga, proses 

pendidikan karakter yang sistimatik sangatlah sulit, terutama bagi orang tua yang terjebak 

pada rutinitas. Itulah sebabnya, pendidikan karakter yang paling tepat adalah dilakukan 

dimulai dari PAUD atau Sekolah Dasar. 

Pendidikan karakter dengan berbagai format nama dan metode sudah dilakukan 

semenjak awal kemerdekaan, masa Orde Lama dan masa Orde Baru, namun belum 

memberikan hasil seperti yang diharapkan. Misalnya, Orde Baru melalui penataran P4 

dengan semangat menjadikan rakyat Indonesia sebagai manusia Pancasila. Sementara itu di 

persekolahan diajarkan Pendidikan Moral Pancasila. Namun, Penataran P4 menggunakan 

3 
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metode yang tidak tepat, karena menggunakan cara-cara indoktrinasi.  Sedangkan 

Pembelajaran  Pendidikan   Moral Pancasila di sekolah,    penekanannya  hanya  pada  moral 

knowing (kognitif) dan mengabaikan moral feeling dan moral action ( afektif dan 

psikomotor), sehingga hasilnya tidak efektif dalam pembentukan karakter. 

 Produk hukum pemerintah yang berkaitan dengan pembinaan pendidikan karakter, 

adalah sebagai-berikut :(1) Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen. Bab XII; (2) Undang 

– Undang Nomor 12 Tahun 1954; (3) Ketetapan MPRS No. XXVII/MPR/1966; (4) 

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973; (5) Ketetapan MPR No. 11/MPR/1983; (6) Ketetapan 

MPR No. II/MPR/ 1988; (7) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989; (8) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003; (9) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; (10) Permendiknas 

Nomor 22 Tahun 2006; (11) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006; (12) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2007; (13) Permendiknas Nomor 39 Tahun 2007; (14) Peraturan Presiden 

Nomor 5 Tahun 2010; dan (15) Instruksi Presiden Tahun 2010. 

Sejak tahun 2010 Kemendiknas secara komprehensif telah melakukan pengembangan 

kapasitas sumber daya pendidikan karakter, antara lain :            (1) Sistem pelatihan bagi para 

pemangku kepentingan. Misalnya pelatihan tingkat utama, pelatihan tingkat nasional, 

pelatihan tingkat propinsi, pelatihan tingkat kabupaten/kota, pelatihan tingkat sekolah 

rintisan; (2) Menggunakan sumber daya pelatih : telah melatih Kepala Sekolah, Pengawas 

sebagai bagian dari peningkatan kompetensi dalam mengelola, memimpin, dan mensupervisi 

guru dalam mengembangkan pembelajaran berbasis Pendidikan Karakter; (3) Memasukan 

nilai-nilai pendidikan karakter dalam kegiatan sosialisasi penyusunan KTSP. 

Kebijakan-kebijakan yang telah di produk oleh pemerintah sejak masa lalu, faktanya 

tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Bahkan sangat menghawatirkan 

apabila kebijakan-kebijakan pada saat ini-pun  tidak pula diimplementasikan sebagaimana 

mestinya oleh pihak-pihak terkait terutama guru-guru sebagai ‗ujung tombak‘ yang memiliki 

kewajiban membentuk karakter generasi bangsa.  

1.2 Rumusan Masalah 

Setidaknya ada  empat kebijakan   yang  memberikan ― penegasan ― kepada pihak  

guru dan perangkat  sekolah lainnya  untuk  meng-implementasikan  program pendidikan 

karakter, yaitu : Undang-Undang  RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa  Tahun 2010-2015,                   

4 
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( Kementrian  Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 2010 ); Desain Induk Pendidikan Karakter 

(2010); dan Pengembangan Pendidikan Budaya & Karakter Bangsa,  ( Pedoman sekolah, 

2010).   

Atas dasar kebijakan-kebijakan tersebut diatas, permasalah utama yang menjadi fokus 

pada penelitian ini, adalah melakukan studi untuk menemukan model pembelajaran yang 

paling tepat sasaran, agar tujuan pembelajaran benar-benar bisa tercapai, khususnya di 

sekolah dasar . Secara komprehensif akan digali berbagai informasi melalui pertanyaan-

pertanyaan penelitian, sebagai berikut : 

1. Mengapa  sampai dikeluarkannya kebijakan-kebijakan tentang Pendidikan Karakter 

oleh pemerintah ? 

2. Mengapa kebijakan-kebijakan tentang Pendidikan Karakter, harus diimplementasikan 

pada  proses pembelajaran di Sekolah Dasar ? 

3. Bagaimanakan  wawasan/ pengetahuan guru, tentang konsep Pendidikan Karakter dan 

cara meng-implementasikannya pada proses pembelajaran di sekolah,terutama pada 

proses pembelajaran di dalam kelas ? 

4. Bagaimanakah kesiapan guru dalam meng-implementasikan Pendidikan Karakter 

pada proses pembelajaran di kelas ? 

5. Apakah pada implementasinya  kebijakan Pendidikan Karakter itu bisa dilaksanakan 

di Sekolah Dasar ?  Mengapa ? 

6. Model pembelajaran yang bagaimanakah yang paling efektif dan menengenai sasaran 

agar pada proses pembelajaran di sekolah dasar,khususnya dalam bidang studi 

pendidikan seni tari dan drama  yang  berorientasi pada  pendidikan budaya dan 

karakter bangsa ? 
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BAB II  

TINJAUAN  PUSTAKA 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Peraturan Hukum/ Undang-Undang Tentang Pendidikan Karakter 

Seperti yang telah dipaparkan pada poin 1.2, bahwa Setidaknya ada  empat kebijakan   

yang  memberikan ― penegasan ― kepada pihak  guru dan perangkat  sekolah lainnya serta 

masyarakat untuk  meng-implementasikan  program pendidikan karakter, yaitu : Undang-

Undang  RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Kebijakan Nasional 

Pembangunan Karakter Bangsa  Tahun 2010-2015,   ( Kementrian  Koordinator 

Kesejahteraan Rakyat, 2010 ); Desain Induk Pendidikan Karakter (2010); dan Pengembangan 

Pendidikan Budaya & Karakter Bangsa,  ( Pedoman sekolah, 2010).   

a. Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

 

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, khususnya yang berkaitan dengan   pendidikan karakter tercantum pada 

BAB II Pasal 3, yaitu sebagai berikut : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.  

 Pada penjelasannya, ditekankan bahwa pendidikan nasional yang bermutu diarahkan 

untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

 

b. Desain Induk Pendidikan Karakter Tahun 2010 

 

Buku panduan yang diberikan judul ‗ Desain Induk Pendidikan Karakter‘, di tulis oleh 

Muhammad Nuh (2010), dan diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional. 

 Pada bagian pendahuluan buku tersebut, dituliskan latar belakang disosialisaikannya 

kembali tentang pendidikan karakter, yaitu sebagai berikut : (1) fenomena konflik horizontal 

dan vertikal yang ditandai dengan kekerasan dan kerusuhan, muncul di mana-mana yang 

diringi menentalnya semangat kedaerahan dan primordialisme yang bisa mengancam 
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integrasi bangsa; (2) praktik korupsi, kolusi dan nepotisme tidak semakin surut malahan 

menjadi berkembang; (3) demokrasi penuh etika yang didambakan berubah menjadi 

demokrasi yang kebamblasan dan menjurus pada anarkisme; (4) kesatuan sosial politik 

semakin memudar pada berbagai tataran kehidupan masyarakat, dan bernegara; (5) 

kecerdasan kehidupan bangsa yang diamanatkan para pendiri negara semakin tidak tampak. 

Khususnya yang berkaitan dengan pelajar dan mahasiswa, fenomena yang terjadi 

pada saat ini adalah sebagai berikut : (1) kebiasaan ‗mencontek‘ pada saat ulangan atau ujian 

masih dilakukan; (2) Keinginan lulus dengan cara mudah dan tanpa kerja keras pada saat 

ujian nasional menyebabkan mereka berusaha mencari jawaban dengan cara tidak beretika; 

(3) Plagiarisme atau penjiplakan karya ilmiah di kalangan mahasiswa juga bersifat massif; (4) 

tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa; (5) meminum minuman keras, pergaulan bebas, 

dan penyalahgunaan narkoba; dan (6) ‗gang pelajar‘ dan ‗gang motor‘  yang seringkali 

menjurus pada tindakan kriminal seperti penganiayaan, bahkan pembunuhan. 

Pada buku Disain Induk Pendidikan Karakter 2010, dijelaskan fungsi, tujuan dan 

ruang lingkup  pendidikan karakter,  

Fungsi 

Sesuai dengan fungsi pendidikan nasional, pendidikan karakter dimaksudkan untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara lebih khusus pendidikan 

karakter memiliki tiga fungsi utama, yaitu  

1. Pembentukan dan Pengembangan Potensi 

Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau 

warga negara Indonesia agar berfikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai 

dengan falsafah hidup Pancasila. 

2. Perbaikan dan Penguatan 

Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki karakter manusia dan warga negara 

Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, 

masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam 

pengembangan potensi manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, 

maju, mandiri, dan sejahtera. 
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3. Penyaringan 

Pendidikan karakter bangsa berfungsi memilah nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan 

menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter manusia 

dan warga negara Indonesia agar menajdi bangsa yang bermartabat. 

Tujuan 

Pendidikan karakter dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional 

yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Ruang Lingkup 

Pendidikan karakter meliputi dan berlangsung pada 

1. Pendidikan Formal 

Pendidikan karakter pada pendidikan formal berlangsung pada lembaga pendidikan 

TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,MAK dan Perguruan Tinggi melalui 

pembelajaran  , kegiatan ko dan ekstrakurikuler, penciptaan budaya satuan 

pendidikan, dan pembiasaan, Sasaran pada pendidikan formal adalah peserta didik, 

pendidik, dan tenaga kependidikan. 

2. Pendidikan Nonformal 

Pada pendidikan nonformal pendidikan karakter berlangsung pada lembaga kursus, 

pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan lembaga pendidikan nonformal 

lain melalui pembelajaran, kegiatan ko dan ekstrakurikuler, penciptaan budaya satuan 

pendidikan, dan pembiasaan. Sasaran pada pendidikan nonformal adalah peserta 

didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. 

3. Pendidikan Informal 

Pendidikan karakter pada pendidikan informal berlangsung pada keluarga yang 

dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa lain terhadap anak-anak yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

 

c. Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025 

Ada beberapa alasan mendasar yang melatari pentingnya pembangunan karakter 

bangsa, baik secara filosofis, ideologis, normatif, historis maupun sosiokultural. Secara 
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filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses 

berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan 

eksis. Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya mengejawantahkan ideologi 

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan karakter 

bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; 

mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara historis, pembangunan karakter 

bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam 

kurun sejarah, baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan. Secara 

sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa 

yang multikultural.  

 
Strategi Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan  

Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun 

karakter pribadi dan/atau kelompok yang unik-baik sebagai warga negara. Hal itu diharapkan 

mampu memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan masyarakat yang berketuhanan 

yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, 

berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Pendidikan merupakan tulang punggung strategi pembentukan karakter bangsa. 

Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan dapat dilakukan dengan 

pendidikan, pembelajaran, dan fasilitasi. Dalam konteks makro, penyelenggaraan pendidikan 

karakter mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengendalian mutu yang melibatkan seluruh unit utama di lingkungan pemangku kepentingan 

pendidikan nasional. 

Peran pendidikan sangat strategis karena merupakan pembangun integrasi nasional 

yang kuat. Selain dipengaruhi faktor politik dan ekonomi, pendidikan juga dipengaruhi faktor 

sosial budaya, khususnya dalam aspek integrasi dan ketahanan sosial. 

Disadari bahwa pembangunan karakter bangsa dihadapkan pada berbagai masalah 

yang sangat kompleks. Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis sebagai akibat dari 
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globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tentu merupakan 

masalah tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Globalisasi dan hubungan antarbangsa 

sangat berpengaruh pada aspek ekonomi (perdagangan global) yang mengakibatkan 

berkurang atau bertambahnya jumlah kemiskinan dan pengangguran. Pada aspek sosial dan 

budaya, globalisasi mempengaruhi nilai-nilai solidaritas sosial seperti sikap individualistik, 

materialistik, hedonistik yang seperti virus akan berimplikasi terhadap tatanan budaya 

masyarakat Indonesia sebagai warisan budaya bangsa seperti memudarnya rasa kebersamaan, 

gotong royong, melemahnya toleransi antarumat beragama, menipisnya solidaritas terhadap 

sesama, dan itu semua pada akhirnya akan berdampak pada berkurangnya rasa nasionalisme 

sebagai warga negara Indonesia. Akan tetapi, dengan menempatkan strategi pendidikan 

sebagai modal utama menghalangi virus-virus penghancur tersebut, masa depan bangsa ini 

dapat diselamatkan. 

Secara makro pengembangan karakter dibagi dalam tiga tahap, yakni perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter 

yang digali, dikristalisasikan, dan dirumuskan dengan menggunakan berbagai sumber, antara 

lain pertimbangan (1) filosofis: Pancasila, UUD 1945, dan UU N0.20 Tahun 2003 beserta 

ketentuan perundang-undangan turunannya; (2) teoretis: teori tentang otak, psikologis, 

pendidikan, nilai dan moral, serta sosial-kultural; (3) empiris: berupa pengalaman dan praktik 

terbaik, antara lain tokoh-tokoh, satuan pendidikan unggulan, pesantren, kelompok kultural, 

dll. 

Pada tahap implementasi dikembangkan pengalaman belajar dan proses pembelajaran 

yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini dilaksanakan 

melalui proses pemberdayaan dan pembudayaan sebagaimana digariskan sebagai salah satu 

prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Proses ini berlangsung dalam tiga pilar 

pendidikan yakni dalam satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dalam masing-masing 

pilar pendidikan akan ada dua jenis pengalaman belajar yang dibangun melalui dua 

pendekatan yakni intervensi dan habituasi. Dalam intervensi dikembangkan suasana interaksi 

belajar dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentulkan 

karakter dengan menerapkan kegiatan yang terstruktur. Agar proses pembelajaran tersebut 

berhasil guna, peran guru sebagai sosok panutan sangat penting dan menentukan. Sementara 

itu dalam habituasi diciptakan situasi dan kondisi dan penguatan yang memungkinkan peserta 

didik pada satuan pendidikannya, di rumahnya, di lingkungan masyarakatnya membiasakan 

diri berperilaku sesuai nilai dan menjadi karakter yang telah diinternalisasi dan 
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dipersonalisasi dari dan melalui proses intervensi. Proses pembudayaan dan pemberdayaan 

yang mencakup pemberian contoh, pembelajaran, pembiasaan, dan penguatan harus 

dikembangkan secara sistemik, holistik, dan dinamis.  

Pada tahap implementasi dikembangkan pengalaman belajar dan proses pembelajaran 

yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini dilaksanakan 

melalui proses pemberdayaan dan pembudayaan sebagaimana digariskan sebagai salah satu 

prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Proses ini berlangsung dalam tiga pilar 

pendidikan yakni dalam satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dalam masing-masing 

pilar pendidikan akan ada dua jenis pengalaman belajar yang dibangun melalui dua 

pendekatan yakni intervensi dan habituasi. Dalam intervensi dikembangkan suasana interaksi 

belajar dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentulkan 

karakter dengan menerapkan kegiatan yang terstruktur. Agar proses pembelajaran tersebut 

berhasil guna, peran guru sebagai sosok panutan sangat penting dan menentukan. Sementara 

itu dalam habituasi diciptakan situasi dan kondisi dan penguatan yang memungkinkan peserta 

didik pada satuan pendidikannya, di rumahnya, di lingkungan masyarakatnya membiasakan 

diri berperilaku sesuai nilai dan menjadi karakter yang telah diinternalisasi dan 

dipersonalisasi dari dan melalui proses intervensi. Proses pembudayaan dan pemberdayaan 

yang mencakup pemberian contoh, pembelajaran, pembiasaan, dan penguatan harus 

dikembangkan secara sistemik, holistik, dan dinamis.  

Pelaksanaan pendidikan karakter dalam konteks makro kehidupan berbangsa dan 

bernegara Indonesia, merupakan komitmen seluruh sektor kehidupan, bukan hanya sektor 

pendidikan nasional. Keterlibatan aktif dari sektor-sektor pemerintahan lainnya, khususnya 

sektor keagamaan, kesejahteraan, pemerintahan, komunikasi dan informasi, kesehatan, 

hukum dan hak asasi manusia, serta pemuda dan olahraga juga sangat dimungkinkan. 

Pada tahap evaluasi hasil, dilakukan asesmen program untuk perbaikan berkelanjutan 

yang dirancang dan dilaksanakan untuk mendeteksi aktualisasi karakter dalam diri peserta 

didik sebagai indikator bahwa proses pembudayaan dan pemberdayaan karakter itu berhasil 

dengan baik, menghasilkan sikap yang kuat, dan pikiran yang argumentatif. 

Pada konteks makro, program pendidikan karakter bangsa dapat digambarkan sebagai 

berikut.   
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Gambar 2 : Konteks Makro Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dalam konteks mikro, berpusat pada satuan pendidikan secara 

holistik. Satuan pendidikan merupakan sektor utama yang secara optimal memanfaatkan dan 

memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, 

menguatkan, dan menyempurnakan secara terus-menerus proses pendidikan karakter di 

satuan pendidikan. Pendidikanlah yang akan melakukan upaya sungguh-sungguh dan 

senantiasa menjadi garda depan dalam upaya pembentukan karakter manusia Indonesia yang 

sesungguhnya. Pengembangan karakter dibagi dalam empat pilar, yakni kegiatan belajar-

mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk pengembangan budaya satuan 

pendidikan; kegiatan ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, serta kegiatan keseharian di 

rumah dan masyarakat. 

Pendidikan karakter dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas, dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Khusus, untuk materi 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan – karena memang misinya adalah 

mengembangkan nilai dan sikap – pengembangan karakter harus menjadi fokus utama yang 

dapat menggunakan berbagai strategi/metode pendidikan karakter. Untuk kedua mata 

pelajaran tersebut, karakter dikembangkan sebagai dampak pembelajaran dan juga dampak 

pengiring. Sementara itu mata pelajaran lainnya, yang secara formal memiliki misi utama 

selain pengembangan karakter, wajib mengembangkan rancangan pembelajaran pendidikan 

karakter yang diintegrasikan kedalam substansi/kegiatan mata pelajaran sehingga memiliki 

dampak pengiring bagi berkembangnya karakter dalam diri peserta didik.  12 
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Lingkungan satuan pendidikan perlu dikondisikan agar lingkungan fisik dan sosial-

kultural satuan pendidikan memungkinkan para peserta didik bersama dengan warga satuan 

pendidikan lainnya terbiasa membangun kegiatan keseharian di satuan pendidikan yang 

mencerminkan perwujudan karakter yang dituju. Pola ini ditempuh dengan melakukan 

pembiasaan dengan pembudayaan aspek-aspek karakter dalam kehidupan keseharian di 

sekolah dengan pendidik sebagai teladan. 

Dalam kegiatan ko-kurikuler (kegiatan belajar di luar kelas yang terkait langsung 

pada materi suatu mata pelajaran) atau kegiatan ekstra kurikuler (kegiatan satuan pendidikan 

yang bersifat umum dan tidak terkait langsung pada suatu mata pelajaran, seperti kegiatan 

Kepramukaan, Dokter Kecil, Palang Merah Remaja, Pecinta Alam, Liga Pendidikan 

Indonesia, dll.) perlu dikembangkan proses pembiasaan dan penguatan dalam rangka 

pengembangan karakter. 

Kegiatan ekstrakurikuler dapat diselenggarakan melalui kegiatan olahraga dan seni 

dalam bentuk pembelajaran, pelatihan, kompetisi atau festival. Berbagai kegiatan olahraga 

dan seni tersebut diorientasikan terutama untuk penanaman dan pembentukan sikap, perilaku, 

dan kepribadian para pelaku olahraga atau seni agar menjadi manusia Indonesia berkarakter. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka dimaksudkan untuk 

mempersiapkan generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa yang memiliki watak, 

kepribadian, dan akhlak mulia serta keterampilan hidup prima. 

Di lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan agar terjadi proses penguatan dari 

orang tua/wali serta tokoh-tokoh masyarakat terhadap perilaku berkarakter mulia yang 

dikembangkan di satuan pendidikan sehingga menjadi kegiatan keseharian di rumah dan di 

lingkungan masyarakat masing-masing. Hal ini dapat dilakukan lewat komite sekolah, 

pertemuan wali murid, kunjungan/kegiatan wali murid yang berhubungan dengan kumpulan 

kegiatan sekolah dan keluarga yang bertujuan menyamakan langkah dalam membangun 

karakter di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. 

Program pendidikan karakter pada konteks mikro dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 3 : Konteks Mikro Pendidikan Karakter 

Dengan prinsip yang sama, pendidikan karakter dapat dilakukan pada jalur 

pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, misalnya kursus keterampilan, 

kursus kepemudaan, bimbingan belajar, pelatihan-pelatihan singkat, baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi massa. Demikian pula pendidikan 

karakter dapat dilakukan pada kegiatan kemasyarakatan lainnya, seperti kegiatan karang 

taruna, keagamaan, olahraga, kesenian, sosial, atau kegiatan pelatihan penanggulangan 

bencana alam.  

Pendidikan nonformal yang dilaksanakan pada lingkup dunia usaha berbentuk 

pendidikan dan pelatihan calon pegawai, pelatihan kewirausahaan, pelatihan kepemimpinan, 

dan pelatihan keterampilan profesi. Pada lingkup masyarakat politik dilakukan bentuk 

pelatihan dan kaderasisasi partai, pelatihan kepemimpinan, pelatihan etika politik dan 

pembudayaan politik. Sedangkan pada lingkup media masa, pendidikan nonformal berupa 

pelatihan dasar komunikasi, pelatihan kode etik jurnalistik, dan pemahaman profesi jurnalis 

dan pelatihan transaksi elektronik.  

Pendidikan karakter pada kegiatan pendidikan dan latihan nonformal serta kegiatan 

kemasyarakatan tersebut dapat diarahkan untuk menanamkan kepedulian sosial, jiwa 

patriotik, kejujuran, dan kerukunan berkehidupan dalam masyarakat serta untuk 

Integrasi ke dalam KBM pada setiap 

Mata Pelajaran 
Pembiasaan dalam kehidupan 

keseharian di satuan pendidikan 

Integrasi ke dalam kegiatan 

ekstrakurikuler : Pramuka, 

Olah Raga, Karya Tulis dsb 

Penerapan pembiasaan 

kehidupan keseharian di rumah 

yang selaras dengan di satuan 

pendidikan 
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mempersiapkan generasi muda sebagai calonpemimpin bangsa yang memiliki watak, 

kepribadian, dan akhlak mulia. Pendidikan karakter pada pendidikan nonformal dilaksanakan 

dengan pendekatan holistik dan terintegrasi pada setiap aspek pekerjaan atau kegiatan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Strategi pembangunan karakter bangsa melalui program pendidikan memerlukan 

dukungan penuh dari pemerintah yang dalam hal ini berada di jajaran Kementerian 

Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, fasilitasi yang perlu didukung berupa hal-hal sebagai 

berikut.  

1. Pengembangan kerangka dasar dan perangkat kurikulum; inovasi pembelajaran dan 

pembudayaan karakter; standardisasi perangkat dan proses penilaian; kerangka dan 

standardisasi media pembelajaran yang dilakukan secara sinergis oleh pusat-pusat di 

lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional.  

2. Pengembangan satuan pendidikan yang memiliki budaya kondusif bagi pembangunan 

karakter dalam berbagai modus dan konteks pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan 

menengah, serta pendidikan tinggi dilakukan secara sistemik oleh semua direktorat terkait di 

lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.  

3. Pengembangan kelembagaan dan program pendidikan nonformal dan informal dalam 

rangka pendidikan karakter melalui berbagai modus dan konteks dilakukan secara sistemik 

oleh semua direktorat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, 

Nonformal dan Informal.  

4. Pengembangan dan penyegaran kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, baik di 

jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah maupun pendidikan tinggi yang relevan 

dengan pendidikan karakter dalam berbagai modus dan konteks dilakukan secara sistemik 

oleh semua direktorat terkait.  

5. Pengembangan karakter peserta didik di perguruan tinggi melalui penguatan standar isi dan 

proses, serta kompetensi pendidiknya untuk kelompok Mata kuliah Pengembangan 

Kepribadian (MPK) dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB); penelitian dan 

pengembangan pendidikan karakter; pembinaan lembaga pendidikan tenaga kependidikan; 

pengembangan dan penguatan jaringan informasi profesional pembangunan karakter 

dilakukan secara sistemik oleh semua direktorat terkait.  
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d. Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

Buku ‗Pengembangan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa‘ adalah sebagai 

pedoman bagi guru-guru untuk penguatan metodologi pembelajaran berdasarkan nilai-nilai 

budaya untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Buku ini diterbitkan oleh 

Kementrian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum-

Tahun 2010. Naskah buku ditulis oleh tim sebanyak 11 anggota dengan ketua Prof.Dr.Said 

Hamid Hasan. 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa 

diidentifikasi dari sumber-sumber berikut : 

1. Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, 

kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan 

kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari padanilai-nilai 

yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan 

budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal 

dari agama.  

2.   Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip 

kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat 

pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang 

terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, 

kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan 

mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga 

negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilainilai Pancasila 

dalam kehidupannya sebagai warga negara. 

3. Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. 

Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep 

dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian 

penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai 

dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

4. Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap 

warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai 

jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan 

yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan 
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nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan 

budaya dan karakter bangsa. 

 

Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan 

budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini. 

1. Religius  

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 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-sungguhdalam 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 berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu  

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas 

dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 
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10. Semangat Kebangsaan  

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan 

negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta Tanah Air 

Cara berfikir, 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/ Komuniktif 

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 

kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli Lingkungan  

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi. 

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  
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Tabel  1 

KETERKAITAN NILAI DAN INDIKATOR UNTUK SEKOLAH DASAR 
 

 

1. Religius 
NILAI INDIKATOR 

KELAS  1 - 3 KELAS  4 – 6 

Sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, 

serta hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain.  

Mengenal dan mensyukuri tubuh 

dan bagiannya sebagai ciptaan 

Tuhan melalui cara merawatnya 

dengan baik. 

  

Mengagumi sistem dan cara 

kerja organ-organ tubuh 

manusia yang sempurna 

dalam sinkronisasi fungsi 

organ. 

  

Mengagumi kebesaran Tuhan 

karena kelahirannya di dunia 
dan hormat kepada 

orangtuanya. 

  

Bersyukur kepada Tuhan 

karena memiliki keluarga 
yang menyayanginya. 

  

Mengagumi kekuasaan 

Tuhan yang telah 

menciptakan berbagai jenis 

bahasa dan suku bangsa. 

 

Merasakan kekuasaan Tuhan 

yang telah menciptakan 

berbagai keteraturan dalam 

berbahasa. 

  

Senang mengikuti aturan 

kelas dan sekolah untuk 

kepentingan hidup bersama. 

Merasakan manfaat aturan 

kelas dan sekolah sebagai 
keperluan untuk hidup 

bersama. 

  

Merasakan manfaat aturan 

kelas dan sekolah sebagai 

keperluan untuk hidup 

bersama. 

  

Senang bergaul dengan 

teman sekelas dan satu 

sekolah dengan berbagai 

perbedaan yang telah 

diciptakan-Nya. 

  

Membantu teman yang 

memerlukan bantuan sebagai 

suatu ibadah atau kebajikan. 

  

2. Jujur  
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Perilaku yang didasarkan pada 

upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 
  

Tidak meniru jawaban teman 

(menyontek) ketika ulangan 

ataupun mengerjakan tugas 

di kelas. 

  

Tidak meniru pekerjaan 

temannya dalam mengerjakan 

tugas di rumah. 

  

Menjawab pertanyaan guru 

tentang sesuatu berdasarkan 
yang diketahuinya. 

  

Mengatakan dengan 

sesungguhnya sesuatu yang 
telah terjadi atau yang 

dialaminya. 

  

Mau bercerita tentang 

kesulitan dirinya dalam 

berteman. 

  

Mau bercerita tentang 

kesulitan menerima pendapat 

temannya. 

  

Menceritakan suatu kejadian 

berdasarkan sesuatu yang 

diketahuinya. 

  

Mengemukakan pendapat 

tentang sesuatu sesuai dengan 

yang diyakininya. 
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Mau menyatakan tentang 

ketidaknyaman suasana 

belajar di kelas. 

  

Mengemukakan 

ketidaknyaman dirinya dalam 

belajar di sekolah. 

