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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
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.
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 efektif telah
ditemukan dalam penelitian ini, pada proses pembelajarannya dengan mengikuti langkahlangkah 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.
Dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas, telah ditemukan bagaimana
mengimplementasikan model pembelajaran Seni Tari & Drama, sehingga model yang
dimaksud dapat terindikasi akan membentuk karakter peserta didik, terutama peserta didik Di
Sekolah Dasar.

Kata Kunci : Model Pembelajaran, Pendidikan Karakter
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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 age),
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
peneliti hanya di pandang ‗sebelah mata‘ adalah mata pelajaran

pengamatan

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, Oktober 2016
TIM PENELITI

Laporan Penelitian Fundamental

Ramlan – Jaka Permana

iii
4

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN (i)
RINGKASAN (ii)
PRAKATA (iii)
DAFTAR ISI (iv)

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang (1)
1.2 Rumusan Masalah (4)
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Karakter : Pengetahuan, Perasaan dan Tindakan Kelas (5)
2.2 Pendidikan Karakter (45)
2.3 Konsep Pendidikan Seni (45)
2.4 Model Pembelajaran (55)
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
3.1 Tujuan Penelitian (77)
3.2 Manfaat Penelitian (78)
BAB IV METODE PENELITIAN
4.1 Research and Development (80)
4.2 Penelitian Tindakan Kelas (84)
BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
5.1 Hasil Studi Lapangan (91)
5.2 Hasil Kajian Literatur (114)
5.3 Luaran Yang Dicapai (117)

Laporan Penelitian Fundamental

Ramlan – Jaka Permana

iv
5

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan (119)
6.2 Saran (121)

DAFTAR PUSTAKA (122)
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 : Instrumen Penelitian (123)
LAMPIRAN 2 : Personalia Tenaga Personalia beserta kualifikasinya (127)
LAMPIRAN 3 : Publikasi Ilmiah (128)
LAMPIRAN 4 : Buku Ajar (139)
LAMPIRAN 5 : Pembicara Pada Pertemuan Ilmiah (142)
LAMPIRAN 6 : Profil Penelitian (144)
LAMPIRAN 7 : Poster(148)

Laporan Penelitian Fundamental

Ramlan – Jaka Permana

v 6

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kita dapat mengartikan bahwa ‗Model‘ adalah suatu kerangka konseptual yang dapat
digunakan sebagai panduan dalam melakukan

suatu kegiatan. Sedangkan ‗Model

Pembelajaran‘ adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam
mengorganisasikan proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran , dan berfungsi
sebagai panduan bagi para guru dalam dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas
proses pembelajaran. Dengan demikian aktivitas pembelajaran benar-benar merupakan
kegiatan yang bertujuan dan tertata secara sistematis.
Saat ini banyak berkembangan pemahan istilah-istilah dalam kaitannya dengan proses
pembelajaran, yang sepertinya mengandung arti yang sama, padahal mungkin saja sangat
berbeda. Seperti misalnya pengertian model pembelajaran

berbeda dengan sartategi

pembelajaran , metode pembelajaran , pendekatan pembelajaran dan teknik pembelajaran.
Menurut Ruseffendi (1980), istilah strategi, metode, pendekatan dan teknik
didefinisikan 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 pembelajaran‘ 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,
Guru akan menentukan pilihan model pembelajaran yang paling efektif. Menurut Houston
Laporan Penelitian Fundamental

Ramlan – Jaka Permana

71

(1988), terdapat lima faktor yang menentukan efektivitas pembelajaran, yaitu : (1) ekspektasi
pengajar tentang kemampuan pembelajar yang 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.
Guru diharuskan mampu memilih model pembelajaran yang terlebih dahulu agar
dipahami karakteristik dari model pembelajaran tersebut. Misalnya pada model pembelajaran
berbasis masalah, kelompok-kelompok kecil siswa bekerja sama memecahkan suatu masalah
yang telah disepakati oleh siswa dan guru. Ketika guru sedang menerapkan model
pembelajaran tersebut, siswa akan menggunakan bermacam-macam keterampilan, prosedur
pemecahan masalah dan berpikir kritis. Model pembelajaran berbasis masalah dilandasi oleh
teori belajar konstruktivis. Pada model ini pembelajaran dimulai dengan menyajikan
permasalahan nyata yang penyelesaiannya membutuhkan kerjasama diantara siswa-siswa.
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. Model pembelajaran berbasis
masalah akan menciptakan suasana kelas yang fleksibel dan berorientasi pada upaya
penyelidikan oleh siswa.
Setiap model pembelajaran akan menggambarkan urutan alur tahap-tahap keseluruhan
yang pada umumnya disertai dengan serangkaian kegiatan pembelajaran. Suatu model
pembelajaran tertentu akan menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa yang harus
dilakukan oleh guru atau siswa. Model pembelajaran memiliki komponen-komponen yang
sama, misalnya 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 pokokpokok pelajaran yang dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru.
Model pembelajaran memerlukan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang
tidak sama antara model pembelajaran satu dengan model pembelajaran yang lainnya..
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 sama lain, sedangkan pada model
pembelajaran langsung siswa harus tenang dan memperhatikan guru.
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Dalam melakukan pemilihan model pembelajaran, guru harus memperhatikan halhal yang paling mendasar dan perlu disepakati bersama, seperti misalnya : (1) siswa sekolah
dasar banyak yang masih berada dalam tahap berpikir konkrit; (2) tidak perlu mendewakan
salah satu model pembelajaran , sebab setiap model pembelajaran memiliki kelemahan dan
kekuatan; dan (3) model pembelajaran apa pun yang diterapkan, jika pengajar kurang
menguasai meteri dan tidak disenangi para siswa, maka hasil pembelajaran menjadi tidak
efektif.
Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses, menegaskan bahwa
model yang harus diutamakan dalam implementasi Kurikulum 2013 adalah model
pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning), model pembelajaran berbasis
permasalahan (Problem Based Learning), model pembelajaran berbasis penemuan
(Discovery Learning), dan model pembelajaran berbasis inkuiri (Inquiry Based Learning).
Pada implementasi proses pembelajaran di dalam kelas, seorang guru harus kreatif
memilih salah satu model pembelajaran, atau kolaborasi antar dua model pembelajaran, atau
mungkin menggunakan keempat model pembelajaran tersebut, tergantung pada materi dan
mata pelajaran yang akan diajarkan. Hal ini menjadi persoalan tersendiri, seorang guru harus
memiliki pengetahuan dan kompetensi yang mumpuni, selain penguasaan materi juga
kedalam pengetahuan tentang teori model-model pembelajaran tersebut.
Pada hasil temuan di lapangan, implementasi pembelajaran pendidikan seni tari &
drama 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.
Oleh sebab itu dipandang perlu ditemukannya model pembelajaran seni tari & drama,
khususnya yang berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa di sekolah dasar.
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1.2 Rumusan Masalah
Seni merupakan hasil ekspresi manusia dan budayanya. Melalui pendidikan seni
manusia dapat membentuk dan mengembangkan kemampuannya dalam berbudaya. Selain itu
kemampuan menghargai dan menumbuhkan 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.
Mata Pelajaran Seni Tari & Drama adalah salah satu mata pelajaran di tingkat dasar
yang berpotensi besar dalam membentuk karakter peserta didik. Melalui proses pembelajaran
mata pelajaran tersebut, diharapkan anak bukan sekedar menerima pengetahuan , namun
mereka 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.
Atas dasar pemikiran tersebut diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai
berikut :
Bagaimanakah Model Pembelajaran di Sekolah Dasar, khususnya Pada Mata
Pelajaran Seni Tari & Drama yang dapat membentuk Karakter Peserta Didik ?
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakter : Pengetahuan, Perasaan dan Tindakan Moral
Pada setiap ‗diskusi kecil‘ dengan beberapa sahabat, sering memunculkan sebuah
pertanyaan, ― mengapa yah… sudah ada KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan
undang-undang yang memberatkan terhadap koruptor, namun tetap saja tak henti-hentinya
orang-orang melakukan korupsi ?‖. Begitu pula dengan orang-orang yang terlibat dengan
Narkoba, padahal mereka sudah mengetahui bahwa menggunakan atau menjual-belikan
Narkoba terancam hukuman mati. Bahkan yang paling mengerikan saat ini orang-orang tidak
takut membunuh orang meskipun sangat jelas bahwa melakukan perbuatan membunuh adalah
perbuatan yang akan terancam hukuman dunia maupun hukuman akhirat. Mereka sebenarnya
mengetahui bahwa korupsi; Narkoba dan Membunuh adalah perbuatan salah yang akan
berhadapan dengan sangsi hukum.
Orang-orang yang tidak terbiasa melakukan perbuatan salah, sebenarnya banyak juga.
Misalnya, meskipun seseorang memiliki jabatan atau kekuasaan yang mudah untuk
melakukan korupsi, tapi tidak pernah melakukannya.

Mereka pemimpin yang selalu

memberikan tauladan kepada masyarakat, menjadi manusia yang disiplin, toleransi, dan taat
pada hukum.

atau yang semacam itu sering disebut dengan ― Manusia Berkarakter‖.

Mengapa disebut ‗Manusia Berkarakter ‗?; Bagaimana agar menjadi‗Manusia Berkarakter‘ ?.
Kalimat agar menjadi ― Manusia yang Berkarakter ― sudah sering disampaikan oleh
tokoh-tokoh dalam berbagai kesempatan di macam-macam media, baik itu di media sosial,
televisi, maupun forum seminar ilmiah. Agara bangsa Indonesia menjadi bangsa yang
berkarakter, sesungguhnya sudah sering diucapkan oleh Bung Karno, Presiden pertama
Republik Indonesia , sejak berdirinya Negara RI.
Thomas Lickona (1992), ahli pendidikan karakter dari Cortland University yang
dikenal sebagai Bapak Pendidikan Karakter Amerika, pada bukunya yang berjudul ‗
Educating For Character : How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility‘
menyatakan bahwa Karakter memiliki tiga komponen yang saling berhubungan, yaitu :
(1) pengetahuan moral; (2) perasaan moral; dan (3) perilaku moral.
Karakter yang baik menurut Lickona terdiri dari mengetahui hal yang baik,
menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik – kebiasaan dalam cara
berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan. Ketiga hal ini diperlukan untuk
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mengarahkan suatu kehidupan moral; ketiganya ini membentuk kedewasaan moral. Ketika
kita berpikir tentang jenis karakter yang kita inginkan bagi anak-anak kita, sudah jelas bahwa
kita menginginkan anak-anak kita untuk mampu menilai apa yang benar, sangat peduli
tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini itu benar—
meskipun berhadapan dengan godaan dari dalam dan tekanan dari luar.
Illustrasi di bawah ini sebuah kasus kehidupan yang memperlihatkan bahwa penilaian
moral dapat meningkatkan perasaan yang kuat, dan penilaian maupun perasaan
tersebut dapat memotivasi tindakan moral.

SAMAD ORANG JUJUR

Seorang pria bernama Samad, berumur 27 tahun telah menyelesaikan
pendidikan sarjana ekonomi dua tahun yang lalu, namun belum
mendapatkan pekerjaan.

Di sebuah rumah di ruangan keluarga, sedang berdialog : Samad;
Bapaknya Samad dan Ibunya Samad.