  

  

3. Toleransi 
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Sikap dan tindakan yang 

menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, 

dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

  

Tidak mengganggu teman 

yang berlainan agama dalam 

beribadah. 

  

Menjaga hak teman yang 

berbeda agama untuk 

melaksanakan ajaran 

agamanya. 

  

Mau bertegur sapa dengan 

teman yang berbeda 
pendapat. 

  

Menghargai pendapat yang 

berbeda sebagai sesuatu yang 
alami dan insani. 

  

Membantu teman yang 

mengalami kesulitan 

walaupun be rbeda dalam 

agama, suku, dan etnis. 

  

Bekerja sama dengan teman 

yang berbeda agama, suku, 

dan etnis dalam kegiatankegiatan 

kelas dan sekolah. 

  

Menerima pendapat teman 

yang berbeda dari pendapat 

dirinya. 

  

Bersahabat dengan teman 

yang berbeda pendapat. 

  

  

4. Disiplin 
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan 

peraturan. 

  

Datang ke sekolah dan 

masuk kelas pada waktunya. 

  

Menyelesaikan tugas pada 

waktunya. 

  

Melaksanakan tugas-tugas 

kelas yang menjadi tanggung 

jawabnya. 
  

Saling menjaga dengan teman 

agar semua tugas-tugas kelas 

terlaksana dengan baik. 
  

Duduk pada tempat yang 

telah ditetapkan. 

  

Selalu mengajak teman 

menjaga ketertiban kelas. 

  

Menaati peraturan sekolah 

dan kelas. 

  

Mengingatkan teman yang 

melanggar peraturan dengan 

kata-kata sopan dan tidak 

menyinggung. 

  

Berpakaian rapi  Berpakaian sopan dan rapi.  

Mematuhi aturan permainan  Mematuhi aturan sekolah.  

  

5. Kerja keras 
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Perilaku yang menunjukkan 

upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar, tugas, dan 

menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

  

Mengerjakan semua tugas 

kelas dengan sungguhsungguh. 

  

Mengerjakaan tugas dengan 

teliti dan rapi. 

  

Mencari informasi dari 

sumber di luar buku 

pelajaran. 

  

Mencari informasi dari 

sumber-sumber di luar 

sekolah. 
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Menyelesaikan PR pada 

waktunya. 

  

Mengerjakan tugas-tugas dari 

guru pada waktunya. 

  

Menggunakan sebagian besar 

waktu di kelas untuk belajar. 

  

Fokus pada tugas-tugas yang 

diberikan guru di kelas. 

  

Mencatat dengan sungguhsungguh 

sesuatu yang 

ditugaskan guru. 
  

Mencatat dengan sungguhsungguh 

sesuatu yang dibaca, 

diamati, dan didengar untuk 
kegiatan kelas. 

  

  

6. Kreatif 
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Berpikir dan melakukan 
sesuatu yang menghasilkan 

cara atau hasil baru 

berdasarkan sesuatu yang telah 

dimiliki. 

  

Membuat suatu karya dari 
bahan yang tersedia di kelas. 

  

Membuat berbagai kalimat 
baru dari sebuah kata. 

  

Mengusulkan suatu kegiatan 

baru di kelas. 

  

Bertanya tentang sesuatu 

yang berkenaan dengan 

pelajaran tetapi di luar 

cakupam materi pelajaran. 

  

Menyatakan perasaannya 

dalam gambar, seni, bentukbentuk 

komunikasi lisan dan 

tulis. 

  

Membuat karya tulis tentang 

hal baru tapi terkait dengan 

materi pelajaran. 

  

Melakukan tindakan-tindakan 

untuk membuat 
kelas menjadi sesuatu yang 

nyaman. 

  

Melakukan penghijauan atau 

penyegaran halaman sekolah. 
  

  

7. Mandiri 
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Sikap dan prilaku yang tidak 

mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan 

tugas-tugas. 

  

Melakukan sendiri tugas 

kelas yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

  

Mencari sumber untuk 

menyelesaikan tugas sekolah 

tanpa bantuan pustakawan 

sekolah. 

  

Mengerjakan PR tanpa 

meniru pekerjaan temannya. 

  

Mengerjakan PR tanpa 

meniru pekerjaan temannya. 

  

  

8. Demokratis 
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Cara berpikir, bersikap, dan 

bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

  

Menerima ketua kelas 

terpilih berdasarkan suara 

terbanyak. 

  

Membiasakan diri 

bermusyawarah dengan 

teman-teman. 

  

Memberikan suara dalam 

pemilihan di kelas dan 

sekolah. 

  

Menerima kekalahan dalam 

pemilihan dengan ikhlas. 

  

Mengemukakan pikiran Mengemukakan pendapat 
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tentang teman-teman sekelas. 

  

tentang teman yang jadi 

pemimpinnya. 

  

Ikut membantu 

melaksanakan program ketua 

kelas. 

  

Memberi kesempatan kepada 

teman yang menjadi 

pemimpinnya untuk bekerja. 

  

Menerima arahan dari ketua 

kelas, ketua kelompok 
belajar, dan OSIS. 

  

Melaksanakan kegiatan yang 

dirancang oleh teman yang 
menjadi pemimpinnya. 

  

  

9. Rasa ingin tahu 
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Sikap dan tindakan yang 
selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam 

dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajari, dilihat, dan 

didengar. 

  

Bertanya kepada guru dan 
teman tentang materi 

pelajaran. 

  

Bertanya atau membaca 
sumber di luar buku teks 

tentang materi yang terkait 

dengan pelajaran. 

 

Bertanya kepada sesuatu 

tentang gejala alam yang 

baru terjadi. 

  

Membaca atau mendiskusikan 

gejala alam yang baru terjadi. 

  

Bertanya kepada guru 

tentang sesuatu yang 

didengar dari radio atau 

televisi. 

  

Bertanya tentang beberapa 

peristiwa alam, sosial, 

budaya, ekonomi, politik, 

teknologi yang baru didengar. 

 

Bertanya tentang berbagai 
peristiwa yang dibaca dari 

media cetak. 

  

Bertanya tentang sesuatu 
yang terkait dengan materi 

pelajaran tetapi di luar yang 

dibahas di kelas. 

  

  

10. Semangat Kebangsaan 
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Cara berpikir, bertindak, dan 

berwawasan yang 

menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

  

Turut serta dalam upacara 

peringatan hari pahlawan dan 

proklamasi kemerdekaan. 

  

Turut serta dalam panitia 

peringatan hari pahlawan dan 

proklamasi kemerdekaan. 

  

Menggunakan bahasa 

Indonesia ketika ada teman 

dari suku lain. 

  

Menggunakan bahasa 

Indonesia ketika berbicara di 

kelas. 

  

Menyanyikan lagu Indonesia 

Raya dan lagu-lagu wajib. 

  

Menyanyikan lagu-lagu 

perjuangan. 

  

Mengagumi banyaknya 

keragaman bahasa di 
Indonesia. 

  

Menyukai berbagai upacara 

adat di nusantara. 
  

Mengakui persamaan hak 

dan kewajiban antara dirinya 

dan teman sebangsa dari 

suku, etnis, budaya lain. 

  

Bekerja sama dengan teman 

dari suku, etnis, budaya lain 

berdasarkan persamaan hak 

dan kewajiban. 
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 Membaca buku-buku 

mengenai suku bangsa dan 

etnis yang berjuang bersama 

dalam mempertahankan 

kemerdekaan. 

  

Menyadari bahwa setiap 

perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan dilakukan 

bersama oleh berbagai suku, 

etnis yang ada di Indonesia. 

  

  

11. Cinta Tahah Air 
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi 
terhadap bahasa, lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa. 

  

Mengagumi keunggulan 

geografis dan kesuburan 

tanah wilayah Indonesia. 

  

Mengagumi posisi geografis 

wilayah Indonesia dalam 

perhubungan laut dan udara 

dengan negara lain. 
  

Menyenangi keragaman 

budaya dan seni di Indonesia. 

  

Mengagumi kekayaan budaya 

dan seni di Indonesia. 

  

Menyenangi keragaman suku 

bangsa dan bahasa daerah 

yang dimiliki Indonesia. 

  

Mengagumi keragaman suku, 

etnis, dan bahasa sebagai 

keunggulan yang hadir di 

wilayah negara Indonesia. 

  

Mengagumi keragaman 

hasil-hasil pertanian, 

perikanan, flora, dan fauna 

Indonesia. 

  

Mengagumi sumbangan 

produk pertanian, perikanan, 

flora, dan fauna Indonesia 

bagi dunia. 

  

Mengagumi kekayaan hutan 
Indonesia. 

  

Mengagumi peran hutan 
Indonesia bagi dunia. 

  

 Mengagumi laut serta 

perannya dalam kehidupan 

bangsa Indonesia. 

  

Mengagumi peran laut dan 

hasil laut Indonesia bagi 

bangsa-bangsa di dunia. 

  

  

12. Menghargai Prestasi 
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, 

mengakui, dan menghormati 

keberhasilan orang lain. 

  

Mengerjakan tugas dari guru 

dengan sebaik-baiknya. 

  

Rajin belajar untuk 

berprestasi tinggi. 

  

Berlatih keras untuk 

berprestasi dalam olah raga 

dan kesenian. 

  

Berlatih keras untuk menjadi 

pemenang dalam berbagai 

kegiatan olah raga dan 

kesenian di sekolah. 

  

Hormat kepada sesuatu yang 

sudah dilakukan guru, kepala 

sekolah, dan personalia 
sekolah lain. 

  

Menghargai kerja keras guru, 

kepala sekolah, dan 

personalia lain. 
  

Menceritakan prestasi yang 

dicapai orang tua. 

  

Menghargai upaya orang tua 

untuk mengembangkan 

berbagai potensi dirinya 

melalui pendidikan dan 

kegiatan lain. 
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Menghargai hasil kerja 

pemimpin di masyarakat 

sekitarnya. 

  

Menghargai hasil kerja 

pemimpin dalam 

menyejahterakan masyarakat 

dan bangsa. 

  

 Menghargai tradisi dan hasil 

karya masyarakat di 

sekitarnya. 
  

Menghargai temuan-temuan 

yang telah dihasilkan manusia 

dalam bidang ilmu, teknologi, 
sosial, budaya, dan seni. 

  

 

13. Bersahabat/ Komunikatif 
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Tindakan yang 
memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja 

sama dengan orang lain. 

  

Bekerja sama dalam 
kelompok di kelas. 

  

Memberikan pendapat dalam 
kerja kelompok di kelas. 

  

Berbicara dengan teman 

sekelas. 

  

Memberi dan mendengarkan 

pendapat dalam diskusi kelas. 

  

Bergaul dengan teman 

sekelas ketika istirahat. 

  

Aktif dalam kegiatan sosial 

dan budaya kelas. 

  

Bergaul dengan teman lain 

kelas. 

  

Aktif dalam kegiatan 

organisasi di sekolah. 

  

Aktif dalam kegiatan sosial 

dan budaya sekolah. 

  

Berbicara dengan guru, 

kepala sekolah, dan personalia 

sekolah lainnya. 

Berbicara dengan guru, 
kepala sekolah, dan 

personalia sekolah lainnya. 

  

14. Cinta Damai 
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Sikap, perkataan, dan tindakan 
yang menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman atas 

kehadiran dirinya 

  

Tidak menggunakan 
kekuatan fisik dalam 

berselisih dengan teman. 

  

Mendamaikan teman yang 
sedang berselisih. 

  

Berbicara dengan kata-kata 

yang tidak mengundang 

amarah teman. 

  

Menggunakan kata-kata yang 

menyejukkan emosi teman 

yang sedang marah. 

  

Tidak mengambil barang 

teman. 

Ikut menjaga keamanan 

barang-barang di kelas. 

Mengucapkan salam atau 

selamat pagi/siang/sore 

ketika bertemu teman untuk 

pertama kali pada hari itu. 

  

Menjaga keselamatan teman 

di kelas/sekolah dari 

perbuatan jahil yang merusak. 

  

  

15. Gemar Membaca 
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Kebiasaan menyediakan 

waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang 

Membaca buku atau tulisan 

yang diwajibkan guru. 

  

Membaca buku dan tulisan 

yang terkait dengan mata 

pelajaran. 
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memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

  

  

Membaca buku-buku cerita 

yang ada di perpustakaan 

sekolah. 

  

Mencari bahan bacaan dari 

perpustakaan daerah. 

  

Membaca koran atau majalah 

dinding. 

  

Membaca buku novel dan 

cerita pendek. 

  

Membaca buku yang ada di 

rumah tentang flora, fauna, 
dan alam. 

  

Membaca buku atau tulisan 

tentang alam, sosial, budaya, 
seni, dan teknologi. 

  

16. Peduli Sosial 
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Sikap dan tindakan yang 
selalu ingin memberi bantuan 

kepada orang lain dan 

masyarakat yang 

membutuhkan. 

  

Membagi makanan dengan 
teman. 

  

Mengunjungi rumah yatim 
dan orang jompo. 

  

Berterima kasih kepada 

petugas kebersihan sekolah. 

  

Menghormati petugas-petugas 

sekolah. 

  

Meminjamkan alat kepada 

teman yang tidak membawa 

atau tidak punya. 

  

Mmbantu teman yang sedang 

memerlukan bantuan. 

  

Mengumpulkan uang dan 

barang untuk korban bencana 

alam. 

  

Menyumbang darah untuk 

PMI. 

  

17. Peduli Lingkungan 
NILAI INDIKATOR 

KELAS 1-3 KELAS  4 - 6 

Sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah 

kerusakan lingkungan alam di 

sekitarnya dan 
mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan 

alam yang sudah terjadi. 

  

Buang air besar dan air kecil 

di WC. 

  

Membersihkan WC. 

  

Membuang sampah di 

tempatnya. 
  

Membersihkan tempat 

sampah. 
  

Membersihkan halaman 

sekolah. 

  

Membersihkan lingkungan 

sekolah. 

  

Tidak memetik bunga di 

taman sekolah. 

  

Memperindah kelas dan 

sekolah dengan tanaman. 

  

Tidak menginjak 

rumput di taman sekolah. 

Ikut memelihara taman di 

halaman sekolah. 

  

Menjaga kebersihan rumah Ikut 

dalam kegiatan menjaga 

kebersihan lingkungan 
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2.1.2 Konsep Pendidikan Seni 

2.1.2.1 Peran dan Pendekatan dalam Pendidikan Seni 

 

Peran Pendidikan Seni 

Peran pendidikan seni merupakan inti dari kemampuan di bidang estetika dalam 

mewujudkan kepribadian manusia secara utuh belum teraktualisasi secara optimal dalam 

sistem pendidikan di Indonesia. Peran pendidikan seni yang bersifat multidimensional, 

multingual dan multikultural pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk  pembentukan 

kepribadian manusia secara utuh. Pendidikan seni berperan tidak hanya mengembangkan 

kemampuan di bidang estetika saja tetapi dapat berperan dalam mengembangkan kemampuan 

di bidang logika dan etika. Hal ini terbukti berdasarkan berbagai penelitian bahwa pendidikan 

seni mampu meningkatkan kecerdasan emosional (EQ), intelektual (IQ), kreativitas (CQ), 

moral (MQ), adversitas (AQ), dan spiritual (SQ).  ( Cut Kamaril Wardani Surono, 2001) 

Lebih lanjut Cut Kamaril Wardani Surono memaparkan bahwa potensi seni seperti 

yang dijelaskan di atas nampaknya belum disadari dan dipahami oleh sebagian besar 

masyarakat dan penentu kebijakan bahkan oleh pendidik seni sendiri. Kebanyak dari mereka 

baru melihat peran pendidikan seni dari satu sisi saja, yaitu pengembangan kemampuan 

artistik semata. Ketidaksadaran ini membuahkan berbagai kebijakan dan pendapat  yang 

kurang menguntungkan bagi pembentukan kepribadian manusia Indonesia.  Kebijakan 

pemerintah di sektor  pendidikan formal yang tidak  menempatkan pendidikan seni secara 

profesional sesuai dengan potensi yang dimiliki menyebabkan terabaikannya pula 

pengembangan berbagai aspek pendukung pelaksanaan pendidikan seni di lapangan. 

Berbagai faktor pendukung seperti kurikulum, guru, dan bahan ajar, sarana dan prasarana 

yang ada di lapangan serta program peningkatan kualitas guru dan calon guru seni sangat 

memprihatinkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Keadaan ini semakin parah karena 

upaya perbaikan pendidikan seni lebih banyak berawal dari permasalahan yang semata-mata 

muncul dari keterbatasan yang ada di lapangan tanpa memperhatikan konsep ideal. 

 Peran pendidikan seni adalah bersifat  multidimensional, multingual dan 

multikultural, menurut Cut Kamaril Wardani Surono ketiga sifat pendidikan seperti ini 

memilki potensi dalam pengembangan kecerdasan manusia agar mampu bertahan hidup dan 

mampu secara bermartabat pada masa kini dan masa depan. 

Multidimensional 

 Peran pendidikan seni yang multidimensional pada dasarnya dapat mengembangkan 

kemampuan dasar manusia, seperti fisik, perseptual, intelektual, emosional, sosial, kreativitas 
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dan estetik (V. Lowenfeld, 1984). Berdasarkan hal tersebut berbagai kecerdasan manusia 

mampu dioptimalisasikan melalui pendidikan seni. Melalui pengembangan berbagai 

kemampuan tersebut mental anak diharapkan mampu berkembang hingga mereka memiliki 

kesiapan untuk belajar. Melalui perannya yang multidimensional ini pendidikan seni 

diharapkan dapat mengembangkan berbagai kemampuan mental siswa di segala  tingkat 

pendidikan. Pendidikan seni di setiap tingkat pendidikan dapat memebentuk manusia yang 

mengembangkan kepekaan estetis, daya cipta, intuitif, imajinatif, inovatif dan kritis terhadap 

lingkungannya. 

Multingual 

 Peran pendidikan seni yang multingual dapat mengembangkan kemampuan manusia 

dalam berkomunikasi melalui beragam bahasa di samping bahasa verbal. Bahasa yang 

dimaksud disini adalah bahasa untuk berekpresi dan berkomunikasi secara visual atau rupa, 

bunyi, gerak dan keterpaduannya ( Golberg M, 1997). Selain itu seni merupakan bahasa rasa 

dan citra atau image. Oleh sebab itu seni dinyatakan sebagai cermin kehidupan atau cermin 

realita. 

 Bila dalam bahasa verbal terdapat kosa kata maka dalam berbahasa seni terdapat kosa 

rupa, bunyi dan gerak serta citra atau image yang berkaitan dengan isi atau obyek dan cara ( 

Primadi Tabrani, 1999). Disamping itu bila dalam bahasa verbal terdapat tata bahasa maka 

dalam seni terdapat tatanan artistik dan estetik ( Golberg  M, 1997). 

 Agar manusia mampu bertahan hidup dan mampu menunjukkan jati dirinya di masa 

depan maka kemampuan  beragam bahasa perlu dikembangkan melalui pendidikan seni. 

Dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi informasi di masa depan, manusia 

perlu mengembangkan kemampuan berbahasa visual, bunyi, gerak dan perpaduannya di 

samping berbahasa verbal. Melalui kemampuan beragam bahasa seni, manusia diharapkan 

mampu memahami dan berekspresi terhadap citra budaya sendiri dan budaya lain secara 

mendalam. 

 Tanpa menguasai berbagai bahasa dengan keragaman  karakteristik simbolnya, 

kemampuan manusia dalam mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat 

tercapai secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan manusia dalam 

berbahasa rupa telah memiliki andil yang sangat besar dalam pengembangan berbagai 

peralatan dan program (sofware) berteknologi tinggi seperti komputer. Selain itu tanpa 

kemampuan berbahasa rupa yang baik maka kemampuan manusia akan terhambat dalam 

memahami bahasa komputer yang sebagian besar menggunakan bahasa rupa. Demikian pula 

halnya dengan bahasa bunyi dan gerak serta perpaduannya.  Berbagai penelitian 
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menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara tingkat kemampuan berbahasa 

bunyi dengan tingkat kemampuan intelektual dan emosional pada manusia. 

Multikultural 

 Seni merupakan hasil ekspresi manusia dan budayanya. Mellalui pendidikan seni 

manusia dapat membentuk dan mengembangkan kemampuannya dalam berbudaya. Selain itu 

kemampuan menghargai dan menumnuhkan rasa bangga pada budaya yang dimiliki maupun 

budaya orang lain. Kemampuan terhadap kepekaan penghayatan yang tinggi akan 

menghasilkan sikap saling menghormati dan saling menjaga keragaman dan perbedaan 

budaya bangsa sendiri dan budaya asing. 

 Penghargaan dan kebanggaan terhadap budaya nusantara perlu dilatihkan pada  anak 

melalui pengolahan kepekaan mereka terhadap budaya bangsa mereka sendiri. Hal ini penting 

diberikan agar anak mampu menghargai budaya orang lain namun tetap bangga dan 

menghargai budayanya sendiri. 

 Peran seni yang bersifat multikultural ini dapat dijadikan dasar pemersatu bangsa 

dengan mengembangkan kemampuan manusia untuk saling menghargai akan adanya 

perbedaan. Melalui pemahaman dan penghayatan serta penghargaan terhadap budaya 

Indonesia dan global diharapkan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang berkarakter dan 

beradab. 

 Masyarakat berbudaya mencerminkan bangsa yang berkualitas sehingga melalui 

pendidikan seni yang multikultur ini manusia Indonesia diharapkan mampu memiliki 

ketahanan budaya dan menunjukkan jati diri sebagai bangsa yang beradab. 

 

Pendekatan Pendidikan Seni 

 Agar berbagai fungsi pendidikan seni dapat terimplementasikan secara optimal dan 

mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan cara pendekatan yang beragam. 

Pendekatan belajar yang monolitik seperti yang dilaksanakan pada saat ini perlu 

dikembangkan menjadi pendekatan yang terpadu dan  berdiferensiasi. Melalui pendekatan ini 

kemampuan manusia untuk menemukan dan menciptakan hal-hal baru diharapkan dapat 

dikembangkan. 

 Belajar melalui pendekatan terpadu merupkan pendekatan yang dapat memberikan 

pemahaman secara holistik pada anak tentang suatu konsep atau prinsif. Dalam belajar seni 

perlu dikembangkan kemampuan yang terpadu antara konseptual, operasional dan 

sintetik(M.Barett,1982) serta antar bidang  seni dan lintas bidang seni. Pendekatan terpadu 

perlu didukung oleh berbagai metode yang tepat agar kemampuan anak memahami seni dapat 
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tercapai secara optimal. M. Golberg (1997) memberikan alternatif belajar tentang seni 

melalui pendekatan terpadu. 

 Pendidikan seni dapat dijadikan pendekatan dalam belajar sehingga keseluruhan peran 

pendidikan seni dapat terimplementasikan dalam mengembangkan berbagai kemampuan 

dasar manusia. Pada dasarnya melalui berbagai cara belajar seperti ini kepekaan rasa estetik, 

pemahaman serta kemampuan artistik manusia dapat berkembang. 

 

Belajar dengan seni 

 Menggali suatu subject matter  yang dipelajari dari mata pelajaran lain dengan 

bantuan suatu karya seni. Siswa belajar tentang konsep bentuk geometri pada mata pelajaran 

matematika dengan menggunakan karya seni yang menggunakan bentuk geometris dalam 

pengungkapan gagasannya. Siswa belajar tentang sejarah dengan menganalisa karya puisi 

dari aspek rasa dan fakta. 

Belajar melalui seni 

 Menggali suatu subject natter melalui berkarya seni dengan menguangkapkan suatu 

konsep dari mata pelajaran lain yang sedang dipelajari. Mengungkapkan pemahaman tentang 

konsep demokrasi melalui kegiatan dramatisasi. Siswa mengungkapkan pemahaman tentang 

kehidupan suatu tanaman langka melalui gambar illustrasi kehidupan tanaman tersebut. 

Belajar tentang seni 

Menggali, memahami dan mengekspresikan serta mencipta berbagai konsep dan 

prinsif seni kedalam karya seni. 

 

2.1.2.2 Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Seni Tari & Drama di Sekolah Dasar 

Tabel  2 

KETERKAITAN NILAI DAN INDIKATOR PADA PEMBELAJARAN SENI 

TARI & DRAMA 

 

 

NILAI 

 

INDIKATOR 

Toleransi  

 Sikap dan tindakan yang menghargai  

orang lain yang berbeda dengan 

dirinya 

1. Membantu orang lain yang 

mengalami kesulitan 

2. Menghargai pendapat  orang lain 
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yang berbeda  pendapat dengan 

dirinya 

3. Bersahabat dengan teman yang  sama 

ataupun yang berbeda pendapat 

4. Bekerja sama dengan teman yang 

berbeda agama, suku dan etnis. 

Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan 

1. Datang ke sekolah dan masuk kelas 

pada waktunya 

2. Menyelesaikan tugas pada waktunya 

3. Menaati peraturan sekolah dan kelas 

4. Berpakaian rapi 

 

Kerja Keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar, tugas, dan 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya 

1. Mengerjakan semua tugas kelas 

dengan sungguh-sungguh. 

2. Menyelesaikan PR pada waktunya. 

3. Mencari informasi dari sumber di 

luar buku pelajaran 

4. Menggunakan sebagian besar waktu 

di kelas untuk belajar 

5. Mencatat dengan sungguh-sungguh 

sesuatu yang ditugaskan guru. 

Kreatif 

Berfikir dan melakukan sesuatu yang 

menghasilkan cara atau hasil baru 

berdasarkan sesuatu yang telah 

dimiliki. 

1. Mengusulkan suatu kegiatan baru di 

kelas. 

2. Bertanya tentang sesuatu yang 

berkenaan dengan pelajaran tetapi di 

luar cakupan materi pelajaran. 

3. Menyatakan perasaannya dalam 

gambar atau bentuk-bentuk 

komunikasi lisan dan tuliasan. 

4. Melakukan tindakan-tindakan untuk 
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membuat kelas menjadi sesuatu yang 

nyaman. 

 

Demokratis 

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak 

yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain 

1. Menerima ketua kelas terpilih 

berdasarkan suara terbanyak. 

2. Mengemukakan pikiran tentang teman-

teman sekelas. 

3. Ikut membantu melaksanakan program 

ketua kelas. 

4. Membiasakan diri bermusyawarah 

dengan teman-teman. 

5. Menerima kekalahan dalam pemilihan 

dengan ikhlaas. 

6. Memberi kesempatan kepada teman 

yang menjadi pemimpinnya. 

Semangat Kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak, dan 

berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. 

1. Turut serta dalam upacara peringatan 

hari pahlawan dan proklamasi 

kemerdekaan. 

2. Mengagumi banyaknya keragaman 

bahasa di Indonesia. 

3. Menyanyikan lagu-lagu perjuangan. 

4. Bekerjasama dengan teman dari suku, 

etnis, budaya lain berdasarkan 

persamaan hak dan kewajiban. 

5. Menyadari bahwa setiap perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan 

dilakukan bersama oleh berbagai suku, 

etnis yang ada di Indonesia. 

Cinta Tanah Air 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, 

1. Mengagumi keunggulan geografis dan 

kesuburan tanah wilayah Indonesia. 
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kepedulian, dan penghargaan yang 

tinggi terhadap bahasa, lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa 

2. Menyenangi keragaman budaya dan 

seni di Indonesia. 

3. Menyenagi keragaman suku bangsa 

dan bahasa daerah yang dimiliki 

Indonesia. 

4. Mengagumi peran hutan dan laut 

Indonesia bagi dunia. 

Menghargai Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat, 

mengakui, dan menghormati 

keberhasilan orang lain. 

1. Mengerjakan tugas guru dengan 

sebaik-baiknya. 

2. Hormat kepada sesuatu yang sudah 

dilakukan guru, kepada sekolah, dan 

personalia sekolah lainnya. 

3. Menceritakan prestasi yang dicapai 

orang tua. 

4. Menghargai hasil kerja pemimpin di 

masyarakat sekitarnya. 

5. Rajin belajar untuk berprestasi 

tinggi.. 

6. Menghargai hasil kerja pemimpin 

dalam mensejahterakan masyarakat 

dan bangsa. 

 

Bersahabat/komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja 

sama dengan orang lain. 

1. Bekerjasama dalam kelompok di 

kelas. 

2. Bergaul dengan teman sekelas ketika 

istirahat. 

3. Berbicara dengan guru, kepala 

sekolah, dan personalia sekolah 

lainnya. 

4. Memberikan pendapat dalam kerja 

kelompok di kelas. 
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5. Aktif dalam kegiatan organisasi di 

sekolah. 