Bapak Samad : He..Samad, Kapan kamu dapat pekerjaan. Buat apa kamu
kuliah kalau pada akhirnya kamu nganggur juga. Janganjangan kamu itu pemalas….tidak mau cari kerja.
Samad : Bukan begitu bapa, Samad kan harus cari pekerjaan yang sesuai
dengan bidangnya, tidak asal pekerjaan.
Ibu Samad : Ah ..kamu mah suka so.. kamu harus kasihan dong sama
bapa— bapa itu sudah banyak berkorban untuk kamu.
Berapa biaya yang sudah dikeluarkan sama bapa kamu.
Bapa Samad : Eh…bu --- jangan ngomong begitu, maksud bapa bukan
masalah uang yang sudah dikeluarkan, tapi yang
dikhawatirkan bapa, anak kita tidak mau berikhtiar.
Samad : ( Sambil menangis ) – Bapak.. Samad mohon maaf—sampai
sekarang belum bisa membuktikan hasil ikhtiar, Samad sudah
berkeliling ke mana-mana, tapi.. belum ada lowongan. Samad
bener-bener minta maaf sama Bapak dan Ibu, mohon do‘anya.
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Samad akan terus mencari kerja ke perusahaan-perusahaan.
Ibu Samad : Ah… kamu mah, yang bener cari kerjanya !
Bapa Samad : Bu..bu.. tenang bu, jangan emosi. Yah sudah.. Bapak percaya
sama Samad… tapi tidak cukup ikhtiar, kamu jangan
berhenti berdo‘a—minta lah sama Alloh, agar diberikan
kelancaran yah.!
Samad : Iyah Bapa, Ibu.. Samad mohon do‘a nya dari Bapa dan dari Ibu.

Kemudian Samad setiap hari terus menerus mencari pekerjaan—dari
perusahaan ke perusahaan. Dan mencari informasi dari berbagai media,
Namun tidak lupa, terus berdo‟a meminta kepada Alloh,Swt.
Akhirnya Samad diterima bekerja yang sesuai dengan bidangnya sebagai
staf keuangan di sebuah perusahaan.
---------------------------------------------------Samad : Bapa…Ibu..Alhamduillah Mahfud diterima jadi staf keuangan di
perusahaan.
Ibu Samad : Alhamdulillah Samad..kamu sudah bekerja – tidak sia-sia
kamu kuliah. Apalagi di bagian keuangan—itu kan nanti kamu
banyak kesempatan dapat uang banyak—kamu nanti bisa
kaya.
Bapa Samad : Eh…bu..bu.. kok mendidik ngak bener sama anak kita
Ibu Samad : Mendidik ngak bener gimana pa? ada-ada saja bapa mah
Bapa Samad : Bu…kita sudah mendidik anak kita sejak kecil..untuk punya
prinsif.. dimana pun..mahfud harus jujur.
Ibu Samad : Ibu ngak nyuruh Samad korupsi..
Bapa Samad : Itu tadi..Ibu bilang kalau kerja di keuangan nanti akan banyak
uang, ngak begitu Bu .. bekerja di bagian apapun gaji
karyawan itu sama standarnya. Bukan berarti gampang
memiliki uang banyak.
Samad : Sudah-lah Bapa – Ibu.. Jangan khawatir , selain Samad sudah tahu
mana yang benar dan mana mana yang salah – tapi Samad juga
biasa melakukan yang benar. Jadi tidak lah mungkin Samad
berbuat korupsi. Bapa bialng kan –rizki itu yang mengatur kan
Tuhan.
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Samad adalah orang yang pintar dan baik, juga di siplin. Bekerja dengan
mengikuti aturan-aturan dari kantornya. Ia sangat senang sudah bisa
bekerja, selain untuk diri sendiri, juga bisa membuat orang tuanya senang.
Orang tuanya tidak sia-sia menyekolahkan anaknya.
------------Namun setelah 3 bulan. Samad menghadapi persoalan yang tidak disangkasangka sebelumnya. Ada persoalan dengan atasannya, yang bernama Bapak
Dadang.
Di sebuah ruangan tempat kerja Samad…

Pa Dadang : Samad.. anda sudah ternilai oleh para pimpinan disini,
sebagai orang yang mampu mengikuti segala perintah atau
instruksi dari pimpinan. Bapa sangat berterima kasih dan
bangga sama anda.
Samad : Terima kasih Pa. InsyaAlloh saya akan melaksanakan segala apa
yang akan ditugaskan oleh Bapa. Apa ada yang bisa saya bantu Pa.
Pa Dadang : Begini Samad, anda harus membuat laporan keuanganTriWulan ( Pa Dadang sambil menyodorkan kertasi
bertulisan, dan kemudian Samad melihatnya dan kaget ).
Samad : Maaf Pa Dadang.. selama 3 bulan ini kita baru mengelaurkan uang
sebesar 200 juta—kenapa dalam laporannya harus 300 juta ?
Pa Dadang : Tenang saja Samad – di sini sudah biasa – mau tidak mau
anda harus membuat laporan seperti ini—lagi pula nanti
Samad kebagian uang 20 % dari 100 juta.
Samad : Tidak Pa – saya tidak biasa – saya tidak mau melakukan ini.
Pa Dadang : Kalau begitu – anda bisa saya keluarkan dari kantor ini
Samad : Baik Pa.. saya mau keluar saja.
Akhirnya Samad pulang ke rumah, dan akan menyampaikan kejadian ini
kepada kedua orang tuanya. Samad tidak menyesal sama sekali dari kantor
itu, bahkan mahfud sangat marah kepada pimpinannya, sebab sebenarnya
dana sebesar 300 juta itu merupakan dana bantuan sosial dari pemerintah
yang harus diberikan kepada rakyat tidak mampu.
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Bapa Samad : Tidak apa-apa Samad – sejak kecil kamu sudah di didik
untuk berbuat jujur – Itu keputusan yang sangat baik, kamu
cari lagi saja pekerjaan di tempat lain, dari pada harus ikutikutan berbuat korupsi.

Keputusan Samad sudah jelas melibatkan tiga bagian karakter, yaitu : pengetahuan
moral (menilai perilaku bosnya sebagai perilaku yang salah ); perasaan moral ( merasa
marah atas perilaku atasannya, dan ikut merasakan bagaimana uang yang semestinya sampai
kepada rakyat miskin, tapi tidak disampaikan ); dan tindakan moral ( berhenti dari
pekerjaannya).

Gambar 1 : TINDAKAN MORAL

PERASAAN
YANG KUAT

PENILAIAN
MORAL

MOTIVASI

TINDAKAN MORAL

Pengetahuan moral terdiri dari : (1) Kesadaran moral; (2) Pengetahuan nilai moral;
(3) Penentuan perspektif; (4) Pemikiran moral; (5) Pengambilan keputusan; dan (6)
Pengetahuan pribadi. Perasaan moral terdiri dari : (1) Hati nurani; (2) Harga diri; (3)
Empati; (4) Mencintai hal yang baik; (5) Kendali diri; dan (6) Kerendahan hati. Tindakan
Moral terdiri dari : (1) Kompetensi; (2) Keinginan dan (3) Kebiasaan.
Komponen-konponen tersebut dijelaskan pada gambar di bawah ini
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Gambar 2 : Komponen Karakter yang Baik
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Menurut Muhammad Nuh (2010), pada buku Desain Induk Pendidikan Karakter,
menjelaskan bahwa istilah karakter dihubungkan dan diperuntukan dengan istilah etika,
ahlak, dan atau nilai dan berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi ―positif‖ bukan
netral. Sedangkan Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) merupakan sifatsifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Dengan
demikian karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik yang terpateri dalam diri dan
terjewantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah
hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang.
Lebih lanjut, Muhammad Nuh menyatakan bahwa perilaku seseorang yang
berkarakter pada hakekatnya merupakan perwujudan fungsi totalitas psikologis yang
mencakup seluruh potensi individu manusia ( kognitif, afektif, dan psikomotorik) dan fungsi
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totalitas sosial kultural dalam konteks interaksi , satuan pendidikan, dan masyarakat) dan
berlangsung sepanjang hayat.
Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural
tersebut dapat dikelompokan dalam : Olah Hati ( Spiritual and emotional development),
Olah Pikir ( intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik ( Physical and kinestic
development), dan Olah Rasa dan Karsa ( Affective and Creativity development).
Keempat proses psikososial ( olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan karsa )
tersebut secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, yang
bermuara pada pembentukan karakter yang menjadi perwujudan dan nilai-nilai luhur. Secara
diagramatik, koherensi keempat proses psikososial tersebut dapat digambarkan diagram venn
sebagai berikut.
Gambar 3 : Koherensi Karakter dalam Konteks Totalitas Proses
Psikososial

PERILAKU BERKARAKTER
OLAH HATI

OLAH
PIKIR
Cerdas & kreatif

OLAH RAGA
Sehat&bersih

Laporan Penelitian Fundamental

Jujur &
Bertanggung
jawab

OLAH RASA
dan OLAH
KARSA Peduli &
Gotong royong

Ramlan – Jaka Permana

11
17

Masing-masing proses psikososial ( olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan
karsa) secara konseptual dapat diperlakukan sebagai suatu klaster atau gugus luhur yang di
dalamnya terkandung sejumlah nilai. Keempat proses psikologis tersebut, satu dengan yang
lainnya saling terkait dan saling memperkuat. Karena itu setiap karakter, seperti juga sikap,
selalu bersifat multipleks atau berdimensi jamak. Pengelompokan nilai tersebut sangat
berguna untuk kepentingan perencanaan. Dalam proses ntervensi ( pembelajaran, pemodelan,
dan penguatan) dan proses habituasi ( pensuasanaan, pembiasaan, dan penguatan) dan pada
akhirnya menjadi karakter, keempat kluster nilai luhur tersebut akan terintegrasi melalui
proses intermalisasi dan personalisasi pada diri masing-masing individu.

Komponen Karakter yang Baik

1. Pengetahuan Moral
Terdapat enam jenis pengetahuan moral, yaitu: (1) Kesadaran Moral; (2) Pengetahuan
Nilai Moral; (3) Penentuan Perspektif; (4) Pemikiran Moral; (5) Pengambilan Keputusan;
dan (6) Pengetahuan Pribadi.

(1) Kesadaran Moral
Kegagalan moral yang lazim di seluruh usia adalah kebutaan moral; kita semata-mata
tidak melihat bahwa situasi yang kita hadapi melibatkan permasalahan moral dan
memerlukan penilaian moral. Orang muda khususnya cendrung mengalami kegagalan ini
– bertindak tanpa bertanya ― Apakah ini benar ?‖
Bahkan apabila pertanyaan umum, ― ―Apa yang benar?‖ benar-benar muncul di benak
seseorang yang bersangkutan bisa jadi benar-benar gagal untuk melihat isu moral yang
spesifik dalam sebuah situasi.
Seorang Ayah memberikan illustrasi yang melibatkan putranya yang berusia 15 tahun
berikut ini.