Gemar Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

1. Membaca buku atau tulisan yang 

diwajibkan guru 

2. Membaca buku-buku cerita yang ada 

di perpustakaan sekolah 

3. Mencari bahan bacaan dari 

perpustakaan. 

4. Membaca buku atau tulisan tentang 

alam, sosial, budaya. Seni, dan 

teknologi. 

Peduli Sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan kepada orang lain 

dan masyarakat yang membutuhkan. 

1. Membagi makanan dengan teman. 

2. Berterima kasih kepada petugas 

kebersihan sekolah. 

3. Meminjamkan alat kepada teman 

yang tidak membawa atau tidak 

punya. 

4. Mengumpulkan uang dan barang 

untuk korban bencana alam. 

  

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

2.2.1  Keefektifan model pembelajaran bahasa Indonesia berorientasi pendidikan   

       karakter di  SDN Cilaku I Kabupaten Cianjur.  (Sri Mulyati : 2010) 

Penelitian yang dilakukan Mulyati dilatarbelakangi oleh adanya dugaan negatif 

berkenaan dengan pembelajaran bahasa Indonesia (PBI) yang masih menjadi isu aktual 

dan mengemuka di berbagai media/forum ilmiah. Selain itu, krisis akhlak dan moral sudah 

bertambah akut dan melebar serta menyeruak kemana mana. Acuan utama dari penelitian 

ini adalah Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan  disimpulkan 

bahwa fungsi utama pendidikan adalah membentuk intelektualitas dan karakter bangsa. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran bahasa Indonesia berbasis pendidika karakter dalam meningkatkan hasil 

belajar bahasa Indonesia dan meningkatkan sikap dan perilaku berkarakter  pada siswa 

kelas III SDN Cilaku I Kabupaten Cianjur.  
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Subjek penelitian ini ada dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol yang 

masing-masing terdiri dari 36 siswa. Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data 

adalah pedoman pembelajaran berupa silabus dan RPP, lembar tes, lembar angket, lembar 

observasi, pedoman wawancara, skala sikap, dan catatan anekdotal. Berdasarkan hasil 

penelitian terbukti bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dengan orientasi pendidikan 

karakter di kelas III SD secara signifikan efektif dalam meningkatakan hasil pembelajaran 

bahasa Indonesia. Hal ini terlihat dari nilai rerata pascates kelas eksperimen 6,94 (69,4 dari 

skor ideal), lebih baik dari pada nilai pascates kelas kontrol 6,14 (61,4% dari skor ideal). 

Setelah dianalisis didapat bahwa hasil pascates kedua kelas berdistribusi normal dan 

memilki variansi yang homogen. Selanjutnya uji-t menunjukkan t hitung > t tabel (t 

hitung tidak berada pada interval (-t tabel,  +t tabel)), maka Ho ditolak.Sikap dan perilaku 

siswa kelas eksperimen menunjukkan peningkatan yang berarti setelah diberi 

pembelajaran bahasa Indonesia yang berorientasi pendidikan karakter. Dari catatan 

anekdotal terlihat bahwa rata-rata siswa di akhir semester memiliki nilai MB (mulai 

berkembang).  

Ini berarti siswa sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan 

dalam indikator nilai  pendidikan karakter dan mulai konsisten. Pembelajaran yang 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pelajaran bahasa Indonesia telah mampu 

menimbulkan atmosfer pembelajaran yang lebih kondusif dan baik dalam 

menumbuhkembangkan nilai karakter bangsa  daripada pembelajaran konvensional. Hal 

ini terlihat dari peran aktif, sikap dan perilaku yang ditunjukkan seluruh siswa selama 

proses pembelajaran. 

2.2.2.  Model Pendidikan Karakter Di SD Islamic Full Day School   ( Studi Deskriptif   

            pada SD  Cendekia Leadership School, Bandung ).  ( Oci Melisa Depiyanti : 2010)  

                                                        

SD Cendeki leadership School menjadi pilihan Depiyanti karena sekolah tersebut 

menerapkan kurikulum leadership yang diintegrasikan dengan nilai-nilai agama Islam yang 

mengembangkan seven like skills, dan sistem 4 H, hand, head, healt dan heart. 

Hasil penelitian ini berupa gambaran konstruk model pendidikan yang dilaksanakan 

di SD Cendekia Leadership School. Melalui sistem 4H dikembangkan 35 ranah sebagai 

materi pendidikan karakter dengan indikator yang jelas pada setiap tahap perkembangan 

anak. Metode pembiasaan dan pengalaman secara langsung menjadi metode utama dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah tersebut. 

Hasil penelitian Deviyanti adalah sebagai berikut : 
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1. SD Cendekia Leadership School menerapkan perencanaan yang matang dalam 

pendidikan karakter, perencanaan tersebut dimulai dari pembuatan kalender 

akademik, penurunan indicator setiap ranah pada kurikulum dalam bentuk untuk plan 

yang diberikan kepada setiap guru, kemudian setiap guru membuat plan weekly dan 

setiap guru kelas membuat class letter yang akan diberikan kepada para orang tua 

siswa dalam pertemuan parents meeting. Kemudian perencanaan berbagai kegiatan di 

luar intrakurikuler mengikuti perencanaan pada kalender akademik yang sudah di atur 

penanggung jawab masing-masing untuk setiap kegiatan atau events. 

2. Kurikulum SD Cendekia Leadership School terangkum  dalam 7 leadership skills 

yaitu understanding self, communicating, getting along with other, learning to learn, 

making decision, managing, dan working with groups; dan 4 H sistem yaitu : Hands, 

Head, Health dan Heart, keempat H sistem ini koheren dan saling berkaitan. Hand 

dibagi menjadi dua bagian yaitu Giving dan Working; GHead dibagi dua yaitu 

Managing dan Thinking; Healt dibagi menjadi dua yaitu Living dan being; dan Heart 

yang dibagi menjadi dua juga yaitu Caring dan Relating. 

3. Kekhasan dari SD Cendekia Leadership School adalah pelaksanaan pendidikan 

karakter menggunakan sistem pengorganisasian siswa. Siswa bagu dan siswa lama 

dibagi dalam 4 kelompok kecil di setiap kelas yakni kelompok hands, head, healt dan 

hearth. Setiap kelompok di kelas akan digabungkan dengan kelompok hands kelas 

atau grade 1, grade 2, grade 3, sampai dengan grade 6 digabungkan menjadi 

kelompok hands dalam lingkup yang lebih besar, begitupun dg kelompok head, 

health, dan hearth. 

4. Metode yang digunakan dalam melaksanakan pendidikan karakter adalah metode 

pengalaman secara langsung dan pembiasaan. Pada setiap kegiatan atau events dan 

pembelajaran di kelas, siswa diajarkan untuk merasakan langsung baik secara visual, 

audio dan tindakan yang ia rasakan dan lakukan sendiri serta pembiasaan yakni 

penanaman karakter yang terus menerus secara continue sampai siswa terbiasa. 

5. Evaluasi dilakukan secara bertahap; yakni evaluasi harian, evaluasi setiap term, 

evaluasi setiap dua terms. Evaluasi pada pendidikan karakter lebih banyak dilakukan 

dengan teknik non tes, yaitu teknik observasi, wawancara, kuisenaire yang dibagikan 

kepada orang tua dan pemeriksaan dokumen-dokumen siswa. Alat evaluasi yang 

menjadi unggulan di SD Cendekia Leadership School adalah rubrik yang diberikan 

kepada orang tua siswa. Kemudian pihak sekolah bekerjasama dengan orang tua siswa  

dalam melakukan penilaian perkembangan karakter siswa di rumah. 
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2.2.3.  Peran Pendidikan  Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa.             

(Rohana : 2012) 

Studi yang dilakukan Rohana adalah membahas tentang peran pendidikan matematika 

sebagai wahana pembangun karakter bangsa. 

Menurut Rohana, upaya menghidupkan kembali pendidikan karakter ini merupakan 

amanat yang telah digariskan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembentukan karakter 

merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional.  

Rohana menyimpulkan bahwa  untuk membangun karakter bangsa melalui 

pembelajaran matematika, dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 

 

1. Penanaman Nilai 

Membangun karakter dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai dalam pembelajaran 

matematika kepada siswa, sehingga mempunyai dampak yang baik pada kehidupan sehari-

hari. Agar nilai-nilai itu bermakna bagi siswa, guru harus memenuhi beberapa prasyarat, 

antara lain: 1) mampu memahami materi pembelajaran matematika dan mendukung 

kemampuan-kemampuan atau sikap-sikap yang akan ditumbuhkembangkan; 2) mampu 

merumuskan nilai yang dikembangkan melalui kalimat pendek yang sarat makna; 3)mampu 

mengarahkan/mengajarkan materi dengan menggunakan contoh-contoh kontekstual yang 

dapat dianalisis sesuai dengan nilai yang dikembangkan; 4) mampu menjelaskan akibat dari 

penyimpangan nilai-nilai yang dikembangkan baik secara teoritis maupun aplikasinya di 

masyarakat. 

2. Keteladanan Guru 

Karakter siswa yang tercermin dalam perilaku dapat terbentuk dari proses meniru melalui 

proses melihat, mendengar, dan mengikuti. Oleh sebab itu, membangun karakter tidak dapat 

dilakukan dengan memberikan materi atau pengetahuan tentang karakter, tetapi lebih 

ditekankan pada praktek langsung oleh guru (pendidik) agar dicontoh/diteladani oleh siswa 

(peserta didik). Tugas seorang guru bukan hanya membuat siswanya menjadi pandai, tetapi 

juga membekali mereka dengan nilai-nilai kehidupan untuk mempersiapkan dalam 

menghadapi tantangan masa depan. 
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3. Pembiasaan 

Membangun karakter dapat dilakukan dengan pola pembiasaan. Karakter tidaklah terjadi 

secara instan, tetapi perlu waktu panjang dalam prosesnya. Pola pembiasaan dilakukan 

dengan mengulang-ulang nilai yang akan diinternalisasikan dalam diri siswa melalui 

perilaku. Tentu saja perilaku tersebut harus diperkenalkan secara bertahap dan dipraktekkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan tidak akan terlaksana tanpa ada keteladanan. 

Koreksi atau Kontrol Agar karakter yang dibangun tetap berada pada arah yang benar perlu 

alat yang efektif berupa koreksi/kontrol. Konsekuensi dari koreksi ini adalah berupa reward 

(penghargaan) dan punishment (sanksi).  
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BAB  III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1 Tujuan Penelitian 

Atas dasar terbitnya berbagai kebijakan pemerintah tentang  Pendidikan Karakter, 

maka prestasi siswa-siswi yang diharapkan bukan sekedar berkompeten dalam bidang 

kecerdasan saja, namun berkarakter. Pendidikan karakter memiliki 18 nilai yang bersumber 

dari Agama, Pancasila, budaya, dan Tujuan Pendidikan Nasional, yaitu : (1) Religius; (2) 

Jujur; (3) Tolerasnsi; (4) Disiplin; (5) Kerja keras; (6) Kreatif; (7) Mandiri; (8) Demokratis; 

(9) Rasa ingin tahu; (10) Semangat kebangsaan; (11) Cinta tanah air; (12) Menghargai 

prestasi; (13) Bersahabat/ komunikatif; (14) Cinta damai; dan (15) Gemar membaca; (16) 

Peduli lingkungan; (17) Peduli sosial; dan (18) Tanggung jawab. 

Implementasi pendidikan karakter dalam KTSP harus diintegrasikan dalam setiap 

mata pelajaran, yaitu dengan mengembangkan sillabus dan RPP pada kompetensi yang telah 

ada sesuai dengan nilai yang akan diterapkan. Guru mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam membentuk karakter anak pada setiap melakukan proses pembelajaran, mulai dari 

proses perencanaan sampai dengan evaluasi. Secara implisit guru mata pelajaran harus 

merencanakan langkah-langkah proses pembelajaran yang dapat membentuk karakter siswa-

siswinya, melalui Sillabus dan RPP yang mereka susun. 

Guru adalah pelaku terdepan dalam pengembangan pendidikan karakter yang 

terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Guru harus secara tajam melihat 

bagaimana perkembangan anak didiknya dalam berbagai nilai karakter yang dituju. 

Diperlukan dedikasi yang tinggi untuk melihat indikator-indikator kualitatif dari 

perkembangan siswa termasuk kejelian guru dalam melihat dan memaknai kegiatan spontan 

atau insidental siswa-siswi dalam konteks karakter. 

Dasar pendidikan karakter ini, sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang 

biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas (golden age), karena usia ini terbukti 

sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika 

anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya 
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pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua.( Suyatno; 2009). Itulah sebabnya, sepatutnya 

pendidikan karakter dimulai dari sekolah tingkat dasar (SD/MI). 

Salah satu mata pelajaran di tingkat dasar yang berpotensi besar dalam membentuk 

karakter anak, adalah mata pelajaran Seni Budaya dan Ketrampilan, khususnya bidang seni 

tari dan drama. Melalui proses pembelajaran mata pelajaran tersebut, diharapkan anak bukan 

sekedar menerima pengetahuan , namun mereka siswa-siswi akan melakukan latihan-latihan 

penajaman rasa secara beulang-ulang melalui latihan-latihan berkesenian. Dan pada akhirnya 

akan memiliki kebiasaan yang ‗permanen‘ , yang tidak lain sebagai akumulasi nilai-nilai 

dalam pendidikan karakter.  

Tujuan khusus penelitian ini adalah mengamati secara seksama, kondisi yang terjadi 

dilapangan ( sekolah di dalam kelas ), dalam melaksanakan proses pembelajaran seni budaya 

dan ketrampilan, khususnya bidng seni tari dan drama, di Sekolah Dasar, pasca 

dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang Pendidikan Karakter Bangsa. Khususnya 

semenjak diterbitkan dan disosialisasikannya ― Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ―. Yang diikuti kemudian dengan 

perangkat kebijakan-kebijakan lain yang mengatur tentang implementasi Pendidikan Karakter 

di sekolah, yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional ( Sekarang Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan ). 

3.2  Manfaat Penelitian 

Atas dasar terbitnya berbagai kebijakan pemerintah tentang  Pendidikan Karakter, 

maka prestasi siswa-siswi yang diharapkan bukan sekedar berkompeten dalam bidang 

kecerdasan saja, namun berkarakter. Menurut Suyanto, pada makalahnya yang berjudul ― 

Urgensi Pendidikan Karakter ―  (Diterbitkan oleh Dirjen Manajmen Pendidikan Dasar dan 

Menengah, 2009), bahwa ―Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan 

berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah 

bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan 

lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk 

tantangan untuk berhasil secara  akademis.  

Lebih lanjut, Suyatno menyatakan bahwa beberapa Negara yang telah menerapkan 

Pendidikan Karakter sejak pendidikan dasar diantaranya adalah : Amerika Serikat, Jepang, 

Cina, dan Korea. Hasil penelitian di Negara-negara ini menyatakan bahwa implementasi 
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pendidikan karakter yang tersusun secara sistematik berdampak positif pada pencapaian 

akademis. 

Berbagai  kebijakan  yang diterbitkan pemerintah tentang pendidikan karakter sudah 

sejak lama diterbitkan,  sejak masa kemerdekaan sampai dengan sekarang.  Mulai dari 

Undang-Undang 1945 sampai dengan  Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 

Tahun 2010-2025 ,  yang diterbitkan oleh Kemerntrian Koordinator Kesetahteraan Rakyat 

tahun 2010.  Namun yang paling menegaskan agar para  pelaksana pendidikan 

menyelenggarakan proses pembelajarannya  bermuatan Pendidikan Karakter adalah  sejak 

diluncurkanya kebijakan  Undang-Undang RI Nomor 20 tentang Sistim Pendidikan Nasional 

Tahun 2003, dan kemudian diintegrasikan dengan berbagai kebijakan sebagai pedoman guru 

dan perangkat lainnya dalam mengimplementasi pembelajaranya   di sekolah.  

Barangkali masih banyak yang memahami bahwa sistem pendidikan di Indonesia 

sebetulnya hanya menyiapkan para siswa (tamatan) untuk masuk ke jenjang perguruan tinggi, 

atau hanya untuk mereka yang memang mempunyai bakat pada potensi akademik (ukuran IQ 

tinggi). Hal ini terlihat dari bobot mata pelajaran yang diarahkan kepada pengembangan 

dimensi akademik siswa saja, yang sering diukur dengan kemampuan logika-matematika dan 

abstraksi (kemampuan bahasa, menghafal, abstraksi – atau ukuran IQ).  

Urgensi penelitian ini adalah  ditemukannya fakta-fakta yang paling aktual mengenai 

bagaimana guru-guru khususnya guru sekolah dasar dalam mengimplementasikan pendidikan 

karakter pada proses pembelajaran di dalam kelas. Hasil penelitian ini diharapkan 

ditemukannya model pembelajaran di sekolah dasar yang paling efektif dan efisien untuk 

menghasilkan lulusan siswa siswi sekolah dasar, yang bukan sekedar memiliki potensi 

akademik, tetapi menjadi manusia yang berbudaya dan berkarakter. Juga  bisa menjadi 

model/prototype bagi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengeluarkan 

kebijakan tentang pendidikan karakter yang  mengenai sasaran. 

Adapun luaran penelitian ini adalah berbentuk artikel yang akan dimuat dalam jurnal 

International yang terakreditasi. 
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BAB  IV                                                                                                                            

METODE  PENELITIAN 

Penelitian adalah suatu tindakan yang dilakukan  secara sistematis dan teliti, dengan 

tujuan mendapatkan pengetahuan baru atau mendapatkan tafsiran baru dari pengetahuan yang 

telah ada, yaitu sikap orang yang bertindak itu harus kritis dan prosedur yang digunakan 

harus lengkap. (B.Bugin : 2007)   

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru mengenai 

‗Model Pembelajaran‘ yang paling tepat yang harus digunakan oleh  guru-guru sekolah dasar 

dalam mengajar bidang studi pendidikan seni tari & drama, atau pada kurikulum sekolah 

dasar sebagai bagian  dari isi materi mata pelajaran ‗Seni Budaya dan Ketrampilan‘. Adapun 

pada konsep kurikulum 2013, proses pembelajarannya  harus dilaksanakan secara tematik 

terpadu.  

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumya, bahwa proses pembelajaran 

pendidikan seni tari & drama di sekolah dasar harus berorientasi pada pendidikan budaya dan 

karakter bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana yang terdapat pada pedoman 

implementasi kurikulum 2013 telah ditawarkan alternatif model pembelajaran yang 

semestinya digunakan oleh guru-guru di sekolah, antara lain : Problem Based Learning; 

Project Based Learning; dan  Discovery Learning. Untuk itulah penelitian ini dilakukan 

untuk mencari model pembelajaran  yang paling tepat dan mengenai sasaran. 

 Untuk mendapatkan jawaban permasalahan penelitian model pembelajaran yang 

berorientasi pada pendidikan budaya dan karakter bangsa, pada tahap pertama peneliti akan 

melakukan survey di lapangan yang bertujuan untuk melihat gejala, peristiwa atau kejadian 

yang terjadi pada saat sekarang. Untuk itu-lah peneliti menggunakan metode penelitian 

deskriptif. 

Nana Sudjana pada buku  Penelitian dan Penilaian Pendidikan (1989: 64) 

menjelaskan, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan kata lain, penelitian 

deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual 

sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. 
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4.1.  Tahap Penelitian 

Penelitian yang  dilakukan pada tahun pertama  dijelaskan pada gambar sebagai 

berikut : 

Gambar 4                                                                                                                         

TAHAP PENELITIAN 

                                                                                

PENGKAJIAN  PERATURAN HUKUM/ UNDANG-UNDANG 

Pengkajian  Kebijakan produk  Pemerintah : Undang-Undang RI  Nomor 20 Tahun 2003, 
tentang Sistem Pendidikan Nasional;     Kebijakan  Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 

Tahun 2010-2015, ( 2010 ); Desain Induk Pendidikan Karakter (2010); dan Pedoman Sekolah : 

Pegembangan Pendidikan Budaya & Karakter Bangsa ( 2010). 

 

 

PENGKAJIAN TEORI  

Pengkajian teori  yang berkaitan dengan teori Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa dan 

teori  tentang  model pembelajaran dalam kaitannya dalam pembelajaran pendidikan seni tari 
dan drama di sekolah dasar. Dikaitkan pula dengan Konsep Kurikulum 2013. 

 

 

PENELUSURAN  DATA  OBJEK  PENELITIAN 

Mengidentifikasa guru-guru pada  sekolah-sekolah  yang memiliki kelayakan untuk dijadin 

objek penelitian. 

 

                                                                                                                                                       

SURVEY PENELITIAN  DAN ANALISIS  I 

Wawancara terhadap guru - guru  sekolah  dasar 

 

                                                                                                                                   

SURVEY  PENELITIAN  DAN  ANALISIS  II 

Observasi terhadap guru-guru sekolah dasar yang  melakukan pembelajaran  di dalam kelas,     
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PENYUSUNAN  LAPORAN 

  

 

PUBLIKASI  MELALUI  JURNAL ILMIAH  TERAKREDITASI  NASIONAL 

 

Keterangan : 

1. Untuk menjawab pertanyaan penelitian—Mengapa sampai dikeluarkannya kebijakan-

kebijakan tentang pendidikan karakter oleh pemerintah, dan Mengapa kebijakan-

kebijakan tentang pendidikan karakter harus diimplementasikan pada pembelajaran di 

sekolah dasar, maka dilakukan pengkajian terhadap  berbagai produk undang-undang 

dan peraturan pemerintah.  Selain itu, dilakukan pula pengkajian teori dan referensi 

yang berkaitan dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa, terutama yang 

dihubungkan dengan tuntutan kurikulum yang akan dan sedang diberlakukan yang 

dalam hal ini ‗kurikulum 2013‘.  

2. Untuk mengetahui wawasan/pengetahuan guru tentang konsep pendidikan karakter 

dan cara mengimplementasikannya di sekolah, peneliti akan melakukan survey 

melalui wawancara dan  melalui observasi pada saat guru mengajar di kelas.  

4.2.  Obyek Penelitian  

Obyek penelitian ini adalah guru sekolah dasar dalam melaksanakan mengajar mata 

pelajaran seni budaya dan ketrampilan, khususnya bidang seni tari & drama. Oleh karena 

fokus yang menjadi sorotan penelitian ini adalah yang berkaitan dengan pendidikan karakter, 

maka yang paling tepat untuk dijadikan objek penelitian adalah guru yang mengajar di 

sekolah dasar pada kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 ( kelas rendah ). 

Untuk mendapatkan obyek penelitian yang layak, akan ditelusuri terhadap guru-guru 

yang diasumsikan telah mendapatkan  pelatihan-pelatihan dari  pihak institusi yang memiliki 

kewenangan atau telah diberikan tugas oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada 

guru-guru, antara lain Rayon 134 FKIP Universitas Pasundan yakni melalui program PLPG. 

Guru-guru yang telah mendapatkan pelatihan melalui PLPG adalah yang berada di daerah-
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daerah : Kabupaten Karawang; Kabupaten Purwakarta; Kabupaten Cianjur; Kabupaten 

Subang; Kabupaten Bandung Barat; Kota Cimahi; dan Kabupaten Garut;  

4.3.  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara, 

observasi, dokumen, dan focus group discussion (FGD). 

Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah ‗wawancara mendalam‘. Wawancara mendalam ( in-dept interview) adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.  

Menurut Nana Sudjana  (1989:109), Observasi atau Pengamatan sebagai alat 

pengumpul data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau proses 

terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun 

dalam situasi buatan. 

Selanjutnya, Nana Sudjana menyatakan bahwa penelitian pendidikan dan ilmu sosial 

banyak hal yang dapat diukur melalui observasi. Misalnya tingkah laku siswa pada waktu 

belajar, tingkah laku guru pada waktu mengajar, kegiatan diskusi siswa, partisipasi siswa 

dalam simulasi, penggunaan alat peraga pada waktu mengajar, dan lain-lain. Melalui 

pengamatan dapat diketahui bagaimana sikap dan perilaku individu, kegiatan yang 

dilakukannya, tingkat partisipasi dalam suatu kegiatan, proses kegiatan yang dilakukannya. 

Dokumen. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Khususnya dalam penelitian pendidikan data dapat berbentuk  seperangkat 

pembelajaran yang antara lain berbentuk  Sillabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Media Pembelajaran,  Bahan ajar, Soal-soal/ evaluasi, dan hal-hal lain yang berkaitan 

dengan pencatatan prestasi atau kemajuan siswa. Sifat utama data ini tidak terbatas pada 

ruang dan waktu, sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang 

pernah dilakukan oleh guru-guru sebagai objek penelitian. 
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Focus Group Discussion (FGD) bertujuan menentukan makna sebuah tema menurut 

pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari 

suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. 

FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti 

terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. 

4.4.  Pengolahan  dan Analisis Data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya 

yang harus dimasuki adalah tahap analisa. Ini adalah tahap yang penting dan menentukan. 

Pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan – demikian rupa sampai berhasil 

menyimpulkan kebenaran-kebenaran  yang yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-

persoalan yang diajukan dalam penelitian. Di sini imajinasi dan kreativitas si peneliti diuji 

betul. ( Koentjaraningrat; 1980, 328) 
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BAB  V 

HASIL  YANG  DICAPAI 

5.1 Hasil Studi Lapangan 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru mengenai 

―Model Pembelajaran‖ yang paling efektif untuk digunakan oleh  guru sekolah dasar dalam 

mengajar bidang studi pendidikan seni tari & drama. Penelitian yang telah dilakukan, 

mengikuti alur sebagaimana yang dijelaskan pada gambar  seperti di bawah ini.  

Gambar  5 :  ALUR  PENELITIAN                                                                                                               

Studi Model Pembelajaran di Sekolah Dasar  Khususnya Dalam Bidang Pendidikan Seni Tari 

dan Drama  yang berorientasi pada Pendidikan Budaya dan  Karakter Bangsa 

 

 

Model Pembelajaran Seni Tari & Drama yang telah ditemukan peneliti  merupakan  

hasil dari kajian studi dengan mengacu pada  model – model pembelajaran ( atau merupakan 

pengembangan dari model-model pembelajaran yang telah ada ), yang menurut tuntutan 

implementasi kurikulum nasional harus diutamakan. Model pembelajaran yang dimaksud 

adalah  Project Based Learning (PBjL); Probleum Based Learning (PBL); Discovery Based 
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Learning (DBL); dan Inquiry Based Learning (IBL).  Ke empat macam model pembelajaran  

tersebut  di kolaborasi, di modifikasi, di adopsi, dan di adaptasi. Dengan demikian, model 

pembelajaran yang ditemukan peneliti tidak  terlepas dari karakteristik model pembelajaran 

yang relevan dengan kosep atau kebijakan kurikulum nasional dan konsep atau kebijakan 

pendidikan karakter. Selanjutnya model pembelajaran seni tari & drama yang telah 

ditemukan peneliti, dapat disebut dengan model PSD. 

Agar  Model Pembelajaran Seni Tari & Drama (PSD) menjadi model pembelajaran 

yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik guru-guru sekolah dasar, terlebih dahulu peneliti 

telah melakukan penelitian lapangan  dengan melakukan wawancara dan survey terhadap 

guru-guru di Sekolah Dasar. Hal ini sangat penting dilakukan, sebab ditemukannya model 

pembelajaran yang baru harus bisa menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan dari fakta-

fakta  yang ada di lapangan.    

5.1.1 Hasil  Wawancara 

5.1.1.1 Wawasan/pengetahuan guru, tentang konsep pendidikan karakter dan cara 

mengimplementasikannnya pada proses pembelajaran di sekolah, terutama pada 

mata pelajaran di sekolah. 

Jawaban dari guru-guru : 

(1) Kebijakan pemerintah tentang pendidikan karakter adalah UURI No.20 tahun 2003 pasal3  

(2) UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ; Permendiknas No. 22 tahun 

2006 tentang standar isi; Permendiknas no. 23 tahun 2006 tentang SKL dan Inpres no 1 

tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. 

(3) Pemerintah mengeluarkan peraturan pendidikan karakter yang diatur oleh setiap propinsi 

( Dinas Pendidikan Provinsi), yaitu dengan mengeluarkan buku BSE.  

 

5.1.1.2 Kesipan guru dalam mengimlementasikan pendidikan karakter pada proses 

pembelajaran di kelas 

Jawaban guru : 

(1) Cara mengajar berdasarkan konsep pendidikan karakter adalah : dengan 

memberi contoh dan teladan pada peserta didik . 