John, seorang anak yang cerdas dan biasanya dapat dipercaya,
bergabung dengan empat orang teman kelasnya dalam suatu tamasya
makan malam selama perjalanan French Club ke

Quebec yang

diselenggarakan sekolahnya. Karena para siswa ini memiliki reputasi
dalam hal tanggung jawab, guru mereka member izin khusus bagi
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mereka untuk bepergian sendiri. Dengan makan malam mereka, para
siswa ini memesan sebotol anggur. Dengan demikian, apa yang mereka
lakukan telah melanggar kebijakan sekolah yang berbunyi ― Tidak ada
minuman beralkohol selama perjalanan alkohol selama perjalanan
sekolah,‖ yang sangat dipahami oleh semua siswa. Ketika guru yang
bersangkutan kemudian mengetahui pelanggaran tersebut, ia merasa
dikhianati secara personal oleh perilaku para siswa tersebut. Ketika
para siswa kembali ke sekolah, kepala sekolah memberikan hukuman
lima hari- di sekolah.
Ketika ayahnya mengetahui apa yang telah dia lakukan, beliau
cukup marah dan meminta penjelasan dari John. John berkata, ― Jujur,
aku meliht tidak ada yang salah dengan perbuatanku – Aku tahu kita
tidak akan mabuk‖. Ayahnya membantu John untuk melihat apa yang
dia dan teman-temannya lakukan itu, dengan beberapa alasan :
Perbuatan mereka melanggar kepercayaan personal guru mereka;
Perbuatan mereka itu melanggar kebijakan menegak minuman
beralkohol yang ditentukan sekolah. Pada hakikatnya, para siswa hanya
memahami dan disetujui pada acara tamasya tersebut; dn perbuatan
mereka itu membahyakan acara tamasya sekolah di masa mendatang,
yang dketahui sudah berada dalam bahaya dikarenakan oleh
permasalahan sebelumnya sehubungan dengan kebiasaan siswa
menenggak minuman keras.
“ Saya terkejut”‟ kata sang ayah. “ bahwa John tidak melihat dampak
tersebut ketika dia dan teman-temannya mengambil keputusan untuk
memesan anggur.”

Para orang tua muda perlu mengetahui bahwa tanggung jawab moral mereka, pertama
adalah menggunakan pemikiran mereka untuk melihat suatu situasi yang memerlukan
penilaian moral – dan kemudian untuk memikirkan dengan cermat tentang apa yang
dimaksud dengan arah tindakan yang benar.
Aspek kedua dari kesadaran moral adalah memahami informasi dari permasalahan
yang bersangkutan. Sangat sering, di dalam membuat penilaian moral, kita tidak dapat
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memutuskan apa yang benar sampai kita tahu apa yang benar. Apabila kita tidak memiliki
gagasan yang paling jelas mengenai apa terjadi di tingkat internasional, maka kita tidak
mampu untuk membuat penilaian moral yang kokoh tentang kebijakan luar negeri negara
kita. Apabila kita tidak sadar bahwa terdapat kemiskinan di tengah-tengah masyarakat
kita atau terdapat penyiksaan di sekian banyak Negara atau terdapat kelaparan di sebagian
besar belahan dunia, maka kita tidak mampu mendukung kebijakan atau kelompok sosial
yang membntu mengurangi permasalahan semacam ini.
Warga Negara yang bertanggungjawab mengharuskan usaha ini untuk diberitahukan.
Pendidikan nilai dapat mengajarkan pelajaran tersebut dengan melibatkan para siswa
dalam kerja keras untuk mencoba menentukan fakta yang bersangkutan sebelum
mengambil suatu penilain moral.

(2) Pengetahuan Nilai Moral
Nilai-nilai moral seperti menghargai kehidupan dan kemerdekaan, tanggung
jawab terhadap orang lain, kejujuran, keadilan, toleransi, penghormatan, disiplin diri,
integritas, kebaikan, belas kasihan, dan dorongan atau dukungan mendefinisikan
seluruh cara tentang menjadi pribadi yang baik. Ketika digabung, seluruh nilai ini
menjadi warisan moral yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Literasi etika memerlukan pengetahuan akan nilai-nilai ini.
Mengetahui sebuah nilai juga berarti memahami bagaimana caranya
menerapkan nilai yang bersangkutan dalam berbagai macam situasi. Apakah yang
dimaksud dengan ―tanggung jawab‖ ketika anda melihat seseorang yang menodai
seperti sekolah atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya ?. Apa yang dikatakan
―rasa hormat‖ ketika seorang menyebarkan informasi yang merusak reputasi orang
lain?. Ketika para siswa, baik laki-laki maupun perempuan, menyampaikan melalui
kuisioner bahwa tidak masalah bagi seorang pria untuk memaksakan hubungan seks
kepada seorang wanita apabila pria tersebut membelikan banyak hal. Sebenarnya, hal
ini menyampaikan kepada kita bahwa sebagian besar pekerjaan pendidkan moral
adalah ―penerjemahan‖—membantu para orang muda menerjemahkan nilai-nilai
abstrak dari rasa hormat dan tanggungjawab ke dalam hubungan personal mereka.

(3) Penentuan Perspektif
Penentuan perspektif merupakan kemampuan untuk mengambil sudut pandang
orang lain, melihat sebagaimana adanya, membayangkan bagaimana mereka akan
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berpikir, bereaksi, dan merasakan masalah yang ada. Hal ini merupakan persyaratan
bagi penilaian moral. Kita tidak dapat menghormati orang lain dengan sangat baik dan
bertindak dengan adil terhadap kebutuhan mereka apabila kita tidak memahami orang
yang bersangkutan. Satu sasaran fundamental pendidikan moral haruslah membantu
siswa mengalami dunia dari sudut pandang orang lain, terutama sudut pandang orangorang yang berbeda dari diri mereka sendiri.

(4) Pemikiran Moral
Pemikiran moral melibatkan pemahman apa yang dimaksud dengan moral dan
mengapa harus aspek moral. Mengapa penting bagi kita untuk menepati janji ?
Lakukan pekerjaan terbaik saya ? Membagikan apa yang saya miliki dengan orang
lain ? Pemikiran moral telah menjadi fokus dari sebagian besar riset psikologi abad ini
pada pengembangan moral, yang diawali dengan buku karangan Jean Piaget, The
Moral Judgment of The Child terbitan tahun 1932 dan berlanjut dengan riset
Lawrence Kohlberg, Carol Gilligan, William Damon, Nancy Eisenberg, James Rest,
Mary Brabeck, dan para peneliti lainnya.
Seiring anak-anak mengembangkan pemikiran moral mereka-dan riset yang
ada menyatakan kepada kita bahwa pertumbuhan bersifat gradual- mereka
mempelajari apa yang dianggap sebagai pemikiran moral yang baik dan apa yang
tidak dianggap sebagai pemikiran moral yang baik karena melakukan sesuatu hal. Di
tingkat yang lebih tinggi, pemikiran moral juga mengikutsertakan pemahaman atas
prinsip moral klasik: ― Hormatilah hak hakiki intrinsk setiap individu‖, ― Bertindaklah
untuk mencapai kebaikan yang terbaik demi jumlah yang paling besar‖; dan ―
Bertindaklah seolah-olah anda akan membuat semua orang lain akan melakukan hal
yang sama di bawah situasi yang serupa. ― Prinsip-prinsip seperti itu memandu
tindakan moral dalam berbagai macam situasi yang berbeda.

(5) Pengambilan Keputusan
Ketika diminta untuk menuliskan dilema kehidupan yang nyata yang
dialminya, seorang anak berusia 13 tahun menuliskan hal berikut ini :

Ada satu anak di sekolah yang tidak begitu pintar seperti anak-anak lainnya, tapi
hanya dalam beberapa kelas reguler saja. Anak ini pernah menjadi temanku ketika aku
berusia lebih muda, namun dia mulai melambat. Sekarang beberapa temanku
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menjadikan anak ini sebagai bahan ejek, namun aku tidak mengatakan apa pun pada
mereka.

Tidak merasa tenang dengan kenakalan teman-teman sebayanya pada mantan
temannya ini, remaja ini perlu mengambil suatu keputusan moral. Dia dapat
melakukan melalui pertimbangan yang ada dengan bertanya : Apakah opsi saya ?
Konsekuensi apakah yang paling mungkin terjadi sebagai akibat arah tndakn berbeda
bagi orang-orang yang akan terpengaruh oleh keputusan saya? Arh tindakan apakah
yang paling mungkin memksimalkan konsekuensi yang baik dan yang paling setia
terhadap nilai-nilai penting yang dipertaruhkan.?.
Mampu memikirkan car seseorang bertindak melalui permasalahan moral
dengan cara ini merupakn keahlin pengambilan keputusan reflektif. Pendekatan
apakah pilihan saya ? Apakah konsekuensi yang ada terhadap pengambilan keputusan
moral telah diajarkan bahkan kepada anak-anak pra-usia sekolah.

(6) Pengetahuan Pribadi
Mengetahui diri sendiri merupakan jenis pengetahuan moral yang paling sulit
untuk diperoleh, namun hal ini perlu bagi pengembangan karakter. Menjadi orang
yang bermoral memerlukan keahlian untuk mengulas kelakuan kita sendiri dan
mengevaluasi perilaku kita tersebut secara kritis.
Mengembangkan pengetahuan moral pribadi mengikutsertakan hal menjai
sadar akan kekuatn dan kelemahan karkter individual kita dan bagaiamana caranya
mengkompensasi kelemahan kita, di antar karakter tersebut. Kecendrungan manusia
yang hamper universal di dalm melakukan apa yang kita ingnkan dan kemudin
membenarkannya setelah melihat faka yang ada. Beberapa orang guru mencoba
membantu para siswa mengembangkan pengetahuan pribadi ini dengan meminta
mereka mencatat ― Jurnal etika‖ – yang mencatat peristiwa-peristiwa moral dalam
kehidupan mereka, bagaimana mereka menanggapinya, dan apakah tanggapan mereka
bertanggungjawab secara etis sebagaimana yang seharusnya.
Kesadaran moral, mengetahui nilai moral, penentuan perspektif,
pemikiran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan pribadi –
kesemuanya ini merupakan kualitas pemikiran yang membentuk pengetahuan
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moral. Kesemuanya ini membentuk kontribusi yang penting bagi sisi kognitif
karakter kita

2. Perasaaan Moral
Sisi emosional karakter telah amat diabaikan dalam pembahasan pendidikan moral,
namun sisi ini sangatlah penting. Hanya mengetahui apa yang benar bukan merupakan
jaminan di dalam hal melakukan tindakan yang baik. Masyarakat bisa jadi sangat pintar
tentang perihal benar dan salah dan masih memilih yang salah.

John Dean, setelah dihukum penjara atas peranannya dalam skandal Watergate
diberikan pertanyaan oleh seorang pewawancara : ― Apakah anda berpikir bahwa
outcome dari karier anda mungkin akan berbeda karena sekolah hukum fokus kepada
tingkatan yang lebih besar dalam pertanyaan mengenai tanggung jawab pertanyaan ? ―
Dean menjawan :
Tidak, saya tidak berpikir demikian. Saya harus mengatakan bahwa saya
mengetahui apa yang saya lakukan adalah salah: seorang mengetahui perbedaan
antara baik dan salah jauh sebelum memasuki sekolah hukum. Satu arahan dalam
etika legal tidak akan mengubah apa pun.