(2) Semua mapel menurut saya sudah berkarkter ( karena buku paket lengkap per-

siswa). Caranya yaitu menanyakan ke siswa, bila tidak ada yang tidak 

47 



Laporan  Penelitian  Fundamental             Ramlan – Jaka Permana                                                        54 
 

mengerti boleh ditanyakan ke guru ( karena di buku paket sudah jelas dan 

detail, materi dan contoh-cntoh dari gambar sampai cerita. Caranya—yaitu 

dengan memberikan kesemptan siswa mencatat materi ajar , dan memberi soal 

pilihan ganda dan essay tentang materi ajar. 

(3) Pada mata pelajaran agama membentuk watak yang baik. Pada pelajaran PKN 

membentuk kebanggaan dan rela cinta tanah air. Pada pelajaran bahasa 

indonesia dapat menggunakan bahasa yang baik. Pada pelajaran matematika 

membuat karakter percaya diri dapat mengoperasikan hitung dapat 

memecahkan maslah ―. Pada pelajaran IPA dapat membentuk cara dalam 

kejujuran dalam menjaga lingkungan alam. Pada pelajaran IPS dapat 

membentuk wawasan pengetahuan sosial. 

(4) Contoh penerapan konsep pendidikan karakter di dalam kelas—ketika 

mengajar mata pelajaran matematika, anak disiapkan terlebih dahulu agar 

mereka tertib selama belajar. Siswa di minta untuk memperhatikan apa yang 

akan disampaikan oleh gurunya. Setelah penjelasan selesai, siswa diberikan 

latihan soal dari apa yang telah dipelajari. Siswa di minta untuk tertib dalam 

mengerjakan soal dan tidak diperbolehkan untuk melihat pekerjaan temannya. 

Kemudian siswa diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaan mereka. Bagi 

siswa yang belum dapat menjawab dengan benar, maka kita panggil untuk 

memberitahukan kesalahannnya, sehingga siswa dalam mengerjakan soal yang 

akan didapat lagi bisa mengerjakan lebih baik. 

(5) Konsep pendidikan karakter yang pernah saya ajarkan—contohnya pada mata 

pelaran IPA tentang sumber daya alam diantaranya disamping siswa 

mengetahui jenis sumberdaya alam baik yang diperbaharui maupun yang tidak 

dapat diperbaharui siswa setelah selesai pembelajaran diharapkan dapat 

memiliki sikap disiplin ( tidak harus menggunakan sumberdaya alam, hemat), 

menyayangi tanaman dan hewan sebagai sumber kehidupan manusia, 

bertanggungjawab terhadap pemeliharaan sumberdaya alam terutama yang 

tidak dapat diperbaharui‖. 

(6) Pada bidang studi SBK : menggambar,mewarnai, ketrampilan. Karakter yang 

diajarkan : kesabaran, ketelitian, disiplin, kerja keras, kreatif, kritis dan 

percaya diri. Bidang studi PLH : setiap melihat sampah, kita ambil dan buang 

ke tempat sampah. Karakter yang kita ajarkan : disiplin dan cinta lingkungan. 

Bidang studi PKN : mengasihi, menolong siswa yang terkena musibah. 
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Contoh : memberi bantuan kepada siswa korban banjir. Karakter yang kita 

ajarkan—mengasihi sesama. Bidang studi Matematika : mengerjakan soal-

soal, banyak berlatih. Karakter yang kita ajarkan—kerja keras,ulet, disiplin, 

bertanggungjawab. Bidang studi IPA : menanam di lahan kosong atau di pot-

pot. Karakter yang kita ajarkan –cinta lingkungan dan bertanggungjawab. 

Bidang studi bahasa indonesia : mengajak siswa senang membaca dan 

seminggu sekali atau dua kali mengunjungi perpustakaan. Karakter yang kita 

ajarkan—kreatif, kritis, dan percaya diri. 

(7)  Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelakasnaan konsep pendidikan 

karakter saat mengajar adalah : Guru memiliki tanggungjawab besar dalam 

menghasilkan energi/generasi yang berkarakter berbudaya, dan bermoral. 

Dewasa ini, tuntutan dan peran guru semakin komplek, tidak sekedar sebagai 

pengajar semata, pendidikan akademis, tetapi juga merupakan pendidik 

karakter, moral dan budaya yang berlaku di Indonesia. Guru diharapkan 

menjadi model dan teladan bagi anak didiknya dalam mewujudkan perilaku 

yang berkarakter, yang meliputi olah pikir, olah hati, dan olah rasa.  

(8) Pada mata pelajaran PKN—yaiu dengan cara : Saat masuk ke kelas 

memberikan salam; menumbuhkan rasa disiplin dengan cara tepat waktu 

berseragam yang rapi; memberikan motivasi dan arahan kepada siswa agar 

aktif dalam belajar. 

(9) Contoh melaksanakan konsep pendidikan karakter pada saat mengajar : - 

Memberikan kesempatan kepada anak untuk aktif dalam mengemukakan 

pendapatnya.- meminta siswa untuk menyebutkan pancasila. 

(10) Contoh pelaksanaan konsep pendidikan karakter di kelas/sekolah yaitu 

: Setiap memulai kegiatan belajar melakukan do‘a terlebih dahulu; Berdo‘a 

dipimpin seswa secara bergiliran tiap hari agar siswa menjadi berani untuk 

maju ke depan kelas; siswa belajar untuk bertanggungjawab  bila melakukan 

kesalahan ; bila ada siswa yang berkelahi, harus segera berdamai dengan cara 

saling bersalaman dan meminta maaf satu sama lain. 

(11) Contoh pendidikan karakter yang pernah dilakukan, yaitu : Misalnya 

dalam mata pelajaran Matematika, dilakukan setiap hari yakni sebelum pulang 

memberi karakter disiplin dan mandiri. Setiap siswa diharapkan memberikan 

jawaban perkalian, tanpa adanya keributan, duduk dengan tenang menjawab 

dengan benar, tidak boleh menjawab sebelum di tunjuk, seandainya tidak 
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mengikuti aturan, walaupun jawaban benar tidak boleh pulang dulu, dan 

apabila ada aturan yang dilanggar, saya(pen:guru) merubah pertanyaan dengan 

tahapan yang dilakukan setiap i, mereka sudah terbiasa disiplin setiap akan 

pulang sekolah atau keluar kelas. 

(12) Contoh penerapan konsep pendidikan karakter : - anak tidak boleh 

mencontek, mereka ditekankan untuk berbuat jujur, percaya diri sendiri, dan 

tekun, disiplin. 

(13) Contoh konsep pendidikan karakter dalam bidang studi Matematika 

secara umum di tunjukkan oleh indikator adanya rasa senang mengerjakan 

soal serta ikhlas mempelajari matematika, dimana di tanamkan sikap yang 

mendukung untuk mempelajari matematika yaitu pengetahuan yang cukup, 

rasa ingin tahu, kemauan untuk bertanya serta untuk memperoleh ketrampilan 

dan pengalaman belajar matematika. 

(14) Contoh penerapan konsep pendidikan karakter dalam belajar 

matematika: - anak tidak boleh menyontek, mereka ditekankan untuk berbuat 

jujur, percaya pada diri sendiri,tekun serta disiplin. 

(15) Ketika sedang belajar SBK, pendidikan karakter yang dimunculkan 

ketika mengajar, diantaranya : - menggambar benda dengan rapi—ketekunan. 

Mewarnai gambar sampai selesai—kesabaran.  

(16) Pada pelajaran Matematika—ketika selesai menghitung, kita mengajak 

siswa untuk meneliti ulang, mengkros cek hasil yang di hitung. Disini 

mengajarkan juga ketelitian. Pada soal cerita, siswa diminta untuk menuliskan 

step step/ langkah-langkah proses yang dilauinya untuk mendapatkan hasilnya. 

Kita disini menekankan proses, bukan hasil yang instan, anak diperkenalkan 

menghargai prosesnya. 

 

5.1.1.3 Pendapat guru-guru tentang implementasi pendidikan budaya dan karakter 

bangsa pada proses pembelajaran di kelas. 

(1) Konsep budaya dan karakter bangsa bisa dilaksanakan di sekolah dan  perlu 

sekali, karena tujuan suatu lembaga adalah menjadikan karakter bangsa yaitu : 

religius, jujur, disiplin, tanggungjawab dan cinta tanah air. Supaya siswa 

setelah keluar kelihatannya/nampak karakter yang diinginkan orang tua, guru, 

sebagai motivator/pengarah anak menjadi berkarakter. 
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(2) Konsep budaya dan karakter bangsa bisa dilaksanakan di sekolah. Dengan 

adanya konsep budaya dan karakter di sekolah, dapat menunjang keberhasilan 

dalam mendidik anak bangsa yang mandiri, religius dan berguna bagi nusa, 

bangsa dan negara.  

(3) Dapat dilaksanakan—sebab budaya bangsa kita adalah bagian dari kehidupan 

anak sehari-hari yang harus mereka kenal dan mereka cintai serta menjadi 

pembiasaan yang harus  dilaksanakan siswa sehari-hari. Pendidikan karakter 

perlu ditekankan dalam setiap pembelajaran karena pencapaian target 

pendidikan bukan hanya pengetahuan, akan tetapi lebih penting lagi adalah 

sikap karakter siswa setelah hidup di masyarakat yang sesuai dengan yang 

diharapkan bangsa kita. 

(4) Dapat dilaksanakan—Konsep budaya dan karakter bangsa dapat dilaksanakan 

di sekolah karena pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah usaha 

bersama sekolah yang dilakukan secara bersama oleh semua warga sekolah 

baik dari pimpinan sekolah, semua guru dan semua siswa melalui semua mata 

pelajaran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya sekolah. 

(5) Dapat dilaksanakan—Konsep budaya dapat menjadikan peserta didik 

mengenal budaya yang ada di sekitar kita bahkan menerapkannya pada 

kehidupan sehari-hari, serta dapat menghargai budaya yang dimiliki, serta 

mempertahankannya. 

(6) Bisa dilaksanakan—dengan konsep cerita dan gambar. 

(7) Bisa dilaksanakan—Pendidikan dengan konsep budaya dan karakter bisa 

dilakukan di lingkungan rumah juga, asal ada kemauan, kita bisa 

melakukannya di manapun setiap ada kesempatan, karena pendidikan karakter 

itu pendidikan menjalani hidup (proses). 

(8) Bisa dilaksanakan—karena budaya dan karakter bangsa dapat terbentuk jika 

dilakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan, seperti berdo‘a sebelum dan setelah 

beraktivitas, khusus ketika berdo‘a, berbaris rapi sebelum masuk kelas, sholat 

berjamaan, dll, yang banyak dilaksanakan secara kontinyu. 

(9) Bisa dilaksanakan—karena pendidikan karakter sangat menjanjikan untuk 

menjawab persoalan pendidikan di Indonesia. 

(10) Dapat dilaksanakan—karena pada anak usia SD merupakan sebuah 

pondasi dalam pembentukan, kepribadian bangsa, juga usia SD merupakan 

masa emas dalam penanaman karakter yang kuat, sebagai bekal masa depan.  
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(11) Dapat dilaksanakan--Konsep budaya dan karakter dapat dilaksanakan 

di sekolah dapat mengajarkan dan mengenalkan sikap-sikap positif kepada 

peserta didik untuk belajar memahami dan menjalankan hal yang positif dalam 

kehidupannya. 

(12) Dapat dilaksanakan—Konsep budaya dan karakter bangsa dapat 

dilaksanakan di kelas melalui proses belajar setiap mata pelajaran atau 

kegiatan yang dirancang sedemikian rupa. 

 

5.1.1.4 Pendapat guru-guru tentang hambatan dalam mengimplemtasikan proses 

pembelajaran yang berbasis budaya dan karakter bangsa di sekolah. 

(1) Hambatan yang mempersulit pelaksanaan pembelajaran yang berbasis 

pembentukan karakter adalah : - Faktor internal—psikologis dan biologis—

contoh sulit bergaul dan pemalu ; Faktor eksternal : Lingkungan sekolah—

guru yang kurang wawasan, kurikulum yang tidak pas, sarana dan pra-sarana. 

Faktor lingkungan keluarga—pola suh, keadaan ekonomi, kondisi rumah. 

(2) Hambatan-hambatannya : - Guru terlalu sibuk dengan tugas-tugas kedinasan 

yang diberikan pemerintah ,terutama guru-guru PNS. Guru kurang memahami 

karakter tiap siswa. Teknologi, terutama TV,HP dan internet mempengaruhi 

pola pikir dan budaya siswa yang mulai berubah. 

(3) Hambatan-hambatannya : - Sekolah belum dapat memilih nilai-nilai karakter 

yang sesuai dengan visinya.- Pemahaman guru tentang konsep pendidikan 

krakter masih belum menyeluruh.- Guru belum dapat memilih nilai-nilai 

karakter yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya.-Guru belum 

memiliki kompetensi yang memadai tentang pendidikan karakter. 

(4) Hambatan-hambatanya : Diperlukan sejumlah waktu untuk membuat siswa 

yang berkarakter. Memerlukan upaya yang mudah dan terus menerus dan 

refleksi mendalam. Pendidikan karakter harus membangun kemitraan antara 

sekolah, lingkungan dan keluarga, hal itu yang sulit dilakukan. 

(5) Hambatan-hambatan : Guru tidak memahami karakter peserta didik. Guru 

belum bisa memberikan contoh yang baik kepada peserta didik. Guru selalu 

lalai dalam menjaga/melindungi peserta didik dalam bergaul dengan  teman-

temannya di kelas/ di sekolah. 
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(6) Hambatan-hambatan : Pendidikan karakter itu seperti sebuah segitiga akan 

kokoh jika sisinya sama dan semua sisinya menunjang dengan benar. 

Pendidikan di rumah, pendidikan di lingkungan dan pendidikan di sekolah. 

(7) Hambatan-hambatan : Nilai-nilai karakter belum terjabarkan dalam indikator 

yang refresentatif, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengukur 

ketercapaiannya. Sekolah belum dapat memilih nilai-nilai karakter yang sesuai 

dengan visinya. Pemahaman guru tentang konsep pendidikan karakter yang 

masih belum menyeluruh. Guru belum dapat memilih nilai-nilai karakter yang 

sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Guru belum memiliki 

kompetensi yang memadai untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada 

mata pelajaran yang diampunya. Guru belum dapat menjadi teladan atas nilai-

nilai karakter yang dipilihnya. 

(8) Hambatan-hambatan : Karena  mengenai adat-istiadat bangsa kita selalu 

berubah-ubah, contohnya yaitu hati nurani bangsa sendiri yang 

melaksanakannya di dalam kesehariannya. 

(9) Hambatan-hambatan : Ketidadisiplinan guru dalam menerapkan aturan yang 

telah ditetapkan atau direncanakan. Tuntutan untuk mengejar hasil output 

siswa yang bagus sehingga guru tidak lagi memperhatikan pembelajaran yang 

berorientasi pada pendidikan karakter. Ketidakmampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran yang berbasis pembentukan karakter. 

(10) Hambatan-hambatan : Lingkungan tempat tinggal siswa yang kadang-

kadang tidak mendukung pendidikan karakter. Kesibukan orang tua sebagai 

pengontrol aplikasi pendidikan karakter. Pengaruh tontonan yang sering di 

lihat anak. Keterbatasan materi yang dapat digabungkan untuk persiapan 

pendidikan berkarakter di sekolah. Budaya luar yang cenderung lebih kuat 

berpengaruh kepada siswa dan sulit diaplikasikan dalam suatu pembiasaan. 

 

5.1.1.5 Pengalaman guru-guru – Model pembelajaran yang paling efektif dan 

mengenai sasaran agar proses pembelajaran di sekolah, khususnya dalam 

bidang pendidikan seni tari & drama, yang berorientasi pada pendidikan 

budaya dan karakter bangsa. 

(1) Pada pelajaran Seni Budaya dan Ketrampilan  saya (pen:guru) hanya mengajar 

bidang seni rupa. Tidak diharuskan oleh kepala sekolah untuk mengajar semua 

bidang seni. Karena saya kemampuannya hanya mengajar seni rupa, jadi 
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mengajar seni rupa saja. Tidak berani mengajar seni tari atau drama, sebab 

tidak punya latar belakang atau pengalaman mengajar seni drama. 

(2) Biasa mengajar bidang studi seni tari saja, itu pun hanya sedikit waktu 

saja..jadi diperbanyak pada kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Lebih 

banyak latihan  tari apabila ada acara – acara khusus terutama kalau diminta 

oleh pihak kabupaten. 

(3) Biasa mengajar  seni rupa dan seni tari—pernah juga sekali mengajar seni 

drama, tapi hanya tema yang kecil-kecilan saja di dalam kelas. Kebanyakan 

mengajar tari tapi jamnya sedikit, dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. 

Namun lebih banyak latihan apabila menghadapi perayaan hari natal. 

(4)  Mengajar tari kendalanya hanya diikuti oleh siswa perempuan saja, siswa 

laki-laki hampir semuanya tidak mau diajarkan seni tari. 

(5) Dalam mengajar seni, tidak pernah membuat RPP. Langsung saja 

mengajarkan teknik bermain seni tari. Kepala Sekolah-pun tidak pernah 

mewajibkannya. 

 

5.1.2 Pembahasan Hasil Wawancara 

5.1.2.1 Wawasan Guru-- Kebijakan Pemerintah tentang Konsep Pendidikan Karkater 

Wawasan guru-guru tentang konsep pendidikan karakter, sangatlah kurang. Sebagian 

besar guru-guru sekolah dasar hanya mengetahui Undang Undang RI Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3. Dengan demikian, pengetahuan guru-

guru   untuk melaksanakan proses pembelajaran  yang berbasis budaya dan karakter bangsa, 

sangatlah bersifat umum ― yaitu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab”. 

Sesungguhnya guru-guru sangat perlu menggali pengetahuan dengan mengkaji buku 

panduan yang berjudul ― Desain Induk Pendidikan Karakter Tahun 2010‖, antara lain yang  

sangat penting akan diketahui misalnya : (1) Fungsi Pendidikan Karakter; (2) Tujuan 

Pendidikan Karakter; dan (3) Ruang Lingkup Pendidkan Karakter. Selanjutnya guru-guru 
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perlu mengkaji sumber pengetahuan dari buku ― Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter 

―, yang akan memberikan wawasan guru-guru tentang Strategi Pembangunan Karakter 

Bangsa  melalui Pendidikan, baik pada konteks makro maupun  konteks mikro.  

Yang sangat penting pula diketahui serta dikaji oleh guru-guru SD adalah ‗ Pedoman 

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa‘, yang ditulis oleh TIM  dari Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, Kementrian Pendidikan Nasional pada tahun 

2010.  Pada pedoman tersebut secara rinci dijelaskan  18 (delapan belas) nilai karakter yang 

harus diimplementasikan pada proses pembelajaran apapun. Yaitu : Religius; Jujur; 

Toleransi; Disiplin; Kerja Keras; Kretaif; Mandiri; Demokratis; Rasa ingin tahu; Semangat 

kebangsaan; Cinta tanah air; Menghargai prestasi; Bersahabat/ Cinta damai; Gemar 

membaca; Peduli lingkungan; Peduli sosial; dan Tanggung-jawab. Pada pedoman yang 

dimaksud, dijelaskan secara rinci pemahaman  tentang nilai-nilai pembentukan karakter 

beserta  indikatornya –untuk kelas rendah (kls.1-3) sampai dengan kelas tinggi (kls. 4-6). 

5.1.2.2 Kesiapan Guru Mengimplementasikan Pembentukan Karakter pada Proses 

Pembelajaran di Dalam Kelas. 

Dari berbagai jawaban guru-guru SD ketika melaksanakan proses pembelajaran di 

dalam kelas, banyak diantaranya yang tidak relevan dengan konsep pendidikan karakter.  

Misalnya, untuk membentuk karakter peserta didik, menurutnya guru-guru cukup memberi 

contoh dan teladan pada peserta didik. Ada pula yang menjelaskan pengalamannya—setiap 

mengajar kepada anak guru  cukup menjelaskan bahwa anak-anak tidak boleh menyontek, 

harus berbuat jujur, harus percaya diri, tekun dan disiplin. 

Pendidikan Karakter, bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang 

salah, namun pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal mana 

yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang baik dan salah, 

mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan 

kata lain, pendidikan karakter yang baik, harus melibatkan bukan saja aspek ―pengetahuan 

yang baik‖ (moral knowing), tetapi juga  ― merasakan dengan baik‖ atau ― loving the good‖ 

(moral feeling), dan ―perilaku yang baik‖ (moral action). Jadi pendidikan karakter erat 

kaitannya dengan ―habit‖ atau kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan dan dilakukan. 

 Dengan demikian, apabila guru hanya menyampaikan kepada peserta didik misalnya 

bahwa ‗jurjur adalah perbuatan baik‘ – maka peserta didik hanya diberikan pemahaman saja 
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(kognirif). Seharusnya siswa diberikan berbagai pembelajaran  melalui kebiasaan – kebiasaan 

yang  dapat membentuk karakter anak menjadi ‗jujur‘.  Memberikan tauladan itu memang 

penting, tetapi apabila anak tidak diberikan kesempatan untuk  membiasakan diri, maka tidak 

akan terbentuk karakter yang diharapkan. Akan lebih bermasalah, apabila gurunya sendiri 

tidak disiplin, tidak jujur, tidak demokratis atau yang semacamnya. Jadi tentu bahwa salah 

satu indikator agar agar konsep pendidikan karakter dapat terimplementasi dengan baik 

adalah guru-nya harus memberikan tauladan yang baik. 

Dari pengakuan beberapa guru, ada diantaranya yang mengajar telah relevan dengan 

konsep pendidikan karakter. Misalnya guru yang sedang mengajar berhitung pada pelajaran 

Matematika, setelah peserta didik selesai mengerjakan soal, siswa diharuskan me re-cek hasil 

pekerjaannya. Apabila tindakan ini dilakukan terus menerus dalam setiap proses 

pembelajaran Matematika, akan membentuk karakter anak menjadi teliti. Selain itu, banyak 

diantaranya guru yang melakukan kebiasaan kepada peserta didik harus berdo‘a  sebelum 

dimulainya kegiatan pembelajaran. Apabila kegiatan pembelajaran ini terus menerus 

dilakukan, akan membentuk karakter anak menjadi ‗religius‘. 

5.1.2.3 Pendapat Guru-Guru tentang Implementasi Pendidikan Karakter  dan 

Kendalanya 

Hampir seluruh guru berpendapat bahwa konsep pendidikan karakter dapat 

dilaksanakan di sekolahnya masing-masing, dengan berbagai argumen.  

Menurut guru-guru bahwa pendidikan budaya dan karakter bangsa dapat 

dilaksanakan, sebab budaya bangsa kita adalah bagian dari kehidupan anak sehari-hari; 

Pendidikan karakter perlu ditekankan dalam setiap pembelajaran karena pencapaian target 

pendidikan bukan hanya pengetahuan, akan tetapi lebih penting yang lagi adalah sikap 

karakter anak  setelah hidup di masyarakat yang sesuai dengan yang diharapkan bangsa kita.  

Hal tersebut senada dengan yang diharapkan oleh  Mohammad Nuh (2010),  

Khususnya yang berkaitan dengan pelajar dan mahasiswa, fenomena yang terjadi pada saat 

ini adalah  : (1) kebiasaan ‗mencontek‘ pada saat ulangan atau ujian masih dilakukan; (2) 

Keinginan lulus dengan cara mudah dan tanpa kerja keras pada saat ujian nasional 

menyebabkan mereka berusaha mencari jawaban dengan cara tidak beretika; (3) Plagiarisme 

atau penjiplakan karya ilmiah di kalangan mahasiswa juga bersifat masif; (4) tawuran antar 

pelajar dan antar mahasiswa; (5) meminum minuman keras, pergaulan bebas, dan 
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penyalahgunaan narkoba; dan (6) ‗gang pelajar‘ dan ‗gang motor‘  yang seringkali menjurus 

pada tindakan kriminal seperti penganiayaan, bahkan pembunuhan. 

Namun demikian guru-guru  menyadari masih banyaknya kendala yang dihadapi 

dalam mengimplemetasikan pembelajaran yang berbasis budaya dan karakter bangsa. 

Kendala-kendala tersebut ,misalnya : (1) kondisi anak di daerah sangat sulit menyesuaikan 

dengan tuntutan konsep pembelajaran yang berbasis budaya dan pembentukan karakter; (2) 

wawasan guru tentang konsep pendidikan karakter, sangatlah minim; (3) guru-guru terlalu 

disibukan dengan tugas-tugas administrasi; (4) persoalan waktu/durasi mengajar; (5) 

lingkungan keluarga dan masyarakat yang tidak mendukung. 

5.1.2.4 Pengalaman Guru-Guru yang berkaitan dengan Model Pembelajaran Seni Tari 

& Drama. 

Banyaknya guru yang biasa mengajar pelajaran Seni Tari dan Drama sangatlah 

sedikit, bahkan yang biasa mengajar seni drama nyaris tidak ada. Adapun alasan guru-guru 

SD tidak pernah mengajar seni drama, diantaranya : tidak memilki kompetensi untuk 

mengajar seni drama, sehingga tidak ada keberanian untuk mengajar; tidak ada keharusan 

guru harus mengajar semua bidang studi seni; dan pembelajaran seni drama sulit untuk  

diajarkan kepada siswa SD kelas 1 sampai dengan kelas 3.  

Ada beberapa guru yang biasa mengajar seni tari, namun tidak sepenuhnya masuk 

dalam jam pelajaran seni budaya dan ketrampilan, sebab menurut mereka jam mengajar seni 

budaya & ketrampilan sangat tidak mencukupi dan pada akhirnya lebih banyak dimasukan 

dalam kegiatan ekstra-kurikuler.  

Tentang jam pelajaran seni budaya & ketrampilan di sekolah dasar yang sangat 

kurang, memang merupakan persoalan kurikulum yang menjadi dilematis pada guru-guru di 

sekolah dasar. Sistem pendidikan di Indonesia mestinya menyeimbangkan kemampuan 

bidang logika, etika dan estetika. Faktanya saat ini, porsi mata pelajaran seni budaya sebagai 

bagian dari kemampuan estetika sangatlah kecil. Hal ini mungkin disebabkan 

ketidakpahaman tentang peran atau potensi pendidikan seni oleh sebagian besar masyarakat 

dan penentu kebijakan. Akibatnya implementasi pembelajaran seni budaya di sekolah-

sekolah banyak dilakukan dengan ‗asal-asalan‘.  

Berkaitan dengan petingnya pembelajaran seni budaya di sekolah dasar sudah tidak 

diragukan lagi. Peran pendidikan seni yang bersifat multidimensional, multingual dan 
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multikultural pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk pembentukan kepribadian manusia 

secara utuh. Pendidikan seni berperan tidak hanya mengembangkan kemampuan manusia di 

bidang estetika saja tetapi dapat berperan dalam mengembangkan kemampuan di bidng 

logika dan etika. Hal ini terbukti berdasarkan berbagai penelitian bahwa pendidikan seni 

mampu meningkatkan kecerdasan emosional (EQ), Intelektual (IQ), kreativitas (CQ), moral 

(MQ), adversitas (AQ) dan spiritual (SQ). (Cut Kamari Wardani Surono; 2001). 

Berdasarkan pengakuan dari guru-guru yang biasa mengajar seni tari di sekolah dasar, 

faktanya masih dilakukan dengan ‗asal-asalan‘, hal ini tampak dari pengakuannya bagaimana 

proses pembelajaran dilakukan. Jangankan bagaimana mereka melakukan pemilihan model 

pembelajaran yang efektif, bahkan membuat RPP-pun tidak dilakukannya , sebagai dampak 

dari ketidakpahaman tentang pentingnya mata pelajaran seni budaya di sekolah dasar, yang 

sesungguhnya sama pentingnya dengan mata pelajaran- mata pelajaran yang lain.  