Beberapa tahun lalu, The New York Times mengangkat cerita yang memberikan
contoh lain dari perbedaan antara mengetahui apa yang baik dan melakukannya. Menurut
laporan Times, Random House telah mengumumkan bahwa perusahaan tersebut tidak
akan meneruskan rencana untuk mempublikasikan sebuah buku yang berjudul Telling
Right from Wrong, yang berhubungan dengan filosofi moral yang diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Kejadian ini merupakan hal yang sangat disesali, menurut editor
Random House, karena buku tersebut ― sungguh brilian‖ dalam perlakuan etikanya dan
merupakan hasil karya yang ― sangat baik‖.
Alasan untuk menghentikan publikasi buku tersebut adalah pengarang buku yang
sarat dengan wawasan tentang etika ini telah mengirimkan sebuah surat kepada Random
House yang sangat memuji bukunya dan buku ini pura-pura ditulis oleh Profesor Robert
Nozick, ketua Departemen Filosofi Universitas Harvard. Sesungguhnya, surat yang
bersifat pujian tersebut telah ditulis oleh pengarang buku itu sendiri. Ketika penipuan
pengarang buku ini mulai ketahuan, beliau tidak mengajukan permintaan maaf; malahan,
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beliau menyatakan bahwa surat tipuannya tersebut merupakan ― sportivitas yang sarat
dengan semangat‖.
Seberapa jauh kita peduli tentang bersikap jujur, adil, dan pantas terhadap orang lain
sudah jelas memengaruhi apakah pengetahuan moral kita mengarah pada perilku moral.
Sisi emosional karakter ini, seperti sisi intelektulnya, terbuka terhadap pengembangan
oleh keluarga dan sekolh. Aspek-aspek berikut kehidupan emosional moral menjamin
perhatian kita sebagaimana kita mencoba mendidik karakter yang baik.

(1) Hati Nurani (Conscience)
Hati nurani memiliki empat sisi yaitu sisi kognitif – mengetahui apa yang benar – dan
sisi emosional – merasa berkewajiban untuk melakukan apa yang benar. Banyak orang
tahu apa yang benar, namun merasakan sedikit kewajiban untuk berbuat sesuai dengan
hal tersebut.

Penulis bersama dengan tiga orang teman baru-baru ini menyelesaikan studi tentang
mencontek di sekolah kami yang memberikan pemahaman pada aspek kognitif dan
emosional hati nurani. Kami memberikan beberapa halaman ― Kuesioner tentang
Sikap dan Perilaku Akademik ― kepada sampel acak yang jumlahnya lebih dari 300
orang siswa program sarjana dan pascasarjana dari semua jurusan di kampus kami.
Kuesioner ini menanyakan, ― Apakah anda menganggap perilku berikut ini salah?‖
dan mendaftar tujuh perilaku, seperti menggunakan catatan kecil sewaktu ujian,
menyalin tugas siswa lain, mengumpulkan laporan atau makalah siswa lain sebagai
mlikinya sendiri, dan menyalin kata er-kata sari sebuah buku tanpa mencantumkan
pengarangnya. Para siswa dapat menjawab, ―ya‖, ―tidak‖, atau ―tergantung‖.
Yang mengejutkan kami adalah bahwa kami mendapatkan jawaban ―tergantung‖
dalam jumlah yang relatif sedikit ( di bawah 10% dari jawaban yang ada). Malahan
sebagian besar siswa berbagai macam perilaku ketidakjujuran akademik sebagia hal
yang salah. Untuk beberapa dari perilaku tersebut, tingkat ketidaksetujuannya adalah
lebih dari 90 %.

Kemudian kami mendaftar perilaku yang sama dan mengajukan pertanyaan yang
berbeda: ― Apakah anda pernah melakukan hal yang sama berikut ini, apabila anda
yakin kalau anda tidak akan tertangkap?‖ Sekarang presentasenya berubah,kadangLaporan Penelitian Fundamental
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kadang secara dramatis. Lebih dari separuh responden mengatakan ―ya‖, mereka akan
mencontek di sebuah ujian apabila mereka tidak ketahuan; lebih dari separuh
responden menyatakan mereka akan menyalin tugas siswa lain; hampir lebih dari
separuh responden mereka akan membantu siswa lainnya dalam sebuah ujian dengan
cara yang tidak diijinkan oleh instruktur mereka.

Makna dari hasil ini sudah jelas: Ketika hampir seluruh siswa menilai berbagai
macam perilaku mencontek itu salah, secara signifikan lebih sedikit siswa yag cukup
berkomitmen terhadap kejujuran akademik guna menahan diri dari usaha mencontek
ketika mereka dapat melakukannya. Sejumlah besar siswa mengalami kekurangan hati
nurani yang berkembang secara utuh karena mereka merasa tidak berkewajiban untuk
menghindari perilaku yang mereka nilai salah.
Hati nurani yang dewasa ini mengikutsertakan, di samping pemahaman terhadap
kewajiban moral, kemampuan untuk merasa bersalah yang membangun (constructive
guilt). Apabila anda merasa berkewajiban dengan hati nurani anda untuk berperilaku
dengan cara tertentu, maka anda akan merasa bersalah apabila anda tidak berperilaku
demikian. Hal ini berbeda dari rasa bersalah yang menghancurkan (destructive guilt),
yang menyebabkan seseorang berpikir ― saya adalah orang yang buruk‖. Rasa bersalah
yang membangun menyatakan, ― Saya tidak hidup sesuai dengan standar saya. Saya
merasa tidak enak, namun saya akan berusaha untuk hidup lebih baik lagi‖. Kemampuan
untuk merasa bersalah yang membangun juga membantu kita melawan godaan.
Bagi orang-orang dengan hati nurani, moralitas itu perlu diperhitungan.Mereka ini
berkomitmen untuk menghidupi nilai moral mereka karena nilai-nilai tersebut berakar
sangat dalam pada diri pribadi seorang yang bermoral. Orang seperti itu tidak berbohong
dan mencontek dan lari begitu saja karena mereka mengidentifikasi tindakan moral
mereka; mereka merasa ― keluar dari karakter ― ketika mereka bertindak melawan nilai
mereka. Berkomitmen secara pribadi terhadap nilai moral merupakan proses
pengembangan, dan membantu para siswa dalam proses tersebut merupakan salah satu
dari tantangan kita yang penting sebagai pendidik moral.

(2) Harga Diri (Self Esteem)
Ketika kami memiliki ukuran harga diri yang sehat, kami menilai diri kami
sendiri. Ketika kami menilai diri kami sendiri, kami menghargai diri kami sendiri.
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Kami tidak begitu mungkin menyalahgunakan gagasan atau pemikiran kami atau
memperkenankan orang lain untuk menyalahgunakannya.
Ketika kami memiliki harga diri, kami tidak begitu bergantung pada
persetujuan orang lain. Penelitian yang ada menunjukkkan bahwa anak-anak dengan
harga diri yang tinggi lebih tahan terhadap tekanan teman sebayanya dan lebih
mampu untuk mengikuti penilaian mereka sendiri daripada anak-anak yang memiliki
harga diri yang rendah.
Ketika kami memiliki harga diri yang positif terhadap diri kami sendiri, kami
lebih mungkin untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang positif. Apabila
kami memiliki sedikit atau tidak memiliki penghargaan diri sama sekali, sulit bagi
kita untuk menghargai orang lain.
Para guru mengetahui pentingnya harga diri. ― Saya melihat lebih dan lebih
banyak anak yang datang ke sekolah dengan konsep diri yang rendah,‖ kata seorang
guru kelas 3. ― Kejadian ini cenderung sama dengan anak-anak yang berusaha untuk
diri mereka sendiri‖.
Harga diri yang tinggi dengan sendirinya tidak menjamin karakter yang baik.
Sudah jelas mungkin untuk memiliki harga diri berdasarkan pada hal-hal yang sama
sekali tidak berhubungan dengan karakter yang baik – seperti kepemilikan,
penampilan yang baik, popularitas, atau kekuasaan. Bagian dari tantangan kami
sebagai pendidik adalah membantu orang-orang muda mengembangkan harga diri
berdasarkan pada nilai-nilai seperti tanggungjawab, kejujuran, dan kebaikan serta
berdasarkan pada keyakinan kemampuan diri mereka sendiri demi kebaikan.

(3) Empati
Empati merupakan identifkasi dengan, atau pengalaman yang seolah-olah terjadi
dalam, keadaan orang lain. Empati memampukan kita untuk keluar dari diri kita sendiri
dan masuk ke dalam diri orang lain. Ini merupakan sisi emosional penentuan perspektif.
Perbedaan dalam empati muncul pada tahapan awal. Dalam salah satu penelitian, bayi
yang baru belajar berjalan antara usia satu dan dua tahun memiliki respon yang sangat
berbeda dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Beberapa bayi menunjukan perhatian
dan memberikan kenyamanan atau bantuan. Meskipun demikian, bayi yang lain hanya
ngin tahu. Bayi yang lain masih menanggapi kesusahan bayi lainnya, dan beberapa anak
lainnya bahkan menjadi agresif, berteriak atau memukul korban yang mengeluh. Fakta
bahwa anak-anak sangatlah berbeda dalam kecendrungan alamiahnya untuk berempati
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menyatakan bahwa para orang tua dan guru akan perlu bekerja keras dengan beberapa
orang anak guna membantu mereka memahami dan bersimpati terhadap perasaan anakanak lainnya.
Dalam masyarakat kita sekarang ini, kita mungkin menyaksikan suatu penurunan
dalam empati. Menariknya, kejahatan anak muda telah mengikutsertakan tindakantindakan brutal yang mengungkapkan penderitaan korban yang mendalam. Pelaku
seringkali merupakan orang muda yang digambarkan oleh keluarga dan tetangga sebagai
― anak yang baik‖. Mereka mungkin mampu berempati terhadap orang-orang yang
mereka kenali dan peduli, namun mereka menunjukkan kekurangan perasaan empati
terhadap korban kekerasan mereka. Salah satu tugas kita sebagai pendidik moral adalah
mengembangkan empati yang tergeneralisasi, jenis yang melihat di luar perbedaan dan
menanggapi kemanusiaan bersama.

(4) Mencintai Hal yang baik
Bentuk karakter yang tertinggi mengikutsertakan sifat yang benar-benar tertarik pada
hal yang baik.
Menurut Kevin Ryan, seorang direktur Pusat Pengembangan Etika dan Karakter
Universitas Bostom: ― Sebagai orang tua, saya ingin anak saya mengembangkan
kedekatan emosional untuk menjadi orang yang baik. Ketika saya memikirkan pendidikan
moral mereka di sekolah, pertanyaan saya adalah : ― Apa yang sedang terjadi di sana
yang akan membantu mereka untuk jatuh cinta dengan hal yang baik ― . Tulis psikolog
Bostom College Kirk Kilpatrick : ― Dalam pendidikan tentang hal yang bak, hati kita
dilatih sebagaimana dengan pikiran kita. Orang yang baik belajar untuk tidak hanya
membedakan antara yang baik dan yang buruk melainkan juga diajarkan untuk mencintai
hal yang baik dan membenci hal yang buruk.‖ Itulah alasannya mengapa para guru telah
memandang sastra secara tradisional sebagai suatu cara untuk menanamkan perasaan
benar dan salah. Ketika anak – anak bertemu dengan pahlawan dan penjahat dalam
halaman buku yang bak, mereka merasa jauh dari hal yang buruk dan tertarik, tentu saja,
dengan hal yang baik.
Ketika orang-orang mencintai hal yang baik, merea senang melakukan hal yang baik.
Mereka memiliki moralitas keinginan, bukan hanya moral tugas, kemampuan untuk
menemukan pemenuhan layanan tidak terbatas pada menjadi enolong; kemampuan ini
merupakan bagian dari potensi moral orang biasa, bahkan anak-anak. Potensi tersebut
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dikembangkan, melalui program-program seperti pendampingan orang, teman sebaya dan
pelayanan masyarakat, pada sekolah di seluruh Negara.

(5) Kendali Diri
Pada tahun 1978 Ronald Trowbridge ialah seorang professor Bahasa Inggris di sebuah
universitas yang besar ketika institusi beliau mengalami pemogokan selama dua minggu.
Ketika Trowbridge melanggar alur piket, dia mendapati orang-orang yang ia anggap
sebagai teman dekat dan bahkan sahabat meneriakan kata ―bopeng‖ dan kata-kata makian
yang tidak sopan padanya. Ia bertanya-tanya, ― Bagaimana mungkin seseorang yang
mendengarkan Mozart, membaca Jane Austen, berbicara bahasa Perancis, menghadiri
jamuan teh, dan kemudian mengalami degenerasi menjadi penjahat ?‖.
Emosi dapat menjadi alasan yang berlebihan. Itulah alasannya mengapa kendali diri
merupakan kebaikan moral yang diperlukan.
Seorang guru kelas 4 memperingatkan dua orang siswi yang saling menghina satu
sama lain selama kelas etika. ― Tidaklah kalian tahu‖, protes seorang siswi, ― bahwa kita
tidak dapat selalu beretika ! kita tidak ingin beretika sepanjang waktu – kadang-kadang
kita ingin menjadi seseorang karena kita ingin menyakiti mereka.‖ Siswi ini benar, tentu
saja; kita tidak ingin beretika sepanjang waktu. Kendali diri membantu kita untuk beretika
bahkan ketika kita tidak menginginkannya.
Kendali diri juga diperlukan untuk menahan diri agar tidak memanjakan diri kita
sendiri. Apabila seseorang mencari akar gangguan moral sekarang ini, tulis seorang
professor Program Studi Liberal Universitas Notre Dame Walter Nicgorski, ― seorang
mendapati hal ini dalam pemanjaan diri, dalam pengejaran kesenangan yang
menyebabkan

banyak

orang

untuk

menyerap

diri

mereka

secara

seutuhnya

dalampengejaran keuntungan financial. Idealisme yang tinggi mengalami kegagalan di
hadapan pola ini. Dan kecuali kalau kendali diri menjadi bagian yang lebih besar dalam
karakter orang muda, maka permasalahan seperti substansi penyalahgunaan remaja dan
aktivitas seksual prematur tidak akan tereduksi secara substansial.

(6) Kerendahan Hati
Kerendahan merupakn kebaikan moral yang diabaikan namun merupakan bagian
yang esensial dari karakter yang baik. Kerendahan hati merupakan sisi afektif
pengetahuan pribadi. Hal ini merupakan keterbukaan yang sejati terhadap kebenaran dan
keinginan untuk bertindak guna memperbaiki kegagalan kita.
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Kerendahan hati juga membantu kita mengatasi kesombongan. Seorang penulis
Kristen ternama C.S Lewis menyebutkan kebanggaan sebagai ― kejahatan yang paling
buruk, kangker spiritual.‖ Kebanggaan merupakan sumber arogansi, prasangka, dan
meremehkan orang lain. Kebanggaan yang terluka memberi makan kemarahan dan
menghambat pengampunan.
Pada akhirnya, kerendahan hati merupakan pelindung yang terbaik terhadap perbuatan
jahat. Ilmuwan dan filsuf Perancis bernama Blaise Pascal mengamati bahwa ― Kejahatan
tidak pernah dilakukan seluruhnya atau dengan baik sebagaimana halnya ketika hal itu
dilakukan dengan hati nurani yang baik.‖ Dosa terberat dalam kebanggaan adalah
penipuan diri sendiri, berbuat jahat, dan menyebutnya sebagai hal yang baik.‖ Dosa
terberat dalam kebanggaan adalah penipuan diri sendiri, berbuat jahat, dan menyebutnya
sebagai hal yang baik. Dalam buku provokatifnya yang berjudul People of the Lie: The
Hope for Healing Human Evil, psikiater Scott Peck berpendapat bahwa orang-orang yang
saleh mampu melakukan kejahatan yang besar karena tidak mampu mengkritik diri
mereka sendiri. Mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak
mampu berbuat salah. Meyakini hal itu, mereka mampu melakukan kejahatan apapun,
bahkan genosida.

Hati nurani, harga diri,empati, mencintai hal yang baik, kendali dan kerendahan
hati – semuanya ini membentuk sisi emosional diri moral kita. Perasaan tentang diri
sendiri, orang lain, dan kebaikan itu sendiri bergabung dengan pengetahuan moral
untuk membentuk sumber motivasi moral kita; kesemuanya in membantu kita
melintasi jembatan dari mengetahui hal yang baik menjadi melakukan hal yang
baik. Kehadiran atau ketiadaan perasaan moral ini dalam sebagian besar
menjelaskan alasan mengapa beberapa orang melakukan praktik prinsip moral
mereka sedangkan yang lain tidak. Untuk alasan ini, pendidikan nilai yang sematamata bersifat intelektual – yang menyentuh pikiran, namun tidak menyentuh hati –
melewatkan suatu bagian krusial dalam karakter.

3. Tindakan Moral
Tindakan moral, untuk tingkatan yang besar, merupakan hasil atau outcome dari dua
bagian karakter lainnya. Apabila orang-orang memiliki kualitas kecerdasan dan emosi yang
baru saja kita teliti maka mereka mungkin melakukan apa yang mereka ketahui dan mereka
rasa benar.
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Meskipun demikian, ada masa ketika kita mungkin mengetahui apa yang harus kita
lakukan, merasakan apa yang harus kita lakukan, namun masih gagal untuk menerjemahkan
pikiran dan perasaan kita ke dalam tindakan. Untuk benar-benar memahami apa yang
menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan moral – atau mencegah seseorang untuk
tidak melakukannya – kita perlu memerhatikan tiga aspek karakter lainnya: kompetensi,
keinginan, dan kebiasaan.

(1) Kompetensi
Kompetensi moral memiliki kemampuan untuk mengubah penilaian dan perasaan
moral ke dalam tindakan moral yang efektif. Untuk memecahkan suatu konflik dengan adil,
misalnya, kita memerlukan keahlian praktis; mendengarkan, menyampaikan sudut pandang
kita tanpa mencemarkan nama baik orang lain, dan mengusahakan solusi yang dapat diterima
semua pihak. Ketika penulis menjadi konselor pernikahan dan keluarga, sebagian besar orang
yang penulis lihat tidak memiliki keahlian ini.
Kompetensi juga bermain dalam situsi moral lainnya. Untk membantu orang lain yang
mengalami kesusahan, kita harus mampu merasakan dan melaksanakan rencana tindakan. Hal
ini lebih mudah dilakukan apabila kita telah berpengalaman menolong orang dalam situasi
yang luar biasa sebelumnya. Misalnya, Psikolog Ervin Staub mendapati bahwa anak-anak
yang telah membawa pengalaman serangkaian situasi kesusahan dalam permainan peran (
role-playing) dimana seorang anak membantu anak lainnya secara subsekuen lebih mungkin
(dibandingkan dengan anak lainnya tanpa praktik membantu semacam itu ) mencari tahu
suara anak yang menangis di ruanga terdekat. Sebuah penelitian terhadap 400 orang
belakangan ini yang membantu orang-orang Yahudi dari orang-orang Nazi mendapati bahwa
para penyelamat ini, di samping nilai belas kasihan, memiliki pemahaman kompetensi pribadi
yang kuat.

(2) Keinginan
Pilihan yang benar dalam suatu situasi moral biasanya merupakan pilihan yang sulit.
Menjadi orang baik seringkali memerlukan tindakan keinginan yang baik, suatu pergerakan
energi moral untuk melakukan apa yang kita pikir kita harus lakukan.
Diperlukan keinginan untuk menjaga emosi di bawah kendali pemikiran. Diperlukan
keinginan untuk melihat dan berpikir melalui seluruh dimensi moral dalam suatu situasi.
Diperlukan keinginan untuk melaksanakan tugas sebelum memperoleh kesenangan.
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Diperlukan keinginan untuk menolak godaan, untuk menentang tekanan teman sebaya, dan
melawan gelombang keinginan berada pada inti dorongan moral.

(3) Kebiasaan
Dalam situasi yang besar, pelaksanaan tindakan moral memperoleh manfaat dari
kebiasaan. Orang-orang yang memiliki karakter yang baik, sebagaiamana yang ditunjukkan
oleh William Bennett, ―bertindak sebenarnya, dengan loyal, dengan berani, dengan baik, dan
dengan adil tanpa merasa amat tertekan oleh arah tndakan sebaliknya‖. Seringkali orangorang ini melakukan hal yang baik karena dorongan kebiasaan.
Untuk alasan ini, anak-anak, sebagai bagian dari pendidikan moral mereka,
memerlukan banyak kesempatan untuk mengembangkan kebiasaan yang baik, banyak praktik
dalam hal menjadi orang yang baik. Hal ini berarti pengalaman yang diulangi dalam
melakukan apa yang membantu, apa yang jujur, apa yang ramah, dan apa yang adil. Oleh
karena itu, kebiasaan baik yang terbentuk akan bermanfaat bagi diri mereka sendiri bahkan
ketika mereka menghadapi situasi yang berat.

Dalam pribadi dengan karakter yang baik, pengetahuan moral, perasaan moral dan
tindakan moral secara umum bekerja sama untuk saling mendukung satu sama lain. Tentu
saja, hal itu tidaklah selalu demikian; bahkan orang baik tidak terkecuali sering gagal dalam
melakukan perbuatan moral mereka yang terbaik. Namun, seiring kita mengembangkan
karakter – proses seumur hidup – kehidupan moral yang kita jalani secara meningkat
mengintegrasikan penilai, perasaan, dan pola pelaksanaan perbuatan yang baik.

2.2 Pendidikan Karakter
Setidaknya ada empat kebijakan
guru dan perangkat

yang memberikan ― penegasan ― kepada pihak

sekolah lainnya serta masyarakat untuk

meng-implementasikan

program pendidikan karakter, yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter
Bangsa Tahun 2010-2015,

( Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI, 2010 );

Desain Induk Pendidikan Karakter ( KEMENDIKNAS,2010); dan Pengembangan
Pendidikan Budaya & Karakter Bangsa, Pedoman Sekolah ( KEMENDIKNAS, 2010).
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(1) 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.
(2) 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
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,

Laporan Penelitian Fundamental

Ramlan – Jaka Permana

26
32

dan penyalahgunaan narkoba; dan (6) ‗gang pelajar‘ dan ‗geng 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.
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
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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.

(3) 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
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.
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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
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.
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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
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
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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.

Gambar 4 : Konteks Makro Pendidikan Karakter
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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 belajarmengajar 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.
Lingkungan satuan pendidikan perlu dikondisikan agar lingkungan fisik dan sosialkultural 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.
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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.