5.1.3 Hasil Observasi Proses Pembelajaran Guru di Dalam Kelas 

5.1.3.1 Apersepsi dan Motivasi 

(1) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyapa dan memberi salam : 

Dilakukan  oleh guru 

(2) Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik atau 

pembelajaran sebelumnya : 

Tidak dilakukan 

(3) Mengajukan pertanyaan menantang : 

Pertanyaan biasa-biasa--- tidak menantang 

(4) Menyampaikan manfaat materi pembelajaran : 

Dilakukan 

(5) Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan tema : 

Tidak dilakukan 

 

5.1.3.2 Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan 

(1) Menyampaikan kemampuan yang akan di capai peserta didik : 

Dilakukan guru 

(2) Menyampaikan rencana kegiatan : 

Dilakukan guru 

 

5.1.3.3 Penguasaan Materi Pembelajaran 
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(1) Kemampuan menyesuaian materi dengan tujuan pembelajaran : 

Pada umumnya telah sesuai--relevan 

(2) Kemampuan mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain relevan, perkembangan iptek, 

dan kehidupan nyata : 

Dilakukan—tetapi tidak banyak 

(3) Menyampaikan pembahasan materi pembelajaran dengan tepat : 

Tersampaikan dengan tepat 

(4) Menyajikan materi secara sistematis ( mudah ke sulit, dari kongkrit ke abstrak) : 

Sebagian besar dilakukan 

 

5.1.3.4 Penerapan Model Pembelajaran 

(1) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang akan di capai 

Telah sesuai 

(2) Melaksanakan pembelajaran secara runtut 

Sebagian besar 

(3) Menguasai kelas 

Kurang menguasai kelas 

(4) Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 

tidak 

(5) Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kegiatan positif 

Sebagian besar memungkinkan 

(6) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan : 

Tidak jelas 

 

5.1.3.5 Pemuatan Kegiatan Pembentukan Karakter 

(1) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Religius 

Tidak jelas 

(2) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Jujur : 

Tidak jelas 

(3) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Toleransi 

Ada sebagian – ketika anak mulai belajar teknik bermain tari –dengan bergantian 

(4) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Disiplin 

Ada sebagian – sebagian besar belajar dengan banyak mengobrol dengan teman-

temannya 
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(5) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Kerja keras 

Tidak tampak 

(6) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Kreatif 

Tidak tampak 

(7) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Mandiri 

Tidak tampak 

(8) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Demokratis 

Ada—sebagian kecil 

(9) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Rasa Ingin tahu 

Tidak tampak 

(10) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Semangat kebangsaan 

Tidak tampak 

(11) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Cinta tanah air 

Tidak tampak 

(12) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Menghargai Prestasi 

Tidak tampak 

(13) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Bersahabat/Komutatif 

Sebagian tampak 

(14) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Cinta damai 

Sebagian tampak 

(15) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Gemar Membaca 

Tidak tampak 

(16) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Peduli Sosial 

Tidak tampak 

(17) Melibatkan peserta didik dalam pembentukan karakter : Peduli lingkungan 

Tidak tampak 

 

5.1.3.6 Pemanfaatan  Sumber Belajar/ MediaPembelajaran 

 

(1) Menunjukkan ketrampilan dalam penggunaan sumber belajar pembelajaran 

Sebagian tampak 

(2) Menunjukkan ketrampilan dalam penggunaan media pembelajaran 

Sebagian kecil tampak 

(3) Menghasilkan pesan yang menarik 
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Sebagian kecil tampak 

(4) Melibatkan peserta didik dalam pemamfaatan sumber belajar pembelajaran 

Sebagian kecil tidak tampak 

(5) Melibatkan peserta didik dalam pemanfaatan media 

Sebagian kecil tampak 

 

5.1.3.7 Pelibatan Peserta Didik 

(1) Menumbuhkan partisifasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik, sumber 

belajar 

Sebagian kecil tampak 

(2) Merespon positif partisifasi peserta didik 

Sebagian besar tampak 

(3) Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta didik 

Sebagian tampak 

(4) Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif 

Sebagian kecil tampak 

(5) Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar 

Sebagian besar tampak 

 

5.1.3.8 Kegiatan Penutup 

(1) Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan peserta didik 

Sebagian kecil tampak 

(2) Memberikan tes lisan atau tulisan 

Tidak dilakukan 

(3) Mengumpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio 

Tidak dilakukan 

(4) Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas 

pengayaan. 

Sebagian kecil dilakukan 
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5.2 Hasil Kajian Teori 

5.2.1 Model-Model Pembelajaran 

‗Model‘ dapat diartikan sebagai kerangka konseptual untuk digunakan sebagai 

panduan dalam melakukan  sebuah kegiatan. Sedangkan ‗ Model Pembelajaran‘ adalah 

kerangkan konseptual  yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai panduan 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan 

aktivitas pembelajaran. Dengan demikian aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan 

kegiatan yang bertujuan dan tertata  secara  sistematis.  

Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah strategi, pendekatan dan metode 

pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada suatu 

strategi,  metode, dan teknik.  

Menurut Ruseffendi (1980), istilah strategi, metode, pendekatan dan teknik 

mendefinisikan  sebagai berikut :  

Strategi pembelajaran adalah separangkat kebijaksanaan yang terpilih, yang telah 

dikaitkan dengan faktor yang menetukan warna atau strategi tersebut, yaitu :  (a) Pemilihan 

materi pelajaran  (guru atau siswa); (b) Penyaji materi pelajaran (perorangan atau kelompok, 

atau belajar mandiri); (c) Cara menyajikan materi pelajaran (induktif atau deduktif, analitis 

atau sintesis, formal atau non formal); dan (d) Sasaran penerima materi pelajaran ( 

kelompok,   perorangan, heterogen, atau  homogen. 

„Pendekatan Pembelajaran‘ adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran  dilihat  bagaimana materi itu disajikan. Misalnya 

memahami suatu prinsip dengan  pendekatan induktif atau deduktif.  

‗Metode Pembelajaran‘ adalah cara mengajar secara umum yang dapat diterapkan 

pada semua mata pelajaran, misalnya mengajar dengan ceramah, ekspositori, tanya jawab, 

penemuan terbimbing dan sebagainya. 

‗Teknik mengajar‘ adalah penerapan secara khusus suatu metode pembelajaran yang 

telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan media pembelajaran 

serta kesiapan siswa.     

 Walaupun  secara teoritik cukup banyak ‗model pembelajaran‘ yang dapat digunakan 

oleh pengajar,  hendaknya para pengajar menentukan pilihan  model pembelajaran yang 

paling efektif. Menurut Houston (1988), terdapat lima faktor yang menentukan efektivitas 

mengajar bagi pengajar, yaitu : (1) ekspektasi pengajar tentang kemampuan pembelajar yang 
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akan dikembangkan; (2) ketrampilan pengajar dalam mengelola kelas; (3) jumlah waktu yang 

digunakan oleh pembelajar untuk melakukan tugas-tugas belajar yang bersifat akademik; (4) 

kemampuan pengajar dalam mengambil keputusan pembelajaran; dan (5) variasi metoda 

mengajar yang dipakai oleh pengajar. 

     Dalam pembelajaran guru diharapkan mampu  memilih model pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang diajarkan. Dimana dalam pemilihan  Model pembelajaran meliputi 

pendekatan suatu model pembelajaran yang luas dan menyeluruh. Misalnya  pada model 

pembelajaran berdasarkan masalah, kelompok-kelompok kecil siswa bekerja sama 

memecahkan suatu masalah yang telah disepakati oleh siswa dan guru. Ketika guru sedang 

menerapkan model pembelajaran tersebut, seringkali siswa menggunakan bermacam-macam 

keterampilan, prosedur pemecahan masalah dan berpikir kritis. Model pembelajaran 

berdasarkan masalah dilandasi oleh teori belajar konstruktivis. Pada model ini pembelajaran 

dimulai dengan menyajikan permasalahan nyata yang penyelesaiannya membutuhkan 

kerjasama diantara siswa-siswa. Dalam model pembelajaran ini guru memandu siswa 

menguraikan rencana pemecahan masalah menjadi tahap-tahap kegiatan; guru memberi 

contoh mengenai penggunaan keterampilan dan strategi yang dibutuhkan supaya tugas-tugas 

tersebut dapat diselesaikan. Guru menciptakan suasana kelas yang fleksibel dan berorientasi 

pada upaya penyelidikan oleh siswa. 

     Sintaks (pola urutan) dari suatu model pembelajaran adalah pola yang 

menggambarkan urutan alur tahap-tahap keseluruhan yang pada umumnya disertai dengan 

serangkaian kegiatan pembelajaran. Sintaks (pola urutan) dari suatu model pembelajaran 

tertentu menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan oleh guru 

atau siswa. Sintaks (pola urutan) dari bermacam-macam model pembelajaran memiliki 

komponen-komponen yang sama. Contoh, setiap model pembelajaran diawali dengan upaya 

menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa agar terlibat dalam proses pembelajaran. 

Setiap model pembelajaran diakhiri dengan tahap menutup pelajaran,  didalamnya meliputi 

kegiatan merangkum pokok-pokok pelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan bimbingan 

guru. 

     Tiap-tiap model pembelajaran membutuhkan sistem pengelolaan dan lingkungan 

belajar yang sedikit berbeda. Misalnya, model pembelajaran kooperatif memerlukan 

lingkungan belajar yang fleksibel seperti tersedia meja dan kursi yang mudah dipindahkan. 

Pada model pembelajaran diskusi para siswa duduk dibangku yang disusun secara melingkar 

atau seperti tapal kuda. Sedangkan model pembelajaran langsung siswa duduk berhadap-

hadapan dengan guru. Pada model pembelajaran kooperatif siswa perlu berkomunikasi satu 
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sama lain, sedangkan pada model pembelajaran langsung siswa harus tenang dan 

memperhatikan guru. 

     Pemilihan model dan metode pembelajaran menyangkut strategi dalam 

pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan dan tindakan yang tepat dan cermat 

mengenai kegiatan pembelajaran agar kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya dapat 

tercapai. Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, 

potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi 

optimal antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa.  

Pada saat ini banyak dikembangkan model-model pembelajaran. Menurut 

penemunya, model pembelajaran temuannya tersebut dipandang paling tepat diantara model 

pembelajaran yang lain. Untuk menyikapi hal tersebut diatas, maka perlu kita sepakati hal-hal 

sebagai berikut : 

(1) siswa sekolah  dasar  banyak yang masih berada dalam tahap berpikir konkret;  

(2) tidak perlu mendewakan salah satu model pembelajaran , sebab setiap model    

      pembelajaran memiliki kelemahan dan kekuatan; 

(3) model pembelajaran apa pun yang diterapkan, jika pengajar kurang menguasai meteri dan  

tidak disenangi para siswa, maka hasil pembelajaran menjadi tidak efektif. 

(4) Oleh kerena itu komitmen kita adalah sebagai berikut : perlu menguasai materi yang 

harus diajarkan, dapat mengajarkannya, dan    terampil dalam menggunakan media 

pembelajaran; berniat untuk memberikan ilmu kepada para siswa dengan sepenuh hati, 

hangat, ramah, antusias, dan bertanggung jawab; dan menjaga agar para siswa 

―mencintai‖ gurunya, menyenangi materi yang kta ajarkan, dengan tetap menjaga 

kredibilitas dan wibawa sebagai guru dapat mengembangkan model pembelajaran sendiri.  

Model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh para guru sangat beragam. 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, model 

pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah model 

pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning), dan model pembelajaran berbasis 

permasalahan (Problem Based Learning), model pembelajaran penemuan (Discovery 

Learning), dan model pembelajaran inkuiri (Inquiry Based Learning). 

 

(1) Model Pembelajaran Berbasis Proyek ( Project Based Learning ) 

Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning = PjBL) adalah model 

pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan 
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eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai 

bentuk hasil belajar. Model pembelajaran ini menggunakan masalah sebagai langkah awal 

dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya 

dalam beraktifitas secara nyata. 

Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan 

komplek yang diperlukan peserta didik dalam melakukan insvestigasi dan memahaminya. 

Melalui PjBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding 

question) dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang 

mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum. 

Model PjBL secara umum dapat dikenali dengan adanya enam ciri – ciri, yaitu : (1) 

dimulai dengan pemberian masalah; (2) masalah yang disajikan berkaitan dengan kehidupan 

nyata para siswa; (3) mengorganisasikan pembahasan seputar masalah, bukan membahas 

seputar disiplin ilmu; (4) peserta didik diberikan tanggungjawab yang maksimal dalam 

membentuk maupun menjalankan proses belajar secara langsung; (5) peserta didik dibentuk 

menjadi beberapa kelompok kecil; dan (6) siswa dituntut mendemontrasikan produk atau 

kinerja yang telah mereka pelajari. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan proses pembelajaran 

dengan model PjBL adalah :  

(1) Orientasikan peserta didik kepada masalah.—Kegiatan pertama dilakukan adalah  

dijelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru, selanjutnya disampaikan 

penjelasan terkait logistik yang dibutuhkan. Diajukan suatu masalah yang harus 

dipecahkan siswa, memotivasi para peserta didik agar dapat terlibat secara langsung 

untuk melakukan aktivitas pemecahan masalah yang menjadi pilihannya 

(2) Mengorganisasikan siswa untuk belajar.-- Guru dapat melakukan perannya untuk 

membantu siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar  yang terkait 

dengan masalah yang disajikan.  

(3) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok.-- Guru melakukan usaha untuk 

mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang relevan, mendorong siswa untuk 

melaksanakan eksperimen, dan untuk mendapat pencerahan dalam pemecahan masalah.  

(4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.-- Guru membantu para para peserta didik 

dalam melakukan perencanaan dan penyiapan karya yang sesuai misalnya laporan, video 
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atau model, serta guru membantu para siswa untuk berbagi tugas antar anggota dalam 

kelompoknya. 

(5) Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.-- Guru membantu para siswa 

dalam melakukan refleksi ataupun evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam setiap 

proses yang mereka gunakan. 

Kelebihan pembelajaran dengan menggunakan model PjBL adalah :   

(1) Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan 

mereka untuk melakukan pekerjaan penting, dan mereka perlu untuk dihargai. 

(2) Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.  

(3) Membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem 

yang kompleks. 

(4) Meningkatkan kolaborasi.  

(5) Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan 

komunikasi.  

(6) Meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber.  

(7) Memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam 

mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti 

perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. 

(8) Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan 

dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. 

(9) Melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan 

pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. 

(10) Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun 

pendidik menikmati proses pembelajaran.  

Kelemahan pembelajaran dengan menggunakan  PBL adalah :  

(1) Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. 

(2) Membutuhkan biaya yang cukup banyak 

(3) Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur 

memegang peran utama di kelas. 

(4) Banyaknya peralatan yang harus disediakan. 

(5) Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi 

akan mengalami kesulitan. 
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(6) Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. 

(7) Ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan 

peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan 

 

 

LANGKAH-LANGKAH  OPERASIONAL 

MODEL  PEMBELAJARAN  BERBASIS  PROYEK                                                                      

( PROJECT  BASED  LEARNING ) 

PERENCANAAN 

 

MELAKUKAN  KUNJUNGAN 

 

MENGKOMUNIKASIKAN  HASIL 

 

PERENCANAAN : 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

2. Melakukan apersepsi 

3. Membuka forum tanya jawab 

Tahap  Satu 

4. Perencanaan tugas proyek – peserta didik di kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. 

5. Peserta didik berdiskusi dengan kelompok membahas rencana kunjungan 

6. Guru menyampaikan format laporan 

7. Guru bersama siswa menentukan teknis kunjungan 

MELAKUKAN  KUNJUNGAN 

Tahap Dua 

8. Peserta didik dengan bimbingan guru melakukan kunjungan ke suatu tempat 

MENGKOMUNIKASIKAN  HASIL 
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Tahap Tiga 

9. Peserta didik membuat laporan tertulis dan mempresentasikannya. 

10. Guru bersama siswa membuat simpulan 

11. Membuat refleksi 

12. Guru berkomentar terhadap tugas siswa 

13. Penutup. 

Sistem Penilaian Model Pembelajaran PBL 

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus 

diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari 

perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. Penilaian 

proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, 

kemampuan penyelidikan dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata 

pelajaran tertentu secara jelas.  

Pada penilaian proyek setidaknya ada 3(tiga) hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: 

a. Kemampuan pengelolaan   

Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola waktu 

pengumpulan data serta penulisan laporan. 

b. Relevansi  

Kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, 

pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran. 

c. Keaslian  

Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, dengan 

mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek 

peserta didik.  

(2) Model Pembelajaran Berbasis Masalah ( Problem Based Learning) 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang 

menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang peserta didik untuk belajar, peserta 
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didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (real world). Peserta didik 

mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan secara simultan dan meng 

aplikasikannya dalam konteks yang relevan. Pembelajaran Berbasis Masalah akan 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam 

bekerja, memotivasi untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam  

kerja kelompok.  

Pembelajaran berdasarkan masalah membantu siswa mengembangkan kemampuan 

berfikir, pemecahan masalah dan ketrampilan intelektual berupa belajar berbagai peran orang 

dewasa  melalui keterlibatannya  mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi. 

Karakteristik  pembelajaran berbasis masalah antara lain : (1) pengajuan pertanyaan 

atau permasalahan; (2) berfokus pada keterkaitan antar disiplin; (3) penyelidikan autentik; (4) 

menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya; dan (5) adanya kerjasama. 

 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran PBL adalah sebagai 

berikut : 

(1) Konsep Dasar (Basic Concept)  

Fasilitator  memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau link dan skill yang 

diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih 

cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan ‗peta‘ yang akurat tentang 

arah dan tujuan pembelajaran 

(2) Pendefinisian Masalah (Defining the  Problem)  

Fasilitator menyampaikan skenario permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai 

kegiatan brainstorming dan semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan 

tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai 

macam alternatif pendapat. 

(3) Pembelajaran Mandiri (Self Learning)  

Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang 

diinvestigasi. Sumber yang dimaksud dapat dalam bentuk artikel tertulis yang tersimpan 

di perpustakaan, halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan.  
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Adapun tahap investigasi memiliki dua tujuan utama, yaitu: (1) agar peserta didik 

mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan 

yang telah didiskusikan di kelas, dan (2) informasi dikumpulkan dengan satu tujuan yaitu 

dipresentasikan di kelas dan informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami.  

(4) Pertukaran Pengetahuan (Exchange knowledge)  

Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah 

pembelajaran mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya peserta didik berdiskusi 

dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan solusi dari 

permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara 

peserrta didik berkumpul sesuai kelompok dan fasilitatornya.  

(5) Penilaian (Assessment)  

Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan (knowledge), kecakapan 

(skill), dan sikap (attitude). Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup 

seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir semester (UAS), ujian 

tengah semester (UTS), kuis, PR, dokumen, dan laporan. 

Penilaian terhadap kecakapan dapat diukur dari penguasaan alat bantu pembelajaran, baik 

software, hardware, maupun kemampuan perancangan dan pengujian.  

 

Tahapan-Tahapan  Pembelajaran  PBL 

FASE – FASE PERILAKU  GURU 

Fase  1 

Orientasi  peserta didik kepada 

masalah 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang dibutuhkan 

 Memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif 

dalam pemecahan masalah yang di pilih. 

Fase  2 

Mengorganisasikan  peserta didik 

Membantu peserta didik mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah tersebut 

Fase  3 

Membimbing penyelidikan 

Mendorong peserta didik untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 
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individu dan kelompok. mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. 

Fase  4 

Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

Membantu peserta didik dalam merencanakan dan 

menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model 

dan berbagi tugas dengan teman 

Fase  5 

Menganalisa dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah 

dipelajari/ meminta kelompok presentasi hasil kerja. 

 

Sistem Penilaian 

 Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan (knowledge), kecakapan 

(skill), dan sikap (attitude). Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup 

seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir semester (UAS), ujian 

tengah semester (UTS), kuis, PR, dokumen, dan laporan.  

 Penilaian terhadap kecakapan dapat diukur dari penguasaan alat bantu pembelajaran, baik 

software, hardware, maupun kemampuan perancangan dan pengujian. Sedangkan 

penilaian terhadap sikap dititikberatkan pada penguasaan soft skill, yaitu keaktifan dan 

partisipasi dalam diskusi, kemampuan bekerjasama dalam tim, dan kehadiran dalam 

pembelajaran. Bobot penilaian untuk ketiga aspek tersebut ditentukan oleh guru mata 

pelajaran yang bersangkutan.  

Penilaian pembelajaran dengan PBL dilakukan dengan authentic assesment. Penilaian 

dapat dilakukan dengan portfolio yang merupakan kumpulan yang sistematis pekerjaan-

pekerjaan peserta didik yang dianalisis untuk melihat kemajuan belajar dalam kurun waktu 

tertentu dalam kerangka pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian dalam pendekatan PBL 

dilakukan dengan cara evaluasi diri (self-assessment) dan peer-assessment.  

 Self-assessment. Penilaian yang dilakukan oleh pebelajar itu sendiri terhadap usaha-

usahanya dan hasil pekerjaannya dengan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai 

(standard) oleh pebelajar itu sendiri dalam belajar.  

 Peer-assessment. Penilaian di mana pebelajar berdiskusi untuk memberikan penilaian 

terhadap upaya dan hasil penyelesaian tugas-tugas yang telah dilakukannya sendiri 

maupun oleh teman dalam kelompoknya 
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Contoh Penerapan 

1. Sebelum memulai proses belajar-mengajar di dalam kelas, peserta didik terlebih dahulu 

diminta untuk mengobservasi suatu fenomena terlebih dahulu. Kemudian peserta didik 

diminta mencatat masalah-masalah yang muncul.  

2. Setelah itu tugas guru adalah meransang peserta didik untuk berpikir kritis dalam  

memecahkan masalah yang ada. Tugas guru adalah mengarahkan peserta didik untuk 

bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka.  

3. Memanfaatkan lingkungan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar. Guru 

memberikan penugasan yang dapat dilakukan di berbagai konteks lingkungan peserta 

didik, antara lain di sekolah, keluarga dan masyarakat.  

4. Penugasan yang diberikan oleh guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk 

belajar diluar kelas. Peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung 

tentang apa yang sedang dipelajari. Pengalaman belajar merupakan aktivitas belajar yang 

harus dilakukan peserta didik dalam rangka mencapai penguasaan standar kompetensi, 

kemampuan dasar dan materi pembelajaran.  

 

(3) Model Pembelajaran Penemuan ( Discovery Based Learning ) 

Metode Discovery Learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses 

pembelajaran yang terjadi bila pembelajaran tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk 

finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri.  

Sebagai strategi belajar, Discovery Learning mempunyai prinsip yang sama dengan 

inkuiri (inquiry) dan Problem Solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada ketiga istilah 

ini, pada Discovery Learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang 

sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya dengan Inquiry ialah bahwa pada discovery 

masalah yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru.  

Dalam mengaplikasikan metode Discovery Learning guru berperan sebagai 

pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif, 

sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar 

siswa sesuai dengan tujuan.  Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan belajar mengajar 

yang teacher oriented menjadi student oriented.  
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Dalam Discovery Learning, hendaknya guru harus memberikan kesempatan muridnya 

untuk menjadi seorang problem solver, seorang scientis, historin, atau ahli matematika. 

Bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi siswa dituntut untuk melakukan 

berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, 

mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta membuat kesimpulan-kesimpulan.  

Keuntungan menggunakan Model Pembelajaran Penemuan  

a. Metode ini dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh 

kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya.  

b. Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. 

Bahkan gurupun dapat bertindak sebagai siswa, dan sebagai peneliti di dalam situasi 

diskusi.  

c. Membantu siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) karena mengarah pada  

kebenaran yang final dan tertentu atau pasti.  

d. Siswa akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik;  

e. Membantu dan mengembangkan ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar  yang 

baru;  

f. Mendorong siswa berfikir dan bekerja atas inisiatif sendiri;  

g. Mendorong siswa berfikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri;  

h. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik; Situasi proses belajar menjadi lebih 

terangsang;  

i. Proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa menuju pada pembentukan manusia  

seutuhnya;  

j. Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa;  

k. Kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar;  

l. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu.  

Kelemahan Model Pembelajaran Penemuan  

a. Metode ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa 

yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan abstrak atau berfikir atau mengungkapkan 

hubungan antara konsep-konsep, yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan 

menimbulkan frustasi.  
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b. Metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak, karena membutuhkan 

waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah 

lainnya.  

c. Harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat buyar berhadapan dengan 

siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama.  

d. Pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan 

mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara keseluruhan kurang 

mendapat perhatian.  

e. Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya IPA kurang fasilitas untuk mengukur gagasan  

yang dikemukakan oleh para siswa  

f. Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berfikir yang akan ditemukan oleh 

siswa karena telah dipilih terlebih dahulu oleh guru.  

Langkah-Langkah Operasional  

1. Persiapan  

a. Menentukan tujuan pembelajaran 

b.  Melakukan identifikasi karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, gaya  belajar    

dan sebagainya) 

c. Memilih materi pelajaran. 

d. Menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif (dari contoh  

     contoh generalisasi ). 

e.  Mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-  contoh, ilustrasi, tugas  

    dan sebagainya untuk dipelajari siswa 

f. Mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang   

     konkret ke abstrak, atau dari tahap enaktif,  ikonik sampai ke simbolik 

g.  Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa  

 

2. Pelaksanaan 

a. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)  

Pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan 

kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul 

keinginan untuk menyelidiki sendiri. Disamping itu guru dapat memulai kegiatan 

PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar 

lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini 
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berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan 

dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan.  

 b.  Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah)  

Setelah dilakukan stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang 

relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan 

dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah)  

 c.  Data collection (Pengumpulan Data).  

Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberi kesempatan kepada para siswa 

untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk 

membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab 

pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya  hipotesis, dengan demikian anak didik 

diberi kesempatan untuk mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan, 

membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji 

coba sendiri dan sebagainya.  

 d.  Data Processing (Pengolahan Data)  

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah 

diperoleh para siswa baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu 

ditafsirkan. Semua informai hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya, 

semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung 

dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu  

 e.  Verification (Pembuktian)  

      Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar  

atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, dihubungkan 

dengan hasil data processing. Verification menurut Bruner, bertujuan agar proses 

belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui 

contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.  

 f.  Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi)  

     Tahap generalisasi/ menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan  
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yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah 

yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi . Berdasarkan hasil verifikasi maka  

dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi  

 

(4) Model Pembelajaran Inkuiri ( Inquiri Based Learning ) 

Model Pembelajaran Inkuiri merupakan proses pembelajaran yang dibangun atas 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa. Para siswa didorong untuk berdiskusi  

memecahkan masalah, dan bukannya sekedar menerima instruksi langsung dari gurunya. 

Tugas guru dalam lingkungan belajar berbasis pertanyaan ini bukanlah untuk menyediakan 

pengetahuan, namun membantu siswa menjalani proses menemukan sendiri pengetahuan 

yang mereka cari. Jadi, guru berfungsi sebagai fasilitator dan motivator. 

Inquiry Based Learning (IBL) didasari atas pemikiran John Dewey, seorang pakar 

pendidikan Amerika, yang mengatakan bahwa pembelajaran, perkembangan, dan 

pertumbuhan  seorang manusia akan optimal saat mereka dikonfrontasikan dengan masalah 

nyata dan substantif untuk dipecahkan. Ia percaya bahwa kurikulum dan instruksi seharusnya 

didasarkan pada tugas dan aktivitas berbasis komunitas yang integratif  dan melibatkan  para 

pembelajar dalam tindakan-tindakan sosial pragmatis yang membawa manfaat nyata pada 

dunia. 

Karakter yang ingin dimunculkan dari para siswa melalui pembelajaran IBL ini, 

adalah:  percaya diri terhadap kemampuan belajarnya ; senang saat berusaha memecahkan 

masalah, percaya pada penilaian sendiri dan tidak sekedar bergantung pada penilaian orang 

lain maupun lingkungan; dan tidak takut menjadi salah, tidak ragu dalam menjawab, 

fleksibilitas pandangan, menghargai fakta dan mampu membedakan antara fakta dan opini. 

Tidak merasa perlu mendapat jawaban final untuk semua pertanyaan dan lebih merasa 

nyaman saat tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan sulit daripada  sekedar  menerima  

jawaban  yang  terlalu  disederhanakan. 

Sedangkan guru pada proses pembelajaran IBL ini harus bersikap berbeda daripada 

guru di lingkungan pendidikan konvensional. Mereka selayaknya: menghindari dari sikap  

mendikte siswa tentang apa yang perlu mereka ketahui; lebih banyak menggunakan 

pertanyaan saat bercakap-cakap dengan siswa, terutama pertanyaan yang bersifat 

mengeksplorasi dan tidak hanya memiliki satu jawaban; Tidak menerima jawaban singkat 

dan terlalu sederhana terhadap pertanyaan; mendorong siswa saling berinteraksi langsung 
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satu sama lain dan menghindari menghakimi sesuatu yang dikatakan siswa saat saling 

berinteraksi; tidak menyimpulkan diskusi siswa; tidak merencanakan sebelum arah yang pasti 

dari pengajaran, namun membiarkannya berjalan sesuai respon dan minat para siswa; 

memastikan pengajaran yang diberikan menantang para siswa menyelesaikan masalah;  dan 

menilai keberhasilan pembelajaran dari perubahan perilaku siswa dalam mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan.  