Integrasi ke dalam KBM pada setiap
Mata Pelajaran

Integrasi ke dalam kegiatan
ekstrakurikuler : Pramuka,
Olah Raga, Karya Tulis dsb

Pembiasaan dalam kehidupan
keseharian di satuan pendidikan

Penerapan pembiasaan
kehidupan keseharian di rumah
yang selaras dengan di satuan
pendidikan

Gambar 5 : Konteks Mikro Pendidikan Karakter
Laporan Penelitian Fundamental

Ramlan – Jaka Permana

3933

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
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.
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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.

(4) 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 RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat KurikulumTahun 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
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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
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.
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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.

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
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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

Tabel 1
KETERKAITAN NILAI DAN INDIKATOR UNTUK SEKOLAH DASAR

1. Religius
NILAI
Sikap dan perilaku yang patuh
dalam melaksanakan ajaran agama
yang dianutnya, toleran terhadap
pelaksanaan ibadah agama lain,
serta hidup rukun dengan pemeluk
agama lain.

INDIKATOR
KELAS 1 – 3
KELAS 4 – 6
Mengenal dan mensyukuri tubuh
Mengagumi sistem dan cara
dan bagiannya sebagai ciptaan
kerja organ-organ tubuh
Tuhan melalui cara merawatnya
manusia yang sempurna
dengan baik.
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

Membantu teman yang
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teman sekelas dan satu
sekolah dengan berbagai
perbedaan yang telah
diciptakan-Nya.

memerlukan bantuan sebagai
suatu ibadah atau kebajikan.

2. Jujur
NILAI
Perilaku yang didasarkan pada
upaya menjadikan dirinya
sebagai orang yang selalu
dapat dipercaya dalam
perkataan, tindakan, dan
pekerjaan.

INDIKATOR
KELAS 1-3
Tidak meniru jawaban teman
(menyontek) ketika ulangan
ataupun mengerjakan tugas
di kelas.

KELAS 4 - 6
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.

Mau menyatakan tentang
ketidaknyaman suasana
belajar di kelas.

Mengemukakan
ketidaknyaman dirinya dalam
belajar di sekolah.

3. Toleransi
NILAI
Sikap dan tindakan yang
menghargai perbedaan agama,
suku, etnis, pendapat, sikap,
dan tindakan orang lain yang
berbeda dari dirinya.

INDIKATOR
KELAS 1-3
Tidak mengganggu teman
yang berlainan agama dalam
beribadah.

KELAS 4 - 6
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
Tindakan yang menunjukkan
perilaku tertib dan patuh pada

INDIKATOR
KELAS 1-3
Datang ke sekolah dan
masuk kelas pada waktunya.
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berbagai ketentuan dan
peraturan.

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
Mematuhi aturan permainan

Berpakaian sopan dan rapi.
Mematuhi aturan sekolah.

5. Kerja keras
NILAI
Perilaku yang menunjukkan
upaya sungguh-sungguh
dalam mengatasi berbagai
hambatan belajar, tugas, dan
menyelesaikan tugas dengan
sebaik-baiknya.

INDIKATOR
KELAS 1-3
KELAS 4 - 6
Mengerjakan semua tugas
Mengerjakaan tugas dengan
kelas dengan sungguhsungguh.
teliti dan rapi.
Mencari informasi dari
sumber di luar buku
pelajaran.

Mencari informasi dari
sumber-sumber di luar
sekolah.

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
Berpikir dan melakukan
sesuatu yang menghasilkan
cara atau hasil baru
berdasarkan sesuatu yang telah
dimiliki.

INDIKATOR
KELAS 1-3
Membuat suatu karya dari
bahan yang tersedia di kelas.

KELAS 4 - 6
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.
Membuat karya tulis tentang
hal baru tapi terkait dengan
materi pelajaran.

Menyatakan perasaannya
dalam gambar, seni, bentukbentuk
komunikasi lisan dan
tulis.
Melakukan tindakan-tindakan
untuk membuat
kelas menjadi sesuatu yang
nyaman.
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7. Mandiri
NILAI
Sikap dan prilaku yang tidak
mudah tergantung pada orang
lain dalam menyelesaikan
tugas-tugas.

INDIKATOR
KELAS 1-3
Melakukan sendiri tugas
kelas yang menjadi tanggung
jawabnya.

KELAS 4 - 6
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
Cara berpikir, bersikap, dan
bertindak yang menilai sama
hak dan kewajiban dirinya dan
orang lain.

INDIKATOR
KELAS 1-3
Menerima ketua kelas
terpilih berdasarkan suara
terbanyak.

KELAS 4 - 6
Membiasakan diri
bermusyawarah dengan
teman-teman.

Memberikan suara dalam
pemilihan di kelas dan
sekolah.

Menerima kekalahan dalam
pemilihan dengan ikhlas.

Mengemukakan pikiran
tentang teman-teman sekelas.

Mengemukakan pendapat
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
Sikap dan tindakan yang
selalu berupaya untuk
mengetahui lebih mendalam
dan meluas dari sesuatu yang
dipelajari, dilihat, dan
didengar.

INDIKATOR
KELAS 1-3
Bertanya kepada guru dan
teman tentang materi
pelajaran.
Bertanya kepada sesuatu
tentang gejala alam yang
baru terjadi.
Bertanya kepada guru
tentang sesuatu yang
didengar dari radio atau
televisi.
Bertanya tentang berbagai
peristiwa yang dibaca dari
media cetak.
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10. Semangat Kebangsaan
NILAI
Cara berpikir, bertindak, dan
berwawasan yang
menempatkan kepentingan
bangsa dan negara di atas
kepentingan diri dan
kelompoknya.

INDIKATOR
KELAS 1-3
Turut serta dalam upacara
peringatan hari pahlawan dan
proklamasi kemerdekaan.

KELAS 4 - 6
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.

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
Cara berpikir, bersikap, dan
berbuat yang menunjukkan
kesetiaan, kepedulian, dan
penghargaan yang tinggi
terhadap bahasa, lingkungan
fisik, sosial, budaya, ekonomi,
dan politik bangsa.

INDIKATOR
KELAS 1-3
Mengagumi keunggulan
geografis dan kesuburan
tanah wilayah Indonesia.

KELAS 4 - 6
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.
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12. Menghargai Prestasi
NILAI
Sikap dan tindakan yang
mendorong dirinya untuk
menghasilkan sesuatu yang
berguna bagi masyarakat,
mengakui, dan menghormati
keberhasilan orang lain.

INDIKATOR
KELAS 1-3
Mengerjakan tugas dari guru
dengan sebaik-baiknya.

KELAS 4 - 6
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.

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
Tindakan yang
memperlihatkan rasa senang
berbicara, bergaul, dan bekerja
sama dengan orang lain.

INDIKATOR
KELAS 1-3
Bekerja sama dalam
kelompok di kelas.

KELAS 4 - 6
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.
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14. Cinta Damai
NILAI
Sikap, perkataan, dan tindakan
yang menyebabkan orang lain
merasa senang dan aman atas
kehadiran dirinya

INDIKATOR
KELAS 1-3
Tidak menggunakan
kekuatan fisik dalam
berselisih dengan teman.

KELAS 4 - 6
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.
Mengucapkan salam atau
selamat pagi/siang/sore
ketika bertemu teman untuk
pertama kali pada hari itu.

Ikut menjaga keamanan
barang-barang di kelas.
Menjaga keselamatan teman
di kelas/sekolah dari
perbuatan jahil yang merusak.

15. Gemar Membaca
NILAI
Kebiasaan menyediakan
waktu untuk membaca
berbagai bacaan yang
memberikan kebajikan bagi
dirinya.

INDIKATOR
KELAS 1-3
Membaca buku atau tulisan
yang diwajibkan guru.

KELAS 4 - 6
Membaca buku dan tulisan
yang terkait dengan mata
pelajaran.

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
Sikap dan tindakan yang
selalu ingin memberi bantuan
kepada orang lain dan
masyarakat yang
membutuhkan.

INDIKATOR
KELAS 1-3
Membagi makanan dengan
teman.

KELAS 4 - 6
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.
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17. Peduli Lingkungan
NILAI
Sikap dan tindakan yang
selalu berupaya mencegah
kerusakan lingkungan alam di
sekitarnya dan
mengembangkan upaya-upaya
untuk memperbaiki kerusakan
alam yang sudah terjadi.

INDIKATOR
KELAS 1-3
Buang air besar dan air kecil
di WC.

KELAS 4 - 6
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

2.3 Konsep Pendidikan Seni

(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.
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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
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 (
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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

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
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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
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 sen
Menggali suatu subject natter melalui berkarya seni dengan menguangkapkan suatu
konsep dari mata pelajaran lain yang sedang dipelajari. Mengungkapkan pemahaman tentang
Laporan Penelitian Fundamental

Ramlan – Jaka Permana

54
48

8konsep 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) Pendidikan Karakter Pada Pembelajaran Seni Tari & Drama di Sekolah Dasar
Lincona (1992), ahli pendidikan karakter dari Cortland University dikenal sebagai
Bapak Pendidikan Karakter Amerika, menerapkan idenya pada tingkat pendidikan dasar &
menengah : (1) moral knowing ( pengetahuan tentang moral); (2) moral feeling ( perasaan
tentang moral), dan (3) moral action (perbuatan moral atau act morally).

Moral Knowing

Moral Feeling

Moral Action

( Pengetahuan Moral)

(Perasaan Moral)

(Tindakan Moral)

1. Moral awareness

1. Conscience

(Kesadaran Moral)
2. Knowing moral values

(hati nurani)
2. Self-esteem

(Pengetahuan nilai moral)
3. Perspective taking

(harga diri)
3. Empaty

( Penentuan perspektif)

( merasakan penderitaan

1. Competence
(Kompetensi )
2. Will
(keinginan)
3. Habit
(kebiasaan)

orang lain )
4. Moral reasoning
(Pemikiran Moral)
5. Decision making

4. Loving the good
( mencintai kebenaran )
5. Self-control

(Pengambilan keputusan)
6. Self-knowledge

( kendali diri)
6. Humility

(Pengetahuan pribadi)

(kerendahan hati)

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,
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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.
―Karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau
perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu
dipikirkan lagi‖. ( Imam Ghozali ).
Proses pembentukan karakter dimulai dari usia anak-anak, pada awalnya anak akan
merasa dipaksa- terpaksa – biasa – bisa, kemudian ketika dewasa menjadi karakter. Jadi
misalnya apabila seorang anak sejak kecilnya sudah dibentuk untuk menjadi orang jujur,
maka ketika telah menjadi dewasa tidak akan melakukan sikap dan tindakan yang tidak jujur,
meskipun banyak diberikan banyak kesempatan untuk melakukan korupsi. Namun apabila
sejak kecilnya seseorang tidak dibentuk karakternya menjadi orang jujur, maka akan spontan
melakukan korupsi apabila ada kesempatan, bahkan kesempatan untuk melakukan korupsi
sengaja dicarinya.