Model Pembelajaran Inquiry Based Learning akan membawa  manfaat antara lain : 

(1) memberi siswa     kesempatan belajar dengan lebih bebas namun juga tetap mengenalkan 

dan mendidikkan keahlian-keahlian dasar;  (2) bersifat fleksibel dan cocok untuk bermacam-

macam proyek mulai dari yang sangat terbatas sampai yang ekstensif, mulai dari yang 

berorientasi riset sampai yang kreatif, di dalam laboratorium ataupun di internet; (3) Dalam 

banyak kasus, siswa yang bermasalah di sekolah formal karena tidak merespon terhadap 

proses menyerap maupun mengingat kembali pelajaran malah bisa bersinar , dan membangun 

rasa percaya diri, minat, dan harga diri mereka; (4) memungkinkan untuk melakukan 

pembelajaran multidisiplin secara langsung. Jika di kelas konvensional, siswa belajar 

matematika sebentar, lalu belajar geografi, lalu belajar seni, dan lain-lain, maka karena 

berbasis pertanyaan dan proyek, maka siswa bisa dan bahkan perlu belajar dari beberapa 

subjek sekaligus; (5) memungkinkan siswa mendapat pembelajaran secara fisik, emosi, dan 

kognitif ; (6) cocok untuk mengajarkan pembelajaran kolaboratif. Siswa diajarkan saling 

berinteraksi dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah; dan (7) cocok untuk segala usia, 

walaupun siswa yang lebih dewasa bisa mengajukan pertanyaan dan proyek yang lebih 

canggih dan berbobot, namun semangat mengajukan pertanyaan dan aktivitas mengejar 

jawabannya bisa juga diterapkan pada siswa-siswa yang lebih muda. 

 

 (5) Model  Pembelajaran  Bermain  Peran  ( Role Playing ) 

Bermain peran dalam pembelajaran merupakan usaha untuk memecahkan masalah 

melalui peragaan, serta langkah-langkah identifikasi masalah, analisis, pemeranan, dan 

diskusi. Untuk kepentingan tersebut, sejumlah peserta didik bertindak sebagai pemeran dan 

yang lainnya sebagai pengamat. Seorang pemeran harus mampu menghayati peran yang 

dimainkannya. Melalui peran, peserta didik berinteraksi dengan orang lain yang juga 

membawakan peran tertentu sesuai dengan tema yang dipilih. (H.E Mulyasa, 2015). 
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Selama pembelajaran berlangsung setiap pemeran dapat melatih sikap empati, 

simpati, rasa benci, marah, senang, dan peran-peran lainnya. Pemeranan tenggelam dalam 

peran yang dimainkannya sedangkan pengamat melibatkan diri secara emosional dan 

berusaha mengidentifikasikan perasaan-perasaan dengan perasaan yang tengah bergejolak 

dan menguasai pemeran. 

Pada pembelajaran dengan bermain peran, pemeranan tidak dilakukan secara tutas 

sampai masalah dapat dipecahkan. Hal ini dimaksudakan untuk mengundang rasa 

kepenasaranan peserta didik yang menjadi pengamat agar turut aktif mendiskusikan dan 

mencari jalan ke luar. Dengan demikian, diskusi setelah bermain peran akan berlangsung 

hidup dan menggairahkan peserta didik. 

Hakikatnya pembelajaran bermain peran terletak pada keterlibatan emosional 

pemeran dan pengamat dalam situasi masalah yang secara nyata dihadapi. Melalui bermain 

peran dalam pembelajaran, diharapkan para peserta didik dapat mengeksplorasi perasaan-

perasaannya; memperoleh  wawasan tentang sikap, nilai, dan  persepsinya; mengembangkan 

ketrampilan dan sikap dalam memecahkan masalah yang dihadapi; dan mengekslorasi inti 

permasalahan yang duperankan melalui berbagai cara. 

Sistem sosial dari modl ini disusun secara sederhana. Guru bertanggungjawab mnimal 

pada tahap permulaan. Selanjutnya guru membimbing para peserta didik untuk melanjutkan 

kegiatan sesuai langkah-langkah yang telah ditetapkan. Intervensi guru perlu dikurangi ketika 

bermain peran telah memasuki tahap pemeranan dan diskusi, dalam kedua tahap ini peserta 

didiklah  yang harus lebih aktif. Pertanyaan dan komentar guru harus mendorong para peserta 

didik untuk mengekspresikan perasaan dan gagasan secara bebas dan jujur. Guru juga harus 

menumbuhkan saling percaya antara dirinya dengan para peserta didik agar para peserta didik 

dapat melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. 

Meskipun ada pembatasan terhadap peran guru dalam bermain peran, tetapi dialah 

sesungguhnya yang menjadi  penggerak utama. Guru yang mula-mula melontarkan masalah, 

memimpin diskusi, memilih peran, memutuskan kap[an bermain peran harus dimulai dan 

diakhiri, membantu merancang pemeranan, serta yang lebih penting, guru menentukan aspek-

aspek masalah yang diperankan yang akan dieksplorasi lebih jauh. 
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Terdapat tiga hal yang menentukan kualitas dan keefektifan bermain peran sebagai 

modell pembelajaran, yakni kualitas pemeranan, analisis dalam diskusi, dan pandangan 

peserta didik terhadap peran yang ditampilkan dibandingkan dengan situasi kehidupan nyata. 

Tahap Pembelajaran 

Sedikitnya terdapat sembilan tahap bermain peran yang dapat dijadikan pedoman 

dalam Model  Pembelajaran  Bermain  Peran.  

1.  Menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik 

2. Memilih partisipan/peran 

3. Menyusun tahap-tahap peran 

4. Menyiapkan pengamat 

5. Pemeranan 

6. Diskusi dan evaluasi 

7. Pemeranan ulang 

8. Diskusi dan evaluasi tahap dua 

9. Membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan 

 

(1) Menghangatkan Suasana dan Memotivasi Peserta Didik 

Menghangatkan suasana kelompok termasuk mengantarkan peserta didik terhadap 

masalah pembelajaran yang perlu dipelajari. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi 

masalah, menjelaskan masalah, menafsirkan cerita dan mengeksplorasi isu-isu, serta 

menjelaskan peran yang akan dimainkan. Pada tahap ini mengemukakan masalah. Masalah 

dapat diangkat dari kehidupan peserta didik, agar dapat merasakan masalah itu hadir di 

hadapan mereka, dan memiliki hasrat untuk mengetahui bagaimana masalah itu sebaiknya 

dipecahkan. Masalah yang di pilih sebaiknya masalah yang hangat dan aktual, langsung 

menyangkut kehidupan peserta didik, menarik dan merangsang rasa ingin tahu peserta didik, 

serta  memungkinkan berbagai alternatif pemecahan. 

Tahap ini lebih banyak dimaksudkan untuk memotivasi peserta didik agar tertarik 

pada masalah karena itu tahap ini sangat penting dalam bermain peran dan paling 

menentukan keberhasilan. Bermain peran akan berhasil apabila peserta didik menaruh minat 

dan memperhatikan masalah yang diajukan guru. 
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Setelah masalah diidentifikasikan, guru berusaha menjelaskannya secara lebih rinci. 

Selanjutnya dikemukakan peran-peran yang harus dimainkan. Masalah yang akan dimainkan 

mungkin berbeda atau  sama dengan cerita yang dimaksudkan untuk memotivasi kelompok. 

(2) Memilih Peran dalam Pembelajaran  

Pada tahap ini peserta didik dan guru mendeskripsikan berbagai watak atau karakter, 

apa yang mereka suka, bagaimana mereka merasakan, dan apa yang harus mereka kerjakan, 

kemudian para peserta didik diberi kesempatan secara sukarela untuk menjadi pemeran. Jika 

para peserta didik tidak menyambut tawaran tersebut, guru dapat menunjuk salah seorang 

peserta didik yang pantas dan mampu memerankan posisi tertentu. 

(3) Menyusun Tahap-Tahap Peran 

Pada Tahap ini para pemeran menyusun garis-garis besar adegan yang akan dimainkan. 

Dalam hal ini, tidak perlu ada dialog khusus karena para peserta didik dituntut untuk 

bertindak dan berbicara secara spontan. Guru membantu peserta didik menyiapkan adegan-

adegan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya di mana pemeranan dilakukan, 

apakh tempat sudah dipersiapkan, dan sebagainya. Persiapan ini  penting  untuk menciptakan 

suasana yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik, dan mereka siap untuk 

memainkannya. 

(4) Menyiapkan  Pengamat 

Sebaiknya pengamat dipersiapkan secara matang dan terlibat dalam cerita yang akan 

dimainkan agar semua peserta didik turut mengalami dan menghayati peran yang dimainkan 

dan aktif mendiskusikannya. Menurut Shaftel dan Shaftel, agar pengamat turut terlibat, 

mereka perlu diberi tugas. Misalnya menilai apakah peran yang dimainkan sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya ? Bagaimana keefektifan perilaku yang ditunjukkan pemeran? 

Apakah pemeran dapat menghayati peran yang dimainkannya ? Keterlibatan pengamat dapat 

memperkaya model, terutama mengajukan alternatif pemeranan. Dengan demikian, 

pembelajaran akan lebih hidup, terutama pada saat mendiskusikan peran-peran yang telah 

dimainkan. 

(5) Tahap Pemeranan 

Pada tahap ini para peserta didik mulai beraksi secara spontan, sesuai dengan peran 

masing-masing. Mereka berusaha memainkan setiap peran seperti benar-benar dialaminya. 
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Mungkin proses bermain peran tidak berjalan mulus karena para peserta didik ragu dengan 

apa yang harus dikatakan dan ditunjukkan. 

Shaftel dan Shaftel mengemukakan bahwa pemeranan cukup dilakukan secara 

singkat, sesuai tingkat kesulitan dan kompleksitas masalah yang diperankan serta jumlah 

peserta didik yang dilibatkan, tak perlu memakan waktu yang terlalu lama. 

Pemeranan dapat berhenti apabila para peserta didik telah merasa cukup, dan apa 

yang seharusnya mereka perankan  telah dicoba lakukan. Adakalanya para peserta didik 

keasyikan bermain peran sehingga tanpa disadari telah memakan waktu yang terlampau lama. 

Dalam hal ini guru perlu menilai kapan bermain peran dihentikan.  Sebaiknya pemeranan 

dihentikan pada saat terjadi pertentangan agar memancing permasalahan untuk didiskusikan. 

(6) Diskusi dan Evaluasi Pembelajaran 

Diskusi akan mudah dimulai jika pemeran dan pengamat telah terlibat dalam bermain 

peran, baik secara emosional maupun secara intelektual. Dengan melontarkan sebuah 

pertanyaan, para peserta didik akan segera terpancing untuk diskusi. Diskusi mungkin 

dimuali denga tafsiran mengenai baik tidaknya  peran yang dimainkan., selanjutnya 

mengarah pada analisis terhadap peran yang ditampilkan, apakah cukup tepat untuk 

memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Di sini diskusi dapat diarahkan pada pengajuan 

alternatif-alternatif pemeranan yang akan ditampilkan kembali. Dalam kaitan ini, guru harus 

mengarahkan diskusi yang dilakukan para peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah dirumuskan. 

(7) Pemeranan Ulang 

Pemeranan ulang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan diskusi mengenai 

alternatif-alternatif pemeranan. Mungkin ada perubahan peran watak yang dituntut, demikian 

halnya dengan para pelakuknya. Perubahan ini memungkinkan adanya perkembangan baru 

dalam upaya pemecahan masalah. Setiap perubahan peran akan mempengaruhi peran-peran 

yang lainnya. 

(8) Diskusi dan Evaluasi Tahap Dua 

Diskusi dan evaluasi pada tahap ini sama seperti pada tahap enam, hanya 

dimaksudkan  untuk menganalisis hasil pemeranan ulang, dan pemecahan masalah pada tahap 

ini mungkin sudah  lebih jelas. Para peserta didik menyetujui cara tertentu untuk 

81 



Laporan  Penelitian  Fundamental             Ramlan – Jaka Permana                                                        88 
 

memecahkan masalah, meskipun dimungkinkan adanya peserta didik yang belum 

menyetujuinya. Kesepakatan bulat tidak perlu dicapai karena tidak ada cara yang pasti dalam 

menghadapi masalah kehidupan. 

(9) Membagi pengalaman dan Pengambilan Kesimpulan 

Tahap ini harus menghasilkan generalisasi secara langsung karena tujuan utama 

bermain peran ialah membantu para peserta didik untuk memperolah pengalaman-

pengalaman berharga dalam hidupnya melalui kegiatan interaksional dengan teman-

temannya. Mereka bercermin pada orang lain untuk lebih memahami dirinya. Hal ini 

mengandung implikasi bahwa yang paling penting dalam bermain peran ialah terjadinya 

saling tukar pengalaman. Proses ini mewarnai seluruh kegiatan bermain peran, yang lebih 

ditegaskan lagi pada tahap akhir. Pada tahap ini para peserta didik saling mengemukakan 

pengalaman hidupnya dalam berhadapan dengan orang tua, guru, teman-teman dan 

sebagainya. Semua pengalaman peserta didik dapat diungkap atau muncul secara spontan. 

Keberhasilan bermain peran bergantung pada kemampuan dalam mengungkap 

pengalaman pribadi peserta didik. Di samping terdapat aneka ragam pengalaman, dalam hal 

ini tertentu dimungkinkan ada kesamaan pengalaman di antara peserta didik. Berdasarkan 

kesamaan pengalaman ini ditarik suatu generalisaasi. 

Melalui bermain peran para peserta didik dapat berlatih untuk menerapkan prinsip-

prinsip demokrasi. Kelas dapat diibaratkan sebagai suatu kehidupan sosial tempat para 

peserta didik belajar mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. 

Prinsif  Pembelajaran 

Sedikitnya terdapat lima prinsip reaksi penting dari model pembelajaran bermain peran. 

(1) Guru selayaknya menerima respon para peserta didik, terutama yang berkaitan dengan 

pendapat dan perasaannya, tanpa penilaian terhadap baik atau buruk reaksi yang 

bdiberikannya. 

(2) Guru seyogianya membantu para peserta didik mengeksplorasi situasi masalah dari 

berbagai segi, berusaha membantu mencari titik temu dan perbedaan dari pandangan-

pandangan yang dikemukakan para peserta didik. 

82 



Laporan  Penelitian  Fundamental             Ramlan – Jaka Permana                                                        89 
 

(3) Dengan  cara merefleksikan, menganalisis dan menangkap respon-respon peserta didik, 

guru berupaya meningkatkan kesadaran peserta didik akan pandangan-pandangan dan 

perasaan-perasaannya sendiri. 

(4) Guru perlu menekankan kepada para peserta didik bahwa terdapat banayk cara untuk 

memainkan suatu peran; setiap cara memiliki konsekwensi yang berbeda dan beraneka 

ragam. Konsekwensi itulah yang harus dieksplorasi oleh para peserta didik. 

(5) Guru perlu menekankan kepada para peserta didik bahwa terdapat berbagai cara untuk 

memecahkan suatu masalah;tidak ada satu cara pun yang paling tepat. Peserta didik perlu 

mengkaji hasil dari suatu pemecahan yang ditawarkan untuk mengetahui tepat atau 

tidaknya pemecahan masalah yang dilakukan. 

 

5.2.2 Model Pembelajaran Seni Tari & Drama di Sekolah Dasar 

(1) Modifikasi dari Mode Pembelajaran  Project Based Learning 

 Proyek atau kegiatan dijadikan sebagai media.  

Proyek  atau kegiatan yang dimaksud, ditemukan dari pengalaman pribadi para peserta 

didik  dalam beraktivitas di lingkungannya ( di rumah atau di luar rumah ). 

 

    M O D I F I K A S I 

 

 

Pada pembelajaran  Pendidikan Seni Tari & Drama, proyek  atau  kegiatan yang 

dimaksud, peserta didik ditugaskan untuk mencari pengalam pribadi  untuk menjadi 

cerita atau skenario untuk membuat naskah tari atau drama, yang mengambil kisah 

nyata dari pengalaman pribadi peserta didik sendiri. 

 

 Peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil. 

 

         M O D I F I K A S I 

 

Pada pembelajaran Pendidikan Seni Tari & Drama, Peserta didik dibagi menjadi 

beberapa kelompok ditugaskan masing-masing kelompok ditugaskan untuk mencari 
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gagasan pembuatan naskah tari dan drama untuk pembuatan skenario ( khusus untuk 

kelas satu , naskah atau skenario bisa berbentuk lisan  dan guru menuliskannya. 

  

 Siswa dituntut mendemontrasikan produk atau kinerja yang telah mereka pelajari. 

Pada pembelajaran  Seni Tari & Drama 

M O D I F I K A S I 

 

Produk dalam bentuk  kemasan karya seni tari yang siap dipertunjukkan pada sebuah 

event pertunjukkan ( bisa berbentuk sederhana di dalam kelas atau pada sebuah 

panggung yang disiapkan oleh guru atau pihak sekolah). 

 

(2) Modifikasi dari Model Pembelajaran Probleum Based Learning 

 menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya 

 

  

   M O D I F I K A S I 

 

Produk dalam pembelajaran seni tari & drama adalah sebuah kemasan karya seni tari & 

drama dan dipresentasikan pada suatu pertunjukkan 

 Adanya kerjasama.  

 

  M O D I F I K A S I 

  

Kerjasama yang dilakukan peserta didik dalam model pembelajaran seni tari & drama 

adalah ketika mereka melakukan aktfitas latihan-latihan menghadapi  event 

pertunjukkan di atas panggung.  
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(3) Modifikasi  Model Pembelajaran Discovery Based Learning 

 Mengembangkan bakat dan kecakapan individu. 

   

   

  

              Pada pembelajaran seni tari & drama – melalui latihan-latihan akan berpotensi      

              untuk mengembangkan bakat setiap peserta didik. 

 Membantu siswa memperkuat konsep dirinya, karena  kepercayaan bekerja sama 

dengan yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama dalam proses pembelajaran seni tari & drama  adalah ketika peserta 

didik termotivasi agar karya kelompoknya menjadi karya pertunjukan yang 

ternilai baik. Dalam memproduksi karya pertunjukan seni tari & drama akan 

berhasil baik apabila terjadi kerjasama yang baik pula.  

 

(4) Modifkasi Model Pembelajaran  Inquiry Based Learning 

 Karakter yang ingin dimunculkan dari para siswa melalui pembelajaran IBL ini, 

adalah:  percaya diri terhadap kemampuan belajarnya ; senang saat berusaha 

memecahkan masalah, percaya pada penilaian sendiri dan tidak sekedar 

bergantung pada penilaian orang lain maupun lingkungan; dan tidak takut menjadi 

salah, tidak ragu dalam menjawab.  
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Untuk menanamkan karakter percaya diri terhadap kemampuannya, pada proyek 

pertunjukan , masing-masing peserta didik mempunyai kesempatan untuk 

memegang peran dalam sebuah kemasan karya pertunjukan. 

 

(5) Modifikasi Model Pembelajaran Bermain Peran (Role Playing) 

 

 Bermain peran dalam pembelajaran merupakan usaha untuk memecahkan masalah 

melalui peragaan, serta langkah-langkah identifikasi masalah, analisis, pemeranan, 

dan diskusi. Untuk kepentingan tersebut, sejumlah peserta didik bertindak sebagai 

pemeran dan yang lainnya sebagai pengamat. Seorang pemeran harus mampu 

menghayati peran yang dimainkannya  

 

 

 

 

 

Dalam pembelajaran seni tari dan drama, pemeran adalah kelompok peserta didik  

yang mempertunjukkan karyanya di atas panggung, dan kelompok lain sebagai 

penonton atau apresiator akan bertindak sebagai pengamat. Sementara itu peserta 

didik yang telah mempertunjukkan karyanya kemudian akan berganti perannya 

sebagai pengamat juga. 
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                   ------------------------------------------------------------------------------------- 

                    

 

 

 

 

KETERANGAN 

1. Penelitian ini untuk menemukan model pembelajaran yang efektif  dalam mengajarkan  

mata pelajaran seni tari & drama di sekolah dasar yang mengandung / berbasis 

pendidikan karakter. 

2. Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, model 

pembelajaran yang diutamakan dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah model 

pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning), dan model pembelajaran 

Konsep 

Kurikulum 2013 

 

Konsep 

Pendidikan 

Karakter 

MODEL  PEMBELAJARAN  SENI  TARI  &  DRAMA  DI  SEKOLAH  DASAR                                   

BERBASIS PENDIDIKAN  KARAKTER 

 

Model Pembelajaran 

 Project  Based 

Learning 

 Probleum Based 

Learning 

 Discovery Based 

Learning 

 Inquiry Based 

Learning 

 Role Playing Learning 

 

Konsep  

Pendidikan Seni 

Implementasi 

Pembelajaran  

Pendidikan Seni 

Tari & Drama di 

Sekolah Dasar 

A 

D

A 

P 

T 

A 

S 

I 

M 

O 

D 

I 

F 

I 

K 

A 

S 

I 

K 

O 

L 

A 

B 

O 

R 

A 

S 

I 
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berbasis permasalahan (Problem Based Learning), model pembelajaran penemuan 

(Discovery Based Learning), dan model pembelajaran inkuiri (Inquiry Based Learning). 

3.  Oleh sebab itulah, model pembelajaran seni tari & drama merupakan modifikasi dan 

adaptasi dari keempat model pembelajaran sebagaimana pada poin 2. 

4. Model-model pembelajaran sebagaimana pada poin 2 harus mengandung konsep 

kurikulum 2013, terutama mengandung pendekatan  saintifik. Pendekatan tersebut, 

peserta didik harus memiliki pengalaman belajar : mengamati;  menanya; mengumpulkan 

informasi; mengasosiasi; dan mengkomunikasikan. 

5. Model pembelajaran seni tari dan drama, diutamakan lebih banyak bermuatan 

pembelajaran sikap yang dalam praktiknya akan membentuk karakter anak sebagaimana 

yang termuat dalam kebijakan pendidikan karakter pada proses pembelajaran di sekolah, 

yaitu : (1) Religius; (2) Jujur; (3) Tolerasnsi; (4) Disiplin; (5) Kerja keras; (6) Kreatif; (7) 

Mandiri; (8) Demokratis; (9) Rasa ingin tahu; (10) Semangat kebangsaan; (11) Cinta 

tanah air; (12) Menghargai prestasi; (13) Bersahabat/ komunikatif; (14) Cinta damai;   

(15) Gemar membaca; (16) Peduli lingkungan; (17) Peduli sosial; dan (18) Tanggung 

jawab. 

6. Pada prakteknya, proses pembelajaran seni tari & drama di sekolah berpedoman kepada 

prinsip konsep pendidikan seni yaitu pendidikan rasa. 

7. Sebelum melakukan pengkajian teori, penelitian ini melakukan penelitian lapangan 

terhadap guru-guru di sekolah. Dengan demikian diharapkan penemuan model 

pembelajaran seni tari & drama akan mudah diimplementasikan pada praktiknya, 

khususnya di sekolah dasar. 
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BAB  VI 

RENCANA  TAHAPAN  BERIKUTNYA 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru mengenai 

―Model Pembelajaran‖ yang paling efektif untuk digunakan oleh  guru sekolah dasar dalam 

mengajar bidang studi pendidikan seni tari & drama.  

Model Pembelajaran Seni Tari & Drama yang telah ditemukan peneliti  merupakan  

hasil dari kajian studi dengan mengacu pada  model – model pembelajaran ( atau merupakan 

pengembangan dari model-model pembelajaran yang telah ada ), yang menurut tuntutan 

implementasi kurikulum nasional harus diutamakan. Model pembelajaran yang dimaksud 

adalah  Project Based Learning (PBjL); Probleum Based Learning (PBL); Discovery Based 

Learning (DBL); dan Inquiry Based Learning (IBL).  Ke empat macam model pembelajaran  

tersebut  di kolaborasi, di modifikasi, di adopsi, dan di adaptasi. Dengan demikian, model 

pembelajaran yang ditemukan peneliti tidak  terlepas dari karakteristik model pembelajaran 

yang relevan dengan kosep atau kebijakan kurikulum nasional dan konsep atau kebijakan 

pendidikan karakter. Selanjutnya model pembelajaran seni tari & drama yang telah 

ditemukan peneliti, dapat disebut dengan model PSD.  

Pada penelitian tahun kedua, penemuan teori model pembelajaran seni tari & drama 

akan  dilakukan uji coba dengan menggunakan metode  ‗ Penelitian Tindakan Kelas‘. Dengan 

dilakukannya penelitian tindakan kelas, teori yang telah ditemukan peneliti akan dapat 

diyakini akan dapat diimplementasikan di sekolah, khususnya di sekolah dasar. Selain itu 

sekaligus akan dapat menjadi solusi  terhadap permasalahan pembelajaran seni tari dan drama 

di sekolah. 

Nilai kebenaran yang didukung oleh penelitian tindakan adalah kebenaran praktis atau 

kebenaran menurut filsafat pragmatisme. Berdasarkan pengertian tersebut, Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dapat diartikan sebagai upaya yang ditujukan untukmemperbaiki 

proses pembelajaran atau memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. 

Selanjutnya, berkaitan dengan rencana penelitian tindakan kelas ini secara rinci akan 

diuraikan pada usulan penelitian tahun ke-dua. Untuk memberikan gambaran yang lebih 

terbuka, maka dibawah ini penulis jelaskan kerangka pemikiran pada gambar seperti dibawah 

ini. 
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Gambar 6 

KERANGKA  PEMIKIRAN PENELITIAN  LANJUTAN 
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BAB  VII 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pokok-pokok temuan penelitian, dapat 

dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. 

 Pertama, Model pembelajaran untuk mengajar bidang studi seni tari & drama di 

sekolah dasar yang berbasis  pendidikan budaya dan karakter bangsa, harus mengacu kepada 

kebijakan kurikulum  2013 (Kurikulum  Nasional ). 

 Kedua, Model pembelajaran untuk mengajar bidang studi seni tari & drama di sekolah 

dasar yang berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa, harus mengacu kepada model-

model pembelajaran  yang diutamakan dalam kurikulum 2013 ( Kurikulum Nasional ). Model 

- Model Pembelajaran yang dimaksud adalah : Project Based Learning; Problem Based 

Learning; Discovery Based Learning; dan Inquiry Based Learning.  

Ketiga, Model pembelajaran untuk mengajar bidang studi seni tari & drama di 

sekolah dasar yang berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa, harus mengacu kepada 

Konsep kebijakan Pendidikan Karakter dan Konsep Pendidikan Seni. 

Keempat, Model pembelajaran untuk mengajar bidang studi seni tari & drama di 

sekolah dasar yang berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa, harus berdasarkan data 

dan fakta-fakta kebutuhan peserta didik dan guru di sekolah. 

Kelima, Model Pembelajaran untuk mengajar bidang studi seni tari & drama di 

sekolah dasar yang berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa yang efektip dan 

mengenai sasaran, adalah  mengikuti langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut :  
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 Tahap pendahuluan : (1) Guru bercerita tentang kisah nyata yang dialami oleh 

sendiri atau orang lain, kisah nyata yang diceritakan oleh guru adalah yang memiliki makna 

untuk dapat ditauladani oleh peserta didik yang berakhir dengan kebenaran atau kebaikan, 

pada isi cerita haruslah merupakan persoalan hidup sehari-hari yang perlu pemecahan; (2) 

Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengomentari atau bertanya kepada guru, yang 

berkaitan dengan isi dari cerita kisah nyata tersebut; (3) Peserta didik diberikan kesempatan 

untuk menceritakan pengalamannya sendiri yang pernah dialaminya; dan (4) Guru 

membimbing peserta didik untuk membagi  kelas, menjadi  kelompok kelompok kecil. 

Tahap persiapan latihan pertunjukan : (1) Sekumpulan  cerita dari peserta didik 

dalam masing-masing  kelompoknya,  memilih satu cerita untuk dijadikan judul karya 

pertunjukan seni tari & drama; (2) Cerita yang telah terpilih, kemudian mereka tulis menjadi 

sebuah naskah  atau skenario pertunjukan  seni tari & drama; (3) Peserta didik  melakukan 

pemilihan pemeran yang dibutuhkan dalam naskah pertunjukan; dan (4) Peserta didik  

berdiskusi untuk mempersiapkan latihan-latihan 

Gambar  7 : 

LANGKAH-LANGKAH  PEMBELAJARAN  PSD 
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Tahap pertunjukan dan diskusi :  (1) Karya peserta didik hasil dari proses latihan 

dipertunjukan di panggung  (  Panggung  permanen atau  sederhana ) ; (2) Urutan  

Pertunjukan di susun oleh masing-masing kelompok peserta didik , secara bergantian  

berdasarkan  kesepakatan para  peserta didik;  (3) Kelompok yang belum  kebagian tampil  di 

panggung,  bertindan bukan sekedar sebagai penonton  atau  apresiator saja, namun 

ditugaskan oleh guru untuk mencatat bagian-bagian yang penting sebagai bahan untuk 

didiskusikan ( Untuk kelas  tinggi ) , dan  ditugaskan untuk mengingat-ingat  cerita  drama & 

tari ( untuk kelas rendah ); dan  (4) Berdiskusi  di pimpin oleh guru. Dan guru  

menyimpulkan  hasil dari proses  Pembelajaran.  

  Tahap penutup : Guru  bersama  siswa  menyimpulkan seluruh proses  kegiatan   

Pembelajaran. Peserta didik harus mendapatkan informasi – bahwa proses pembelajaran itu 

telah mencapai tujuan.  

7.2 Saran 

Pertama, penemuan penelitian ini masih membutuhkan uji coba kelayakan, 

direncanakan akan melakukan uji coba melalui penelitian tindakan kelas berkolaborasi 

dengan guru-guru di sekolah dasar. 

Kedua, Sampai dengan saat ini belum ada model pembelajaran yang khusus dapat 

digunakan untuk mengajar bidang studi seni tari & drama yang berbasis pendidikan budaya 

dan karakter bangsa di sekolah dasar. Sebab itu, diharapkan guru-guru untuk mencoba model 

penelitian ini. 

Ketiga, Sebelum melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran yang dimaksud diatas, guru dipandang perlu untuk meningkatkan kompetensi, 

khususnya mengembangkan pengetahuan tentang Konsep Kurikulum 2013 (Kurikulum 

Nasional),  Konsep dan kebijakan pendidikan karakter, dan konsep pendidikan seni. 

  

 

 

 

93 



Laporan  Penelitian  Fundamental             Ramlan – Jaka Permana                                                        100 
 

DAFTAR  PUSTAKA 

Bungin,B, ― Penelitian Kualitatif‖, Prenada Media Group, Jakarta,2007 

Barrett Maurice. ―Art Education. A Strategy for Course‖. Desain. Heinemann Educational  

Books. London. 1982 

Deviyanti, Oci Melisa, ― Model Pendidikan Karakter di SD Islamic Full Day School‖, Jurnal                 

Tabrani Vol 1 no.3, September 2012 

Golberg Merryl. ―Arts and Learning. An Integrated Approach to Teaching ang Learning in  

Multicultural and Multingual Settings”. New York. 1997 

Houston,W.Robert, ― Toutch The Future Teach‖, St. Paul,MN, West Publishing Company,  

1988 

Koentjaraningrat, ― Metode-Metode Penelitian Masyarakat‖, Gramedia, Jakarta, 1980 

Mulyati, Sri, ― Keefektifan Model Pembelajaran Bahasa Indonesia berorientasi Pendidikan   

Karakter di SDN Cilaku I Kabupaten Cianjur‖, Hibah Desertasi Doktor, Lembaga  

Penelitian UPI, 2010 

Primadi Tabrani. ― Many Ways to See, Many Ways to Draw‖. Paper presented in  9
th

  

International Conference of Asia Pasifik Cinfederation for Arts Education, Singapore. 

1999 

Rohana, ― Peran Pendidikan Matematika Sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa‖,   

Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Karakter, FPMIPA UNY, Yogyakarta, 

2012 

Ruseffendi, ET, ― Pengajaran Matematika Modern Untuk Orang Tua Murid Guru dan SPG‖,  

Tarsito, Bandung, 1980 

Suyatno, ― Urgensi Pendidikan Karakter‖, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar  

dan Menengah‖, Jakarta, 2009  

Sudjana,Nana, ― Penelitian dan Penilaian Pendidikan‖, Sinar Baru, Jakarta, 1989 

Surono, Cut Kamaril Wardani, ― Konsep Pendidikan Seni Tingkat SD-SLTP-SMU, The Ford  

Foundation, Jakarta, 2001  

94 



Laporan  Penelitian  Fundamental             Ramlan – Jaka Permana                                                        101 
 

________, ― Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025,‖  

Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta, 2010 

________, ― Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003‖, Jakarta, 2003 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 



Laporan  Penelitian  Fundamental             Ramlan – Jaka Permana                                                        102 
 

LAMPIRAN  1 : Instrumen Penelitian 

PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA PADA PROSES 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI TARI & DRAMA                                                         

( Studi Model Pembelajaran di Sekolah Dasar Khususnya Dalam Bidang 

Pendidikan Seni Tari dan Drama yang berorientasi pada Pendidikan Budaya 

dan Karakter Bangsa ) 

INSTRUMEN PENELITIAN I 

Drs. H. Ramlan,M.Sn                                                                                                          

Drs. H. Jaka Permana, MM,M.Pd 

Wawancara terhadap guru-guru di Sekolah Dasar 

 

PEDOMAN  WAWANCARA 

I. Bagaimanakah wawasan/pengetahuan guru, tentang konsep pendidikan karakter dan 

cara mengimplementasikannya pada proses pembelajaran di sekolah, terutama pada 

mata pelajaran di sekolah ? 

Pertanyaan untuk guru : 

1. Apakah bapak/ Ibu mengetahui peraturan pemerintah/kebijakan yang berkaitan 

tentang pendidikan karakter ?—apabila mengetahui, sebutkan ?  

2. Berikan contoh – yang pernah dilakukan -- bagaimana Bpk/Ibu 

mengimplementasikan konsep pendidikan karakter, ketika bpk/ibu mengajar---              

( pada pelajaran/bidang studi apa saja) 

II. Bagaimanakah kesiapan guru dalam mengimplementasikan pendidkan karakter pada 

proses pembelajaran di kelas ? 

Pertanyaan untuk guru : 

1. Setiap akan mengajar – apakah bpk/ibu selalu membuar RPP ? 

2. Bagaimanakah merencanakan pemelajaran yang berorientasi pada pendidikan 

budaya dan karakter bangsa—yang dicantumkan pada RPP ? 

III. Apakah pada implementasinya kebijakan pendidikan karakter itu bisa dilaksanakan di 

sekolah dasar ? mengapa ? 

Pertanyaan untuk guru : 

1. Menurut Bpk/Ibu , apakah konsep budaya dan karakter bangsa  dapat dilaksanakan 

di sekolah ? ..apabila tidak—mengapa 

2. Menurut Bpk/Ibu, hambatan apa saja—yang mempersulit untuk melaksanakan 

pembelajaran yang berbasis pendidikan karakter ? 
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 PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA PADA PROSES 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI TARI & DRAMA                                                         

( Studi Model Pembelajaran di Sekolah Dasar Khususnya Dalam Bidang 

Pendidikan Seni Tari dan Drama yang berorientasi pada Pendidikan Budaya 

dan Karakter Bangsa ) 

INSTRUMEN PENELITIAN II   

Drs. H. Ramlan,M.Sn                                                                                                          

Drs. H. Jaka Permana, MM,M.Pd 

Observasi  terhadap guru  Sekolah Dasar yang sedang mengajar di dalam kelas 

FORMAT  OBSERVASI 

Nama Guru  : ______________________  

Nama Sekolah  : ______________________  

Kelas   : ______________________ 

NO KEGIATAN CATATAN 
A. Apersepsi dan Motivasi  

1 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan 
menyapa dan memberi salam 

 

2 Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan 
pengalaman peserta didik atau pelajaran sebelumnya 

 

3 Mengajukan pertanyaan menantang  

4 Mendemonstrasikan sesuatu terkait dengan tema  

B. Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan 

1 Menyampaikan kemampuan yang akan di capai 
peserta didik 

 

2 Menyampaikan rencana kegiatan  

C. Penguasaan Materi Pembelajaran   

1 Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan 
pembelajaran 

 

2 Kemampuan mengaitkan materi dengan pengetahuan 
lain relevan, perkembangan iptek, dan kehidupan 
nyata 

 

3 Menyampaikan pembahasan materi pembelajaran 
dengan tepat 

 

4 Menyajikan materi secara sistematik ( mudah ke sulit, 
dari kongkrit ke abstrak) 

 

D. Penerapan Model Pembelajaran 

1 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan  
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kompetensi yang akan dicapai 

2 Melaksanakan pembelajaran secara runtut  

3 Menguasai kelas  

4 Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual  

5 Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 
tumbuhnya kegiatan positif 

 

6 Melaksaanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 
yang direncanakan 

 

E. Pemuatan Kegiatan Pembentukan Karakter 

1 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Religius 

 

2 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Jujur 

 

3 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Toleransi 

 

4 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Disiplin 

 

5 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Kerja Keras 

 

6 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Kreatif 

 

7 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Mandiri 

 

8 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Demokratis 

 

9 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Rasa Ingin Tahu 

 

10 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Semangat Kebangsaan 

 

11 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Cinta Tanah Air 

 

12 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Menghargai Prestasi 

 

13 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Bersahabat/ Komutatif 

 

14 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Cinta Damai 

 

15 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Gemar Membaca 

 

16 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Peduli Sosial 

 

17 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan 
karakter : Peduli Lingkungan 

 

F. Pemanfaatan Sumber Belajar/ Media Pembelajaran 

1 Menunjukkan ketrampilan dalam penggunaan sumber 
belajar pembelajaran 
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2 Menunjukkan ketrampilan dalam penggunaan media 
pembelajaran 

 

3 Menghasilkan pesan yang menarik  

4 Melibatkan peserta didik dalam pemamfatan sumber 
belajar pembelajaran 

 

5 Melibatkan peserta didik dalam pemanfatan media  

G. Pelibatan Peserta Didik 

1 Menumbuhkan partisifasi aktif peserta didik melalui 
interaksi guru, peserta didik, sumber belajar 

 

2 Merespon positif partisifasi peserta didik  

3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon peserta 
didik 

 

4 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif  

5 Menumbuhkan keceriaan  atau antusiasme peserta 
didik dalam belajar 

 

H. Kegiatan Penutup 

1 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan peserta didik 

 

2 Memberikan tes lisan atau tulisan  

3 Mengmpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio  

4 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 
arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan 

 

 

 

      ________________, 2015 

 

      Observer 

 

      Drs. H. Ramlan, M.Sn 

      Drs. H. Jaka Permana,MM,M.Pd 
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LAMPIRAN  2 :  Personalia Tenaga Peneliti / Pelaksana dan PembagianTugas 

NO NAMA/ NIDN Instansi Asal Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu ( Jam/ 

minggu ) 

Uraian Tugas 

 

1 

 

Drs. H. 

Ramlan,M.Sn 

 

Universitas 

Pasundan  

Bandung 

 

Pendidikan 

Seni 

 

20 

- Melakukan 

pengkajian 

kebijakan 

pemerintah 

tentang 

pendidikan 

karakter. 

- Melaksanakan 

survey dan 

analisis 

penelitian  

- Mengikuti 

seminar 

international 

di Singapura. 

- Pengurusan 

mempublikasi

kan luaran 

penelitian 

untuk jurnal 

international 

 

2 

 

Drs. H. Jaka 

Permana, M.Pd 

 

Universitas 

Pasundan 

Bandung 

 

Pendidikan 

Guru 

Sekolah 

Dasar 

 

15 

- Melakukan 

penelusuran 

referensi 

- Melakukan 

penelusuran 

data informasi 

awal. 

- Membantu 

Ketua 

melaksanakan 

survey dan 

analisis 

penelitian 

- Membantu 

ketua untuk 

mempublikasi

kan luaran 

penelitian. 
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LAMPIRAN   3 :   
Artikel Penelitian / Luaran Penelitian   

Untuk menjadi pembicara pada seminar international di Singapore dan dipublikasikan pada 

jurnal international -  Asian Journal of Education and e-Learning (AJEEL)- ISBN:2321-2454  

 

Asia-Pacific Symposium on Social Science and Management 

Feb 18~20 
Singapore 

 

4 Coleman Street , Singapore 179805 
Tel: (65) 6337 2200  http://www.ytchotels.com/peninsulaexcelsior/  

INTERNATIONAL JOURNAL 

Asian Journal of Education and e-Learning (AJEEL) - ISBN:2321-2454 

Asian Journal of Education and e-Learning (AJEEL) is a foundation for college and 
university instructors, teachers, trainers, students, instructional designers, or 
multimedia and e-learning developers, practitioners, and researchers which 
provides widespread and comprehensive information viewed from theoretical and 
practical perspectives to develop different educational approaches, issues, means 
and techniques. The Journal stresses on academic excellence, research rigidity, 
knowledge distribution, and reciprocated scholarly efforts in order to endorse 
theoretical, experimental and practical research at national and international 
levels. engineering, earthquakes, water resources, hydraulic and hydraulic 

structures, construction management and material.  
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Artikel  Penelitian 

CULTURE EDUCATION AND NATION CHARACTER 

IN THE PROCESS OF LEARNING THE ART OF DANCE AND DRAMA 
(Study of Learning Model in Primary Schools, especially in the field of study Arts                                                

Dance and  Drama   based Culture Education  and Nation Character) 

  

Drs. H. Ramlan, M.Sn 

Drs.H.Jaka Permana,MM,M.Pd                                                                                                            

PASUNDAN  UNIVERSITY       

                                                                                                                                                                                                                                                      

ABSTRACT 

Government Policy of the Republic of Indonesia on character education made since the past, 

the facts do not get results as expected. Even very worrying if the policies at this point anyway-was 

not implemented properly by the relevant parties, especially the teacher as a 'spearhead' which has a 

strategic position on the formation of the nation's character generation, through the learning process in 

the classroom. 

Implementation of learning art culture education in primary schools is very alarming, viewed 

from the standpoint of quality of teacher competence  cultural arts and curriculum system. But that is 

quite urgent to look for a solution is associated with a lower primary school teachers teaching 

competence, especially in the teaching field of the study of The Art of Dance and Dramatic. With the 

discovery of Learning Model The Art Dance & Drama (Model PTD), is expected to contribute to 

improving the quality and professionalism of teachers. 

Model PTD to teach the field of study arts dance & drama  in elementary school based 

education culture and nation character, guided by: (1) curriculum policy in 2013 (National 

Curriculum). (2) models of learning that takes precedence in the curriculum in 2013 (National 
Curriculum), namely: Project Based Learning; Problem Based Learning; Discovery Based Learning; ; 

Inquiry Based Learning. (3) the concept and policy of character education ; (4) The concept of Art 

Education; and (5) the data and facts needs of the students and teachers at school.                                                                         

Step-by-step learning process using Learning Model Arts Dance & Drama  based education 

culture and national character, is as follows: (1) introduction. the teacher told me about a true story 

experienced by themselves or others, learners are given the opportunity to comment or ask questions, 
and students are given the opportunity to tell his own experience he had ever experienced; (2) 

preparation exercise show. learners choose one story to be used as the title of a performance of 

dance and dramatic, a story that has been elected and then they wrote it into a script or screenplay 
performing arts of dance and dramatic, learners conduct the election cast, and students to discuss and 

prepare the exercises; (3) performances and discussions. works learners result of the exercises 

performed, the order of performances in the stacking alternately by mutual agreement of the learners, 
a group that has not been assigned to perform in the show commissioned by the teacher to record the 

parts that are important as material for discussion, and discussion led by the teacher; and (4) the 

cover. teachers with students summed up the whole process of learning and learners get the 

information that the learning process it has reached the goal. 
 

Keywords: Character Education;   Arts  Education  Dance & Drama 
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A. INTRODUCTION 

 

Character education is an important part of the national education goals of the Unitary 

Republic of Indonesia (NKRI), as stated in the Law of the Undang – Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 20013  tentang Sistem Pendidikan Nasional ( SISDIKNAS ) : 

Bab I (Ketentuan Umum)  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara” ( Pasal 1 ayat 1 ) 

 

Bab II (Dasar, Fungsi, dan Tujuan)  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab” (Pasal 3) 

 

 The mandate of Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 in the article mean that 

education is not just a form of Indonesia intelligent, yet even the most important thing is to 

build a nation of character, so that in the future will be born generation of people who grew 

and developed with the characters that having the  noble values of the nation's culture and 

religion.  

Character education in the context of micro-centered holistic education unit. 

Educational unit is the main sector that optimally utilize and empower all existing learning 

environment to initiate, improve, strengthen, and continuously enhance the process of 

character education in the education unit. Pendidikanlah which will make earnest efforts and 

always be at the forefront in establishing the true character of Indonesian human. Character 

development is divided into four pillars, namely teaching and learning activities in the 

classroom, activities of daily life in the form of cultural development of the educational unit; 

co-curricular activities and / or extra-curricular, and daily activities in the home and 

community. (Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2015 ) 

Character education is an education system that involves aspects of "good knowledge" 

(moral knowing), "feel good" (moral feeling), and "good behavior" (moral action). So the 

character education is habit learning system that continuously practiced and performed.  
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At the national education curriculum, explained that the implementation of character 

education should be integrated into all subjects in the classroom. Thus, the teacher was the 

one who was on "the cutting edge" and has a very important role in shaping the character of 

students.  

Indeed that character education has long been done, even since Indonesia proclaimed 

its independence. Then continued during the reign Orde Lama and government Orde Baru  

uninterruptible doing character education, which of course with different formats and 

different methods name. 

At the time of administration Orde Baru character education is done through 

upgrading Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), aims to make the people 

of Indonesia to be human Pancasila. While in school are taught lessons Pendidikan Moral 

Pancasila (PMP). Character education in the new order did not succeed, because using the 

method of indoctrination. While the PMP learning in schools, the emphasis is only on moral 

knowing (cognitive) and ignore moral feeling and moral action (affective and psychomotor), 

so the result is not effective in the formation of character.  

Since 2010 Kementrian Pendidikan Nasional (KEMENDIKNAS) of the Republic of 

Indonesia to comprehensively has developed a character education resource capacity, among 

others: (1) System training for stakeholders; (2) use of resources Trainers have trained 

Principals, Supervisors as part of increased competence in managing, directing, and 

supervising teachers in developing a character education based learning; and (3) enter the 

values of character education in the socialization preparation Education Unit Level 

Curriculum (KTSP).  

Indonesian Government policies on education diproduk characters from the past, the 

facts do not get results as expected. Even very worrying if the policies at this point anyway-

was not implemented properly by the relevant parties, especially the teachers as the 

'spearhead' which has a strategic position on the formation of the nation's character 

generation, through the learning process in the classroom.  

In the latest national curriculum, all teachers in the teaching of any subject areas 

should contain elements of character formation, both areas of study which include group 

study areas of ethics, aesthetics, and logic. Group study areas for example ethics Religion and 

PKN, group study areas for example mathematical logic, Natural Sciences (IPA), Physics and 

104 



Laporan  Penelitian  Fundamental             Ramlan – Jaka Permana                                                        111 
 

group fields of arts and culture and aesthetics eg Craft (visual art, music, dance and 

performing arts). 

One of the subject areas included in the group field of aesthetic studies is a field of 

study art education. According Kamaril Wardani Surono Cut (2001), The role of art 

education is at the core of capability in the field of aesthetics in realizing the human 

personality as a whole has not been actualized optimally in the education system in 

Indonesia. The role of arts education are multidimensional, multicultural multingual and can 

basically be used for the formation of human personality as a whole. Art education plays a 

role not only develop skills in the field of aesthetics alone but can be instrumental in 

developing capabilities in the field of logic and ethics. This is proven by various studies that 

arts education can improve emotional intelligence (EQ), intellectual (IQ), creativity (CQ), 

moral (MQ), adversity (AQ), and spiritual (SQ). 

Further Cut Kamaril Wardani Surono explained that the potential of art as described 

above seems not yet recognized and understood by the majority of the public and policy 

makers even by art educators themselves. -Many of them new look at the role of art education 

from one side only, namely the development of artistic abilities alone. This ignorance led to a 

variety of policies and opinions that are less favorable for the formation of human personality 

Indonesia. Government policies in the formal education sector that does not put art education 

in a professional manner in accordance with the potential of causing neglect of development 

will support the implementation of various aspects of art education in the field. Various 

supporting factors such as curriculum, teachers and teaching materials, facilities and 

infrastructure on the ground and programs improving the quality of teachers and prospective 

art teacher is very alarming both in quantity and quality. This situation is getting worse 

because of efforts to improve arts education more originated from problems that arise solely 

from the limitations that exist in the field regardless of the ideal concept.  

Implementation of learning art education in primary schools is very alarming, viewed 

from the standpoint of quality of teacher competence and cultural arts curriculum system. But 

that is quite urgent to look for a solution is associated with a lower primary school teachers 

teaching competence, especially in teaching the subject areas of art and culture and craft. 

This study intends to contribute in particular to increase the competence of teachers in 

teaching fields of study dance and performing arts. One of the most important competencies 

to be improved is the ability of the teacher in the classroom manage, it is highly correlated 
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with the ability of teachers to choose a learning model that will be used in the learning 

process.  

Based on the description above, the research problem is formulated as follows: 

"learning model that is how the most effective and on target to teach the subject areas of 

dance and performing arts education in primary school education based on culture and 

national character. 

Based on the description above, the research problem is formulated as follows: 

"learning model that is how the most effective and on target to teach the subject areas of 

dance and performing arts education in primary school education based on culture and 

national character ?‖ 

Metedologi this research using qualitative methods. According to Matthew B.Miles 

and A. Michael Huberman (in Tjetjep Rohendi Rohidi, 1992), qualitative data is very 

interesting. Qualitative data is a source of extensive description and based on solid, and 

contains penjelaasan of the processes that occur in the local sphere. With the qualitative data 

we can follow and understand the flow of events in chronological order, assess cause and 

effect within the mind of local people, and gained a lot of explanations and useful. And again, 

leaning more qualitative data can lead us to obtain discoveries unexpected opening and to 

form a new theoretical framework; these data help researchers to go further than the 

presumption and the initial framework. 

The approach used is the descriptive approach. Nana Sudjana (1989) explains, 

descriptive research is research that seeks to describe a symptom, events, events that occur at 

the present time. In other words, descriptive study takes issue or focus on actual problems as 

such at the time of the research carried out.  

This study is an attempt to study models of effective learning and teaching about the 

objectives for the field of study dance and performing arts-based culture and national 

character. Hopefully, with the discovery learning model of dance and performing arts, will 

contribute to improving the quality of teachers, especially in the teaching field of education 

studies art and culture and drama. 

 

 

106 



Laporan  Penelitian  Fundamental             Ramlan – Jaka Permana                                                        113 
 

B. DISCUSSION 

The specific objective of this research is to gain new knowledge about "learning model" 

the most effective for use by primary school teachers in the teaching field of education 

studies dance and performing arts . The research that has been done, follow the flow as 

described in the figure as below. 

Picture: Flow Research 

Study of Learning Model in Primary School Education Particularly In The Dance and 

Drama Arts oriented Culture and National Character Education 

 

Learning Model Dance & Drama that has been found in research is the result of the 

study findings with reference to the model - a model of learning (or a development of 

learning models that already exist), which according to the demands of the national 

curriculum implementation should take precedence. The learning model in question is Project 

Based Learning (PBjL); Probleum Based Learning (PBL); Discovery Based Learning (DBL); 

and Inquiry Based Learning (IBL). To four different models of learning in collaboration, in 

the modification, in the adoption and adaptation. Thus, the researchers found learning model 
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can not be separated from the characteristics relevant to the learning model kosep or national 

curriculum policy and educational policy concepts or characters. The next model of learning 

the art of dance and drama which has been found to researchers, can be called a model of 

PSD.   

In order for Learning Model Dance & Drama (PSD) into a learning model in 

accordance with the conditions and characteristics of elementary school teachers, prior 

researchers have conducted field research by conducting interviews and a survey of teachers 

in primary school. This is very important, because the discovery of new models of learning 

must be a solution to the problems of the facts on the ground.  

(1) Findings Results: Field Survey 

 
Elementary school teachers' understanding of character education 

Insight or knowledge of the teachers about the educational concept of character, very 

less. Most elementary school teachers only know the Law of Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 3. Thus, in order to carry out the learning 

process based on culture and character of the nation, teachers, armed with knowledge of the 

article of the law , namely  

― Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

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

berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab”. 

Indeed before taking action through the learning process in primary school, which is 

oriented to the culture and character of the nation, teachers desperately need to gain 

knowledge by reviewing the guidebook entitled "Design Master Character Education 2010", 

among others, which is very important to be known example (1) Function Character 

Education; (2) The purpose of Character Education; and (3) Scope Pendidkan characters. 

Furthermore, teachers need to examine the sources of knowledge of the book “ Kebijakan 

Nasional Pembangunan Karakter 2010-2015 ( Kementrian Koordinator Kesejahteraan 

Rakyat Republik Indonesia )“ , which will give teachers insights about the character of the 
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nation's development strategy through education, both in the context of the macro and micro 

context.  

It is also important known and studied by elementary school teachers are „Pedoman 

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa‟, written by TIM of Research and 

Development of Curriculum Centre, Ministry of Kementrian Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia pada tahun 2010. In the detailed guidelines outlined 18 ( eighteen) character value 

that must be implemented in any learning process. Namely: Religious; Honest; Tolerance; 

Discipline; Hard work; Kretaif; Independent; Democratic; Curiosity; The national spirit; 

Love of the homeland; Appreciating the achievements; Friends / love peace; Like to read; 

Environmental care; Social care; and Responsibilities. At the guidelines in question, 

described in detail the understanding of the values of character formation and its indicators 

for low-grade (kls.1-3) to high grade (KLS. 4-6).  

Of the various answers to elementary school teachers when implementing the learning 

process in the classroom, many of which are not relevant to the concept of character 

education. For example, to form the character of the students, according to the teachers 

enough to give an example or role model to the students. There are also explains his 

experience, every teaching to the learner, the teacher is quite clear that children should not 

cheat, have to be honest, to be confident, diligent and disciplined.  

The learning process that merely teach what is right and what is wrong, not the 

learning process in accordance with the concept of character education. But the character 

education inculcate the habit (habituation) about where the good so that learners become 

familiar (cognitive) about which one is good and one, able to feel (affective) good value and 

used to do (psychomotor). Education of good character, must involve not only the aspect of 

"good knowledge" (moral knowing), but also a "feel good" or "loving the good" (moral 

feeling), and "good behavior" (moral action). Thus, character education is closely related to 

"habit" or a habit that continually practiced and performed. 

Lincona, (In Mulyasa, 2011) emphasized the importance of the three components of 

good character (components of good character), moral yaiutu knowing or knowledge of the 

moral, moral feeling or sense of morals and moral action or moral action. Moral knowing 

with regard to moral Awareness, knowing moral values, perspektive taking, moral reasoning, 

decision making and self-knowledge. Moral feeling with regard to conscience, self-esteem, 

empathy, loving the good, self-control and humility; while moral action is a blend of moral 
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knowing and moral feeling that diwujudakan in the form of competence (competence), desire 

(will), and custom (habit). These three components need to be considered in character 

education, so that learners are aware of, understand, feel and be able to practice it in everyday 

life virtues completely and thoroughly iu (kaffah).   

Thus, if the teacher only convey to students for example that 'jurjur is a good deed', 

then students are only given understanding (cognitive) only. Students should have been given 

a variety of learning through habit - a habit that is ongoing in the classroom, at school, at 

home and in the community environment, to be able to establish the child's character is 

formed into a 'honest man'. 

Provide role models it is important, but if the child is not given the opportunity to 

familiarize themselves, it will not form the expected characters. It would be more 

problematic, if the teachers themselves are not disciplined, dishonest, undemocratic or the 

like. So of course that one of the indicators that the concept of character education can be 

implemented well is his teacher should provide a good role model.  

From the recognition of some teachers, the teaching of which there have been relevant 

to the concept of character education. For example, teachers who are teaching arithmetic in 

math, after the students finished work on the problems, students are required me to re-check 

his work. If this action is done continuously in each of the learning process of mathematics, 

will shape the character of the child to be careful. In addition, many of the teachers who make 

a habit of the students have to pray before the start of the learning activities. If the learning 

activity is continuously carried out, would establish the character of the child being 

'religious'.  

From the interview, according to the teachers of the nation's culture and character 

education can be implemented in schools and in their own classes, because our nation's 

culture is a part of children's everyday life; Character education should be emphasized in any 

study because the achievement of education is not only knowledge, but more important is the 

attitude of the character of the child again after living in the community were as expected of 

our nation.  

However, teachers realize there are still many obstacles faced in mengimplemetasikan 

based learning culture and character of the nation. These constraints, for example: (1) the 

condition of children in the area is very difficult to adjust to the demands of the concept of 
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culture-based learning and character formation; (2) an insight into the teacher about the 

concept of character education, are minimal; (3) the teachers were too busy with 

administrative tasks; (4) the issue of least time / duration of teaching; (5) family and 

community environments that do not support, and even tends to 'disrupt' the learning process 

of character education.  