Gambar 6

Proses Pembentukan Karakter
Pembelajaran Seni Tari & Drama di Sekolah Dasar akan terjadi proses pembelajaran
pembiasaan. Peserta didik akan dibiasakan untuk hidup : (1) Jujur; (2) menghargai prestasi;
(3) Disiplin dan Toleransi ; (4) Kerja keras; (5) Kreatif; (6) Mandiri; (7) Demokratis (8)
bekerjasama; (8) Rasa ingin tahu; (9) Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air ; (11)
Komunitatif dan Bersahabat; (12) Gemar Membaca; dan (13) Cinta Damai dan Peduli sosial.
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Pembiasaan „Jujur‟
Jujur mengakui kelemahan diri sendiri pada kenyataannya tidaklah mudah, demikian
pula jujur mengakui kelebihan orang lain sebuah sikap yang sulit untuk di lakukan. Orang
bijak banyak yang mengatakan bahwa ‗orang jujur sulit dicari‘. Faktanya, kita sering melihat
orang-orang tidak jujur, misalnya setiap hari dipertontonkan di media televisi. ‗ tidak akan
ada asap kalau tidak ada api‘, tidak akan ada orang tidak jujur kalau pendidikan di
masyarakat kita tidak sekedar mendidik manusia cerdas tapi mendidik manusia yang jujur.
Pada proses pembelajaran seni tari & drama, para peserta didik diberikan latihanlatihan pembiasaan kejujuran. Para peserta didik berlomba untuk memerankan aktor cerita
drama dengan sebaik-baiknya. Pada produksi pertunjukan tersebut diharuskan ada yang
berperan ‗mengkritik‘ atau berwenang untuk memutuskan apakah pemeran sudah berakting
dengan benar atau tidak, yang dimaksud biasa disebut sutradara. Pemeran ‗ mau tidak mau‘
harus mengakui (jujur) kesalahan apabila belum melakukannya dengan benar. Jadi anak-anak
yang terlibat dalam produksi pertunjukan tari & drama dipaksa (dibiasakan) untuk bersikap
dan bertindak jujur.
Pembiasaan „Menghargai Prestasi„
Produksi tari & drama hasil dari latihan-latihan yang dilakukan anak-anak biasanya
ditampilkan (dipresentasikan) di depan umum, biasanya teman-teman sekolahnya, guru-guru,
dan para orang tua. Selain itu, biasanya dalam satu kelas menampilkan beberapa judul tari &
drama. Anak-anak yang telah menampilkan karya pertunjukkanya akan bertindak sebagai
penonton (apresiator).
Ada dua hal yang dapat menjadi pengalaman dalam aktivitas ini. Pertama, anak-anak
yang telah mempertunjukkan karyanya kemudian diapresiasi oleh audienc, maka mereka
akan merasa dihargai prestasinya. Kedua, anak-anak yang kemudian menjadi penonton akan
berlatih kebiasaan untuk menghargai pretasi orang lain.
Pada kenyataannya, tidaklah mudah seseorang untuk menghargai prestasi orang lain.
Sikap dan tindakan menghargai orang lain dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah
dibutuhkan, sebagai kebutuhan hidup berkompetisi. Seseorang yang tidak terbiasa
menghargai prestasi orang lain cendrung bersifat ‗ego‘ atau menjadi manusia yang tidak
mengoreksi diri.
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Pembiasaan „Disiplinin dan Toleransi‟
Sulit untuk bisa disangkal bahwa kedisiplinan akan berpengaruh besar terhadap
keberhasilan seseorang dalam mencapai visi dan misi hidupnya. Karena ketidakdisiplinan-lah
seseorang tidak bisa menjadi manusia yang diharapkan oleh setiap keluarga atau Negara.
Seseorag tidak akan bisa menjadi manusia yang disiplin ‗ secara tiba-tiba ‗ ketika menginjak
usia dewasa, namun harus dibentuk sejak usia anak-anak.
Pada pembelajaran produksi ‗Seni Tari & Drama‘, terutama pada proses persiapan
pertunjukan, para pemeran melakukan persiapan melalui latihan-latihan. Keberhasilan
pertunjukan seni tari & drama, adalah keberhasilan kolektif. Artinya berkualitas atau tidaknya
sebuah pertunjukkan seni tari & drama akan ditentukan oleh disiplin atau tidaknya semua
yang terlibat dalam pertunjukkan. Pada proses latihan tari & drama peserta didik dibiasakan
untuk disiplin. Kebiasaan disiplin pada usia anak-anak tidak menutup kemungkinan pada
awalnya mereka merasa terpaksa. Namun keterpaksaan dalam berkesenian akan berbeda
dengan keterpaksaan dalam melakukan aktivitas yang lain, keterpaksaan dalam berkesenian
termotivasi oleh ‗rasa kesenangan‘.
Ketika proses latihan berlangsung, apabila salah seorang pemeran drama tidak hadir
maka latihan nyaris tidak akan bisa dimulai. Apabila ada salah seorang peserta tidak hadir
maka akan mengacaukan berlangsungnya kegiatan latihan. Dengan demikian ana-anak yang
mengikuti latihan pertunjukan tari & drama terpaksa akan selalu hadir dengan alasan apabila
tidak hadir akan mengecewakan teman-temannya. Alasan keterpaksaan anak-anak tersebut ini
tidak lain adalah sebagai pembelajaran kebiasaan yang kelak akan terbiasa bersikap toleransi
terhadap orang lain. Apabila terus menerus pembelajaran pertunjukan seni tari & drama ini
dilakukan, maka anak-anak tersebut akan terbiasa hidup toleransi terhadap orang lain.
Pembiasaan „ Kerja keras‟
Ketika anak-anak telah melakukan aktivitas latihan-latihan pertunjukan tari& drama,
ketika itu pula mereka secara tahap demi tahap sikapnya berkembang kea rah rasa
menyenangkan. Namun cukup sampai di situ, mereka saling berkomptisi, berobsesi
berkeinginan untuk menampilkan pertunjukkan yang memuaskan bathinnya. Untuk
mendapatkan hasil pertunjukkan tari & drama yang diharapkan, mereka perlu kerja keras,
tanpa disiplin dan lain-lain mereka tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan.
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Dalam kehidupan sehari-hari ada dua sifat seseorang yang berlawanan, yang masingmasing sangat menentukan kesuksesan hidupnya. ‗Pemalas‘ dan ‗Pekerja keras‘, tak ada
seseorang yang dalam kehidupan bisa sukses hidupnya dengan pemalas, namun diperlukan
kerja keras. Dan untuk bias menjadi pekerja keras diperlukan pembiasaan sejak kecil.
Pembelajaran seni tari & drama sangat efektif dapat menjadi media anak-anak agar
melakukan latihan-latihan kebiasaan menjadi manusia pekerja keras.
Pembiasaan „bekerjasama‟
Drama merupakan hasil karya kolektif dimana semua pihak dituntut kreativitasnya
untuk berkontribusi dalam mewujudkan sebuah produksi. Semua pihak saling bekerjasama
untuk mengusung sebuah tujuan bersama yaitu pertunjukan drama. Kegiatan ini sangat
penting dilakukan bagi anak-anak yang baru terjun ke arena pergaulan dan perjumpaan
dengan banyak teman yang beragam latar belakang. Secara edukatif, pembelajaran bekerja
sama merupakan modal pembiasaan yang kelak akan terbawa sampai usia dewasa. Lebih dari
itu, proses kerja sama akan menyadarkan individu bahwa hidup manusia senantiasa saling
membutuhkan dan saling melengkapi. Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan sendiri. Banyak
kegiatan yang membutuhkan kerjasama karena individu memiliki keterbatasan kapisitas.
Proses produksi tari & drama senantiasa menekankan kerja sama. Tanpa kerjasama tak akan
mewujudkan sebuah produksi tari & drama yang menjadi tujuan bersama.
Pembiasaan „Komunikatif dan Bersahabat‟
Di lingkungan masyarakat, kita sering menemukan banyak orang yang mengalami
kesulitan dalam mengucapkan kata-kata, sehingga menghambat kenyamanan berkomunikasi
bahkan bisa terjadi miskomunikasi dengan lawan bicaranya. Persoalan ini akibat dari ketika
masih usia anak-anak ada kesalahan mengucapkan kata-kata, kemudian tidak dilakukan
perbaikan melalui latihan-latihan atau pembelajaran pembiasaan, hingga terbawa ketika telah
menginjak usia dewasa. Misalnya sejak kecil biasa mengucakan hurup ‗R‘ terdengar ‗L‘ atau
mengucapkan

hurup ‗F‘ terdengar ‗P‘. Hal ini akan menganggu pula pada salah satu

kebutuhan manusia dalam persahabatan di lingkungannya.
Melalui latihan ‗wacana kata‘ dalam drama akan membantu proses mempasihkan dan
menjelaskan artikulasi bicara agar terdengar sebagaimana mestinya. Kemampuan artikulasi
akan membuat anak lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Sebaliknya, ketidakmampuan
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mengucapkan kata-kata secara jelas akan menjadi ejekan orang lain yang mendengarnya dan
akan berpengaruh pada proses pengembangan kepribadian.
Drama menuntut kejelasan artikulasi agar informasi bisa terdengar jelas di telinga
penonon dan dapat dipahami maksudnya. Disamping artikulasi, dalam proses latihan drama
juga dilatih bagaimana mengatur resonansi agar gelombang suara bisa mencapai telinga
pendengar.
Bentuk latihan yang biasa dilakukan dalam proses tari & drama, dimulai dari latihan
pengucapan huruf alphabet baik huruf hidup (vocal) maupun huruf mati (konsonan). Setelah
mencapai tingkat kejelasan artikulasi, meningkat pada pengucapan kata-kata dari yang mudah
sampai yang susah. Kemudian latihan mengucapkan kalimat-kalimat yang terdapat dalam
teks (naskah drama) yang dianggap sulit sekaligus memberi tekanan serta intonansi yang
tepat. Berikutnya, pemeran diberi tugas untuk membaca naskah yang telah dipersiapkan
sesuai dengan tugas peran yang diberikan dengan keras yang meliputi membaca untuk
penikmatan, membaca untuk pemahaman, membaca untuk penafsiran, serta membaca untuk
memberi pengaruh bagi pendengar.
Pembiasaan „ Gemar Membaca‟
Ada salah satu kisah yang sangat menarik untuk di simak, Pada jaman prakemerdekaan, ketika Bung Karno dimasukan ke salah satu penjara di Bandung baru saja satu
hari beliau sakit meriang, panas dingin. Kemudian secara tidak sengaja saat itu salah seorang
petugas memasukan surat kabar kedalam sel. Tiba-tiba Bung Karno sembuh tak terlihat sakit.
Ternyata beliau sakit karena hari itu tidak melakukan aktivitas membaca.
Apabila kita membaca kisah orang-orang yang pandai, pastilah mereka memiliki
kebiasaan-kebiasan membaca, bahkan banyak diantaranya yang mendapatkan gelar akademik
misalnya doktor atau professor tanpa sekolah (tidak mengikuti pendidikan formal). Jadi
banyak terbukti bahwa dengan membaca seseorang bisa menjadi pandai, namun menjadi
seseorang terbiasa membaca memerlukan proses pembiasaan yang dilakukan sejak usia anakanak.
Untuk memerankan tokoh sebuah drama, anak-anakmemulai dengan membaca naskah
drama (skenario). Mereka biasanya berulang-ulang membaca naskah agar benar-benar bias
memrankan tokoh dengan maksimal. Tanpa disadari memabaca naskah drama sebenarnya
mereka memaksakan untuk membaca. Keterpaksanaan mereka terdorong untuk mendapatkan
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kepuasan memerankan tokoh, sehingga tanpa disadari anak-anak membiasakan diri untuk
membaca. Bukan hal yang tidak mungkin apabila anak-anak berulang-ulang melakukan
pembelajaran drama, maka berualang-ulang pula mereka membiasakan diri untuk terbiasa
membaca.
2.4 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.
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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
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
Laporan Penelitian Fundamental

Ramlan – Jaka Permana

6256

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 berhadaphadapan dengan guru. Pada model pembelajaran kooperatif siswa perlu berkomunikasi satu
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;
(1) model pembelajaran apa pun yang diterapkan, jika pengajar kurang menguasai meteri dan
tidak disenangi para siswa, maka hasil pembelajaran menjadi tidak efektif.
(2) 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).
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(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
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.
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(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
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
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(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.
(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
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Tahap Dua
8. Peserta didik dengan bimbingan guru melakukan kunjungan ke suatu tempat
MENGKOMUNIKASIKAN HASIL
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.
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(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
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)
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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.
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
Fase 1

PERILAKU GURU


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

Membantu

peserta

didik

mendefinisikan

dan

Mengorganisasikan peserta didik

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan
dengan masalah tersebut
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Fase 3

Mendorong

peserta

didik

untuk

mengumpulkan

Membimbing penyelidikan

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk

individu dan kelompok.