Government demands that teachers implement the learning process of character 

education is urgent. Government demands to the teachers or the implementers of education in 

general is of course very reasonable, according to Mohammad Nuh (2010), especially with 

regard to students, a phenomenon that occurs at this point are: (1) the habit of 'cheating' when 

replay or examination was done; (2) The desire to pass the easy way and without hard work 

during national exams cause they tried to find an answer in a way not ethical; (3) Plagiarism 

or plagiarism among students scientific works are also to be massive; (4) The brawl between 

students and between students; (5) drinking, promiscuity, and drug abuse; and (6) 'gang of 

students' and 'motorcycle gang' which often leads to criminal acts such as torture, even 

murder.  

Experience and understanding of elementary school teachers to teach the art of dance and 

drama 

Teachers who used to teach a lesson Dance and Drama is very little, even used to 

teach the art of drama almost non-existent. The reasons for elementary school teachers never 

taught the art of drama, including: feel not have the competence to teach the art of drama, so 

there is no courage to teach; they argue that there is no necessity of teachers to teach all 

subject areas of art; and learning the art of drama is difficult to teach elementary school 

students grade 1 to grade 3. 

There are some teachers who used to teach the art of dance, but not fully included in 

hours of cultural arts and craft lessons, because according to their hours of teaching arts and 

crafts culture were grossly inadequate and ultimately more included in extra-curricular 

activities.  

About an hour cultural arts and crafts lessons in primary schools is lacking, it is a 

matter of curriculum is a dilemma on teachers in primary schools. The education system in 

Indonesia should balance the ability of the field of logic, ethics and aesthetics. In fact at this 

time, the portion of subjects of art and culture as part of the aesthetic ability is very small. 
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This may be due to confusion about the role or the potential of arts education by most people 

and policy makers. As a result of implementation of learning art and culture in schools is 

mostly done with the 'random'.   

Relating to the necessity of learning art and culture in elementary school is not in 

doubt. The role of arts education are multidimensional, multicultural multingual and can 

basically be used for the formation of human personality as a whole. Art education plays a 

role not only develop human capacity in the field of aesthetics alone but can be instrumental 

in developing capabilities in bidng logic and ethics. This is proven by various studies that arts 

education can improve emotional intelligence (EQ), Intellectual (IQ), creativity (CQ), moral 

(MQ), adversity (AQ) and spiritual (SQ). (Cut Kamari Wardani Surono; 2001). 

Based on the recognition of teachers who used to teach the art of dance in primary 

schools, the fact still done by 'random', it appears from his testimony of how the learning 

process is done. Never mind how they make the selection effective learning model, even 

made RPP-too many are not carried out, as a result of lack of knowledge about the 

importance of arts and culture fields of study in elementary schools, which should be as 

important as the lessons the eyes of other subjects.  

(2) Findings Results: Study Theory 

Teaching models 

Learning Model is a conceptual framework that describes a systematic procedure in 

organizing the learning process to achieve specific learning objectives, and serves as a guide 

for teachers in planning and implementing learning activities. 

The term learning model is distinguished from the term learning strategies, learning 

approaches, methods of learning and teaching techniques. The learning model has a broader 

meaning than a learning strategy, learning approaches, teaching methods, and teaching 

techniques.  

'Learning Strategies' is a set of chosen policy, which has been attributed to the factors 

that determine the color or the strategy, namely: (a) the selection of subject matter (teacher or 

student); (b) renderer subject matter (individual or group, or independent learning); (c) how 

to present the subject matter (inductive or deductive, analytical or synthesis, formal or non-

formal); and (d) beneficiaries subject matter (group, individual, heterogeneous or 

homogeneous. 'Learning Approach' is the path or direction taken by the teacher or the student 

in achieving the learning objectives seen how the material is presented. For instance 
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understand a principle with inductive approach or deductive. 'Learning Method' is the 

application specifically a method which has been adapted to the abilities and habits of 

teachers, availability of media, as well as the readiness of students. 'teaching techniques' is 

the application specifically a learning method which has been adapted to the abilities and 

habits of teachers, availability of media learning and readiness of students. (Ruseffendi, 

1988)  

The learning model that can be applied by teachers are many and varied. Based on 

Government Regulation The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia 

Number 65 Year 2013 about Standard Process, model of learning that takes precedence in the 

implementation of Curriculum 2013 (national curriculum) is a model of project-based 

learning (Project Based Learning / PPA), and the model-based learning problems (Problem 

Based Learning / PBL), discovery learning model (Discovery Based Learning / DBL), and 

inquiry learning model (Inquiry Based Learning / IBL).  

 

Model  Project Based Learning 

Based Learning Project (Project Based Learning - PPA) is a learning model that uses 

a project or activity as a medium. Learners exploration, appraisal, interpretation, synthesis, 

and information to produce various forms of learning outcomes. This learning model using 

the issue as a first step in collecting and integrating new knowledge based on experience in 

the activity significantly. 

The PjBL model characteristics are as follows: (1) begin by giving the problem; (2) 

the problems presented relating to the real life of students; (3) organize discussions on issues, 

not discuss about discipline; (4) students are given maximum responsibility in shaping and 

carrying out the process of learning directly; (5) the learner is formed into small groups; and 

(6) students are required to demonstrate a product or performance they have learned.  

To implement the model PPA, in the learning process needs to consider the following 

matters: (1) Orient learners to the problem, the first activity carried out was described 

learning objectives to be achieved by the teacher, submitted further explanations related to 

logistics required. Posed a problem to be solved students, motivating the learners to be 

involved directly to problem-solving activity that became her choice; (2) Organize students to 

learn. Teachers can do its part to assist the student in defining and organizing learning tasks 

related to the issues presented; (3) To guide individual and group investigation. Teachers 

make an effort to encourage students to collect relevant information, to encourage students to 
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carry out experiments, and to gain insight in problem solving; (3) Develop and present the 

work .-- The teacher helps the students in planning and preparing the work of appropriate eg 

reports, videos or models, as well as teachers help students to share tasks among the members 

in the group; and (4) Analyze and evaluate the problem-solving process. Teachers assist 

students in reflection or evaluation of their investigation in any process they use. 

Step-by-step learning process PPA models are as follows: (1) Planning, which 

consists of Delivering learning objectives, do apperception, and opened the question and 

answer forum; (2) Preparation of the visit, namely the task of planning the project, students in 

the class is divided into groups, students discuss with the group discussing the planned visit, 

the teachers submit the report format, and teachers with students determine the technical 

visits; (3) To visit, the students with the guidance of teachers visiting a place; and (4) 

Communicate the results, namely Learners make a written report and present, teachers with 

students to make conclusions, to make a reflection, teachers comment on student 

assignments, and cover.  

Assessment of the project is an assessment of the activities of a task that must be 

completed in a period / specified time. The task of such an investigation from planning, data 

collection, organization, processing and presentation of data. Assessment of the project can 

be used to determine the understanding, the ability to apply, the ability of investigation and 

the ability to inform students on specific subjects clearly. 

On the assessment of the model PPA, there are at least three (3) things that need to be 

considered: (1) The ability of the management, the ability of learners in choosing a topic, 

search and manage time data collection and report writing; (2) Relevance, namely conformity 

with the subject, taking into account the stage of attitudes, knowledge, and skills in the 

learning process; and (3) Authenticity, projects carried learners must be the result of his 

work, taking into account the contribution of teachers in the form of guidance and support to 

the project students.  

Model Problem Based Learning 

PBL Model presents a contextual problem as its main medium, thus stimulating 

students to learn, to work together in teams to solve real-world problems (real world). 

Learners integrate knowledge and skills simultaneously and apply it in a relevant context. 
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Lessons such as this will enhance the ability of critical thinking, fosters initiative learners in 

work, motivation to learn, and can develop interpersonal relationships in the group work. 

Learning by problems help students develop thinking skills, problem solving and 

intellectual skills such as learning various adult roles through their involvement in real or 

simulated experiences. 

Characteristics of problem-based learning, among others: (1) submission of questions 

or problems; (2) focus on the linkages between disciplines; (3) The investigation authentic; 

(4) providing products or work and show it off; and (5) lack of cooperation. 

 Things that need to be considered in the PBL learning process is as follows: (1) Basic 

Concepts (Basic Concept), the facilitator gives basic concepts, instructions, references, or 

links and skill required in learning. It aims to make learners more quickly into the atmosphere 

of learning and getting a 'map' accurate about the direction and purpose of learning; (2) 

defining the problem (Defining the Problem), the facilitator presents a scenario of problems 

and students doing various activities brainstorming and all group members express their 

opinions, ideas, and responses to scenarios independently, so it is possible appears a wide 

variety of alternative opinions; (3) Learning Self (Self Learning), learners look for various 

sources that could clarify the issues that are being investigated. Source is in the form of 

written articles can be stored in the library, web page, or even an expert in the relevant field. 

The investigation phase has two main objectives, namely: to make the students search for 

information and develop an understanding relevant to the problems that have been discussed 

in class, and the information collected for one purpose that is presented in the classroom and 

that information must be relevant and understandable; (4) Knowledge Exchange (Exchange 

knowledge), after getting the source material for the purpose of deepening the self-learning 

step, then at the next meeting to discuss the group's learners to clarify their achievements and 

formulate solutions to the problems of the group. This knowledge exchange can be done by 

learners and facilitators gather the appropriate group; and (5) Ratings (Assessment), the 

assessment carried out by combining the three aspects of knowledge (knowledge), skills 

(skills) and attitude (attitude). Assessment of the mastery of knowledge that covers all 

learning activities undertaken with final exams (UAS), midterm (UTS), quizzes, homework, 

documents, and reports. Assessment of the skills can be measured from the mastery of 

learning aids, either software, hardware, and the ability to design and testing.  

Learning steps 
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Steps PBL learning process is as follows: (1) Orientation of students to the problem. 

Namely teachers explain the purpose of learning, explained the logistics required. Teachers 

motivate learners to be actively involved in solving the problem of the problems that have 

been chosen; (2) Organizing learners. Teachers help students learn to define and organize the 

tasks related to the issue; (3) To lead the investigation of individuals and groups. Encourage 

learners to collect appropriate information, carry out experiments to get an explanation and 

problem solving; (4) Develop and present the work. Assist students in planning and preparing 

the appropriate work such as reports, models and shared duties with a friend; (5) To analyze 

and evaluate the problem-solving process. Evaluating the results of learning about the 

material that has been studied / requested the working group results presentation. 

Rating System 

Assessment is done by combining the three aspects of knowledge (knowledge), skills 

(skills) and attitude (attitude). Assessment of the mastery of knowledge that covers all 

learning activities undertaken with final exams (UAS), midterm (UTS), quizzes, homework, 

documents, and reports. 

Assessment of the skills can be measured from the mastery of learning aids, either 

software, hardware, and the ability to design and testing. While the assessment of the attitude 

focused on the acquisition of soft skills, ie activeness and participation in discussions, ability 

to work in teams, and the presence in learning. Weight rating for these three aspects are 

determined by the subject teachers concerned. 

Assessment of learning with PBL performed with authentic assessment. Assessment 

can be done with a portfolio that is a systematic collection of the works of students were 

analyzed to see the progress of learning within a certain time within the framework of the 

achievement of learning objectives. Assessment in the PBL approach is done by way of self-

evaluation, namely: (1) Self-assessment. Assessment carried out by the learners themselves 

against his efforts and the results of its work with reference to the objectives to be achieved 

(standard) by learners themselves in learning; (2) Peer-assessment. Assessment where 

learners discuss to provide an assessment of the efforts and results of the completion of the 

tasks that have been done by themselves or by friends in the group.  
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Discovery Model Based Learning 

Model DBL is a learning process that occurs when learning is not presented in its 

final form, but the students organize themselves. 

In applying the model of Discovery Based Learning teachers act as mentors by 

providing opportunities for students to learn actively, as the opinion of the teacher should be 

able to guide and direct the learning activities of students in accordance with the purpose. 

Conditions such as these want to change the teaching and learning activities are teacher-

oriented to student oriented. 

In the process of learning by using models DBL, teachers give students the 

opportunity to become a problem solver, a scientis, historin, or mathematicians. Learners are 

required to perform a variety of activities to collect information, compare, categorize, 

analyze, integrate, reorganize the material and make conclusions.  

Model DBL help students reinforce the concept itself, since obtaining the trust 

cooperate with each other, the process is centered on learners and teachers contribute equally 

actively secretes ideas, even gurupun can act as learners, and as a researcher in the discussion 

situation , This learning model to help learners eliminate skepticism (doubts) because it leads 

to the truth that the final and certain or uncertain, the students will understand the basic 

concepts and ideas better, assist and develop retention and transfer to the situation of learning 

a new one. Furthermore, DBL learning model will encourage learners will think and work on 

their own initiative, to encourage learners to think and formulate hypotheses own intuition. 

By providing decision intrinsic situation of the learning process becomes more aroused, the 

learning process includes aspects fellow learners towards the formation of human beings. 

DBL models will increase the level of awards to students, the possibility of learners will learn 

to utilize various types of learning resources and be able to develop the talents and skills of 

individuals.  

Learning Steps DBL 

Step-by-step learning process DBL is as follows: 

Preparation, define learning goals, identifying the characteristics of students (prior 

knowledge, interests, learning styles and so on), choose the subject matter, determine the 

topics that students need to learn inductively (from example - an example of generalization), 
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develop learning materials that in the form of examples, illustrations, tasks and so on to learn 

the student, set topics of the lessons from the simple to the complex, from the concrete to the 

abstract, or on the stage enaktif, iconic to symbolic, and make an assessment process and 

student learning outcomes; 

Implementation, a. Stimulation (stimulation / administration stimulus). First of all at 

this stage, students are faced with something that causes confusion, then continued not to give 

a generalization, so the desire to investigate itself. Besides, teachers can start PBM activity by 

asking questions, suggestions reading books, and other learning activities that lead to the 

preparation of problem solving. Stimulation at this stage serves to provide the conditions of 

learning interaction that can develop and assist students in exploring materials. b. Problem 

statement (statement / identification problem). After stimulation selanjutya step is the teacher 

provide opportunities for students to identify as many agenda issues relevant to learning 

materials, then one of them is selected and formulated in the form of hypotheses (provisional 

answer to the question of the problem). c. Data collection (Collection of Data). When the 

ongoing exploration of teachers also provide an opportunity for students to gather as much 

information relevant to prove whether or not the hypothesis. At this stage serves to answer 

questions or to prove the truth of the hypothesis, so the students are given the opportunity to 

collect (collection) of various relevant information, read the literature, observing the objects, 

interviews with informants, do their own trials and so on. d. Data Processing (Data 

Processing). Data processing is an activity to process the data and information that has been 

obtained by the students through interviews, observation, and so on, then interpreted. All 

informai readings, interviews, observation, and so on, all processed, randomized, classified, 

tabulated, even if need be calculated and interpreted in a certain way at a certain confidence 

level. e.Verification (Proof). At this stage, the students perform a careful examination to 

prove whether or not the hypothesis set forth earlier by finding alternatives, associated with 

the results of data processing. Verification according to Bruner, aims to make the learning 

process will go well and creative if the teacher gives students the chance to find a concept, 

theory, rules or understanding through examples that he encountered in his life. f. 

Generalization (draw conclusions / generalizations) .Tahap generalization / draw the 

conclusion is draw a conclusion that the process can be used as a general principle and 

applies to all events or the same problem, taking into account the results of verification. based 

on the results of verification then formulated the principles that underlie generalizations.  
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Inquiry Based Learning Model 

Inquiry Learning Model is a learning process that is built on the questions asked by 

the students. Students are encouraged to discuss solving the problem, rather than simply 

receiving direct instruction from the teacher. The task of teachers in the learning environment 

based on these questions is not to provide knowledge, but to help students through the 

process of finding their own knowledge they seek. So, the teacher serves as a facilitator and 

motivator.  

Inquiry Based Learning (IBL) is based on the thought of John Dewey, an American 

educational experts, who say that learning, development, and growth of a human being would 

be optimal when they were confronted with a real and substantive issues to be solved. He 

believes that the curriculum and instruction should be based on the tasks and activities of 

community-based integrative and involve learners in social pragmatic actions that bring real 

benefits to the world. 

 A character who wants to be raised from students through learning this IBL, is: 

confidence in the ability of learning; happy when trying to solve the problem, believe in self-

assessment and not just rely on the judgment of others and the environment; and not afraid to 

be wrong, do not hesitate in answering, the flexibility of view, respect the facts and are able 

to distinguish between fact and opinion. Do not feel the need to get the final answer to all the 

questions and feel comfortable while not knowing the answer to difficult questions rather 

than accept an answer that is too simplified. 

While teachers in the learning process IBL must be different than teachers in 

conventional educational environment. They should: avoid attitudes dictate the students about 

what they need to know; more use questions while conversing with students, especially the 

questions that are explored and not just have one answer; Not receive a reply brief and 

simplistic to the question; encourage students to interact directly with one another and avoid 

judging something to say when the students interact with each other; does not conclude the 

discussion of students; no definite plan before direction of teaching, but let it go according to 

the response and interest of the students; ensure teaching is being challenged students to solve 

the problem; and assess the success of learning of the change student behavior in asking 

questions.  
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Inquiry Learning Model Based Learning will bring benefits among others: (1) gives 

students the opportunity to learn more freely but also remain introduce and mendidikkan 

basic skills; (2) is flexible and suitable for a variety of projects ranging from very limited 

until extensive, ranging from research-oriented to creative, in the laboratory or on the 

internet; (3) In many cases, students who have problems in school because they do not 

respond to the formal process of absorbing and recalling lessons can actually shine, and build 

self-confidence, interest, and self-esteem; (4) allows it to perform multidisciplinary learning 

directly. If in a conventional classroom, students learn math while, then studying geography, 

then studied art, and others, it is because the question and the project-based, so students may 

even need to learn from several subjects at once; (5) The learning allows students got 

physical, emotional, and cognitive; (6) suitable for teaching collaborative learning. Students 

are taught to interact and collaborate to solve the problem; and (7) is suitable for all ages, 

although older students can ask questions and project a more sophisticated and powerful, but 

the spirit of asking the question and the answer pursue activities can also be applied to 

students who are younger. 

Learning Model Dance & Drama in Primary Schools (research findings) 

Learning Model Dance & Drama, in theory formed through a process of 

collaboration, modification, and adaptation to teaching models that take precedence in the 

national curriculum. Learning models in question are: Model Project Based Learning (PPA), 

Model Problem Based Learning (PBL), Discovery Model Based Learning (DBL), and the 

model of Inquiry Based Learning (IBL). Furthermore Learning Model Dance & Drama can 

be shortened by Model PTD. 

Model PTD (Dance & Drama Learning) is a learning model that uses 'Work 

Performance' as the main medium of learning. The work in question is a work of art of dance 

and drama as the work of learners. However, the success of learners by using this model, not 

seen as a good indicator of whether or not the quality of a performance. But the teacher will 

evaluate the PTD models that have been used, step by step in the learning process. 

Manuscript or screenplay dance and drama created by students with the guidance of a 

teacher. The theme of the text is taken from the story of the learner's own experience or that 

are known from other people, or the life story ever experienced but the story is a problem that 

needs solving. Learners elementary school to high grade (KLS. 4 to 6) are required to tell a 
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story that referred to in written form, to become a screenplay or manuscript art of dance and 

drama performances which will manifest themselves into a ready work performed on a stage. 

Through the training stage performances, there will be a learning process that contains 

elements of learning attitudes, knowledge and skills. Learning attitude in the process of 

performing the exercises, for example, learners get used to the discipline in each will be 

doing the exercises, because without the presence of one actor only, the exercise could not 

take place, even a failure will occur. Through the practice of the art of dance and drama 

performances were repeated, technical or trade playing dance and drama will be found solely 

by students. Through learning by using a model PTD learners will gain new knowledge, 

which has not been found, but of course with the help of the direction of the teacher. 

Habituation is something intentionally done repeatedly so that something can become 

a habit. Habituation problems does cored experience, which is accustomed to it is something 

special, which can save the power, as it will become a habit that is inherent and spontaneous, 

so that power can be used for various activities in each work, and other activities. Habituation 

in education should start as early as possible. (Mulyasa, 2014) 

In the process of learning by using PTD models, especially in primary schools will be 

more widely used method of habituation, particularly in implementing character education. In 

the process of performing the exercise, learners will be doing something with habituation, say 

in shaping the character of children into the habit of working together. At the time of the 

show, will shape the character of the child to be confident and recognize excellence. And 

many more that will shape the character of the child to be carried away by the time the child 

into adulthood. 

Step - Step Learning PTD basically the same as learning models, namely through the 

introduction phase, Core Activities and punutup, but in the process has a unique stages, 

which is different from other learning models. In detail, the steps of learning with learning 

model of Dance & Drama, as depicted in table form below.  
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Table: Learning Steps 

Learning Model Dance & Drama in Primary School                                                                          

based Education Culture and National Character 

 

NU Model PjBL; PBL; DBL; IBL  Model PTD  

A. PRELIMINARY 

1 Dellivering the learning objectives    - Delivering learning objectives. 

(1) The teacher told me about a true story 

experienced by themselves or other people, 

real stories told by the teacher is the 

meaning to be ditauladani by learners who 

ended up with the truth or goodness, on the 

content of the story should be a matter of 

everyday life that need solving; (2) Learners 

are given the opportunity to comment or ask 

the teacher, related to the content of the 

story is a true story; (3) Learners are given 

the opportunity to tell his own experience he 

had ever experienced; and (4) Teachers 

guide students to divide the class, into small 

groups. 

2  Identifying characteristics of 

learners 

3 Open question and answer forum 

4 Identify the issues that will be the 

topic of learning, relating to daily life 

in the environment of the learners. 

 

B. CORE  ACTIVITIES 

1 Preparatory visits: 

planning project tasks, students in 

the class is divided into groups, 

students discuss with the group 

discussing the planned visit, the 

teachers submit the report format, 

and teachers with students determine 

the technical visits;  

Preparation exercise performances:                                         

 (1) A collection of stories of learners in 

each group, choose one story to be used as 

the title of a performance of dance and 

drama; (2) The story that has been elected, 

then they wrote it into a script or scenario of 

dance and drama performances; 

2 Organizing learners: 

Teachers help studnts learn to define 

and organize the tasks related to the 

issue.  

(3) The students perform the required 

electoral actors in the script show; and  

(4) Learners discuss to prepare exercises  
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3 Visit : 

Namely learners with the guidance of 

teachers visiting a place; and 

Communicate the results: 

Namely Learners make a written 

report and present, teachers with 

students to make conclusions, to 

make a reflection, teachers comment 

on student assignments, and cover. 

Guiding the investigation of 

individuals and groups.          

Encourage learners to collect 

appropriate information, carry out 

experiments to get an explanation 

and problem solving; 

Performances and discussions: 

(1) The work of students the results of the 

exercises performed on stage (Stage 

permanent or simple); (2) The order of 

performances in stacking by each group of 

students, in turn based on the agreement of 

the learners; (3) The group that has not been 

assigned to perform on stage, acting not just 

as a spectator or appreciators course, but 

assigned by a teacher to record the parts that 

are important as material for discussion (For 

high grade), and assigned to recall a drama 

& dance (for low-grade); and (4) Discussion 

led by the teacher.  

C. CLOSING 

1 Analyze and evaluate the problem 

solving process. Evaluating the 

results of learning about the material 

that has been studied.  

(1) teacher and student summed up the 

whole process of learning. 

(2) Learners get information - that the 

learning process it has reached the goal  

 

Teacher tells the story of a true story experienced by themselves or others. 

In the telling of the true story experienced themselves or others, teachers must choose 

the real events related to basic competencies to be taught in art and culture and craft lessons, 

and basic competence competence of other subjects (thematic). And with regard to value - the 

value of the character to be achieved in the learning process. 

For example:  

Basic Competency: Demonstrate confidence to practice expressing themselves in the 

process artwork. (Kompetensi Dasar Seni Budaya & Prakarya, PERMEN Dikbud No. 

57  Tahun 2014  Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar ) 
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Character values:  

Hard Work, - behavior indicates earnest efforts to overcome barriers to learning, and 

the task of completing the task as well as possible. (Pengembangan Budaya dan 

Karakter Bangsa, Said Hamid Hasan, 2010) 

Learners preparing the rehearsal show 

In selecting the stories of students helped, accompanied and directed by the teacher. 

Teachers give directives to stories selected basic competencies related to the topic of learning 

at the time. The story is elected - for a high grade (KLS. 4 - KLS 6) assigned to the group to 

be written into a script or screenplay dance & drama, whereas for low-grade (KLS 1 - KLS 3) 

the teacher's task to write the script. 

At this stage of the process 'electoral actors', teachers allow students to deliberation 

unaccompanied. Similarly, in planning the exercise, the students are left to make their own 

decisions. 

Performances and Discussion 

Many teachers assume that the step of performing arts of dance and drama by learners 

face many obstacles, especially the principal does not support it, the reason does not have the 

budget to provide facilities. This makes the teacher never implement the learning process 

becomes incomplete, while learning step show this work is very important. 

Through the learning process 'Performing works', among others, will shape the 

character of the students 'Rewarding Achievement' (or attitudes and actions that encourage 

him to produce something useful for society, and acknowledge and honor the success of 

others). Also can shape the character of the child to be 'creative' (or think and do something 

to generate new ways or the result of something that already has).  

Indeed this is where the necessary creativity of teachers, how to make the show better 

but do not require a huge cost, even higher creativity, teachers can create a show that did not 

use the charge, but meaningful. A challenge that should be faced by every teacher, will 

become an afterthought, how children are required to be creative if the teachers are not 

creative. 
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C. CLOSING 

Conclusion 

Based on the results of research and discussion of the main points of the research 

findings, conclusions can be stated as follows. 

First, the learning model to teach the subject areas of dance and drama in primary 

school education based on culture and national character, must refer to the curriculum policy 

in 2013 (National Curriculum).  

Second, the learning model to teach the subject areas of dance and drama in primary 

school education based on culture and national character, must refer to the models of learning 

that takes precedence in the curriculum in 2013 (National Curriculum). Model - Learning 

Model in question is: Project Based Learning; Problem Based Learning; Discovery Based 

Learning; and Inquiry Based Learning. 

Third, learning model to teach the subject areas of dance and drama in primary school 

education based on culture and character of the nation, should refer to the concept of 

character education policies and Concept Art Education. 

Fourth, learning model to teach the subject areas of dance and drama in primary 

school education based on culture and national character, must be based on data and facts 

needs of the students and teachers at school.  

Fifth, learning model to teach the subject areas of dance and drama in primary school 

education based on culture and national character are effective and on target, is to follow the 

steps of learning as follows: 
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 Introduction : (1) The teacher told me about a true story experienced by themselves or 

other people, real stories told by the teacher is the meaning to be ditauladani by learners who 

ended up with the truth or goodness, on the content of the story should be a matter of 

everyday life -day that need solving; (2) Learners are given the opportunity to comment or 

ask the teacher, related to the content of the story is a true story; (3) Learners are given the 

opportunity to tell his own experience he had ever experienced; and (4) Teachers guide 

students to divide the class, into small groups.  

Preparation exercise performance: (1) A collection of stories of learners in each 

group, choose one story to be used as the title of a performance of dance and drama; (2) The 

story that has been elected, then they wrote it into a script or scenario of dance and drama 

performances; (3) The students perform the required electoral actors in the script show; and 

(4) Learners discuss to prepare exercises  
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Performances and discussions: (1) The work of students the results of the exercises 

performed on stage (Stage permanent or simple); (2) The order of performances in stacking 

by each group of students, in turn based on the agreement of the learners; (3) The group that 

has not been assigned to perform on stage, bertindan not just as a spectator or appreciators 

course, but assigned by a teacher to record the parts that are important as material for 

discussion (For high grade), and assigned to recall a drama & dance (for low-grade); and (4) 

Discussion led by the teacher. And teachers summarize the results of the learning process.  

Closing: Teacher with students summed up the whole process of learning. Learners 

should be informed - that the learning process it has reached the goal. 

Recommendations 

First, the findings of this study still requires feasibility testing, planned to be tested 

through action research in collaboration with the teachers in primary schools. 

Secondly, Up to now there is no specific model of learning that can be used to teach 

field of study dance and drama-based culture and national character education in primary 

schools. Therefore, it is expected the teachers to try out this research model. 

Third, before the process of learning by using learning model mentioned above, the 

teacher is deemed necessary to improve the competence, in particular to develop knowledge 

about the concept of Curriculum 2013 (National Curriculum), and the concept of character 

education policy, and the concept of art education.  
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LAMPIRAN 4 : Dokumentasi Kegiatan 
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