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.

Fase 4

Membantu peserta didik dalam merencanakan dan

Mengembangkan dan menyajikan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, model
hasil karya

dan berbagi tugas dengan teman

Fase 5

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah

Menganalisa dan mengevaluasi dipelajari/ meminta kelompok presentasi hasil kerja.
proses pemecahan masalah

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 pekerjaanpekerjaan 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 usahausahanya dan hasil pekerjaannya dengan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai
(standard) oleh pebelajar itu sendiri dalam belajar.
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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

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
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siswa sesuai dengan tujuan. Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan belajar mengajar
yang teacher oriented menjadi student oriented.
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
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hubungan antara konsep-konsep, yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan
menimbulkan frustasi.
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
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PBM dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar
lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini
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 bermacammacam 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).

Laporan Penelitian Fundamental

Ramlan – Jaka Permana

70
76

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 perasaanperasaannya; 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 aspekaspek 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 adeganadegan 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.
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.
(5) 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.
(6) 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.
(7) 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
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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.
(8) Membagi pengalaman dan Pengambilan Kesimpulan
Tahap ini harus menghasilkan generalisasi secara langsung karena tujuan utama
bermain peran ialah membantu para peserta didik untuk memperolah pengalamanpengalaman berharga dalam hidupnya melalui kegiatan interaksional dengan temantemannya. 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 prinsipprinsip 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 pandanganpandangan yang dikemukakan para peserta didik.
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(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.
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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 siswasiswinya, 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 anak berusia 4 tahun.
Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada dewasa sudah terjadi ketika usia 8 tahun, dan 20%
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sisanya 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
Laporan Penelitian Fundamental

Ramlan – Jaka Permana

78
84

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
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru mengenai ― Model
Pembelajaran ‖ yang paling efektif dan mengenai sasaran untuk digunakan oleh guru sekolah
dasar dalam mengajar bidang studi pendidikan seni tari & drama yang berorientasi pada
pendidikan budaya dan karakter bangsa.
4.1 Research and Development
Penelitian ini menggunakan metode Research and Development ( R&D ), dengan
melalui langkah-langkah penelitian sebagai berikut : (1) Potensi dan Masalah; (1)
Pengumpulan Data; (3) Desain Produk; (4) Validasi Desain; (5) Revisi Desain; (6) Ujicoba
Produk; (7) Revisi Produk; (8) Ujicoba Pemakaian; (9) Revisi Produk; dan (10) Produksi
Masal.
Langkah-Langkah Penelitian yang dimaksud diatas dijelaskan pada (Gambar ..) di
bawah ini,
Gambar 7
Langkah- Langkah Penelitian
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Potensi dan Masalah
Penelitian ini berawal dari adanya temuan permasalahan – yaitu banyaknya guru yang
melaksanakan proses pembelajaran, menyimpang dari tujuan pendidikan yang semestinya,
yaitu untuk melahirkan bangsa yang cerdas dan berkarakter.

Dibawah ini adalah sebuah

illustrasi, bagaimana proses seseorang yang semestinya menjadi orang yang tidak suka
korupsi, namun dampak dari guru yang hanya melibatkan moral knowing, harapan tersebut
bahkan akan ‗berbanding terbalik‘.

Gambar 8
Potensi dan Masalah

Pengumpulan Data dan Desain Produk
Data dikumpulkan melalui Penelitian pendahuluan dan Studi literatur sehingga
menghasilkan sebuah Desain Produk, seperti tersususn pada gambar di bawah ini,
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Gambar 9
Pengumpulan Data dan Desain Produk

Pada Penelitian pendahuluan (studi kasus), telah ditemukan data yaitu guru-guru Seni
Budaya yang dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, tidak relevan dengan
tujuan pendidikan yaitu melahirkan manusia yang cerdas dan berkarakter. Dibawah ini, salah
satu soal temuan hasil survey yang dimaksud.
Guru mengajar Seni Budaya – Tidak membentuk karakter peserta didik
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Desain Produk menjadi Produk Masal
Dari Desain Produk menjadi Produk Masal dilakukan melalui tahap-tahap : Validasi
Desain; Revisi Desain; Uji Coba Produk; Revisi Produk; dan Uji Coba Pemakaian.

Validasi desain, merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah desain produk, dalam hal
ini Model Pembelajaran baru secara rasional akan lebih efektif atau tidak. Dikatakan secara
rasional, karena validasi ini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum
fakta lapangan. Kegiatan ini akan dilakukan pada sebuah diskusi, dengan cara menghadirkan
beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang
di desain tersebut.
Revisi Desain, Setelah dilakukan validasi melalui diskusi dengan pakar, maka akan diketahui
kekurangan-kekurangan apa saja yang ada pada desain produk yang dimaksud. Selanjutnya
dilakukan perbaikan-perbaikan.
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Uji Coba Produk, Akan dllakukan dengan tindakan kelas di sebuah sekolah. Melalui
tindakan ini diharapkan akan menghasilkan temuan-temuan baru yang bersifat implementatif,
bagaimana penggunaan Model Pembelajaran yang paling efektif.
Revisi Produk, Atas dasar uji coba produk selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan,
sehingga siap untuk di uji cobakan.
Uji Coba Pemakaian, Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi
yang tidak terlalu penting, selanjutnya produk yang berupa model pembelajaran tersebut
diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup yang luas. Dalam operasinya model ini tetap
akan di nilai kekurangan atau hambatan yang muncul untuk perbaikan lebih lanjut.
Revisi Produk, Tahap ini dilakukan apabila dalam perbaikan kondisi nyata terdapat
kekurangan-kekurangan.
Produk Masal, Apabila Model Pembelajaran Tematik Mata Pelajaran Matematika dengan
Seni Budaya telah di uji cobakan melalui lapangan nyata, dalam hal ini di sekolah-sekolah,
maka akan menjadi model (prototype), bagi guru-guru dalam mengajar tematik mata
pelajaran apapun, khususnya di sekolah dasar.

4.2 Penelitian Tindakan Kelas
Agar desain produk ( model pembelajaran) seni tari & drama layak untuk di produk
masal,maka akan dilakukan uji coba dengan menggunakan metode ‗ Penelitian Tindakan
Kelas‘. Dengan dilakukannya penelitian tindakan kelas, teori yang telah ditemukan peneliti
akan 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 untuk memperbaiki
proses pembelajaran atau memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran.
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Gambar 10
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS
KAJIAN TEORI

Penemuan Hasil Penelitian Pada
Tahun Pertama

-

_

“ Model Pembelajaran yang berbasis
Pendidikan Budaya dan Karakter
Bangsa Pada Bidang Seni Tari & Drama
di Sekolah Dasar

-

Kebijakan Kurikulum 2013
Kebijakan dan Konsep Pendidikan
Karakter
Konsep Pendidikan Seni
Implementasi Pembelajaran Seni Tari &
Drama

UJI COBA
DI
SEKOLAH
DASAR

PENELITIAN
TINDAKAN KELAS

KOLABORASI
DENGAN
GURU

HIPOTESIS TINDAKAN

PROSES
PEMBELAJARAN
( TINDAKAN )

UJI KELAYAKAN TEORI
( PENEMUAN PADA TAHUN PERTAMA )

KESIMPULAN

Laporan Penelitian Fundamental

Ramlan – Jaka Permana

85
91

Penelitian tindakan adalah bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para
partisipan dalam situasi sosial termasuk pendidikan. Penelitian tindakan adalah studi
sistematis dari upaya meningkatkan praktik pendidikan oleh kelompok partisipan dengan cara
tindakan praktis ( Maclsaac, 1996:1). Selanjutnya, penelitian tindakan yang dimaksud telah
disosialisasikan dengan istilah Penelitian Tindakan Kelas atau di singkat PTK.
Penelitian Tindakan Kelas secara sederhana PTK diartikan sebagai penelitian
tindakan ( action research ) yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas proses
dan hasil belajar sekelompok peserta didik. Dalam hal ini pengertian kelas tidak terbatas pada
empat dinding kelas atau ruang kelas, tetapi juga lebih pada adanya aktivitas belajar dua
orang atau lebih peserta didik.(Mulyasa, 2013:h.10)
Suharsimi, Suhardjono, dan Supardi ( 2006) menjelaskan PTK dengan memisahkan
kata-kata yang tergabung di dalamnya, yakni : Penelitian + Tindakan + Kelas, dengan
peranan sebagai berikut :
(1) Penelitian – menunjuk

pada kegiatan mencermati suatu objek, dengan

menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi
yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi
peneliti; (2) Tindakan – menunjuk pada suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan
tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk peserta didik;
dan (3) Kelas dalam hal ini terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam pengertian yang
lebih spesifik. Seperti yang sudah lama dikenal dalam bidang pendidikan dan pengajaran.
Yang dimaksud dengan istilah kelas dalah sekelompok peserta didik dalam waktu yang sama,
menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula.
Mulyasa menyimpulkan, bahwa Penelitian tindakan kelas merupakan suatu upaya
untuk mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan sebuah
tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan. Tindakan tersebut dilakukan oleh guru, oleh
guru bersama-sama dengan peserta didik, atau oleh peserta didik di bawah bimbingan dan
arahan guru, dengan maksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran.
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Langkah – langkah Penelitian Tindakan Kelas
1. Perencanaan ( Planning )
Kegiatan perencanaan mencakup : (1) identifkasi masalah; (2) analisis penyebab adanya
masalah, dan (3) pengembangan bentuk tindakan (aksi) sebagai pemecahan masalah.
2. Tindakan ( acting )
Dalam menentukan bentuk tindakan (aksi) yang dipilih perlu mempertimbangkan
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :
(a) Apakah tindakan (aksi) yang dipilih telah mempunyai landasan berpikir yang
mantap, baik secara kajian teoritis maupun konsep ? ;
(b) Apakah alternatif tindakan yang dipilih dipercayai (diasumsikan) dapat menjawab
permasalahan yang muncul ?;
(c) Bagaimanakah cara melaksanakan tindakan dalam bentuk strategi langkah-langkah
setiap siklus dalam proses pembelajaran di kelas ?;
(d) Bagaimana cara menguji perbaikan kondisi dan peningkatan proses dalam kegiatan
pembe;lajaran di kelas yang diteliti ?
Jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan tersebut

di atas disebut hipotesis

tindakan, yakni alternatif tindakan yang dipandang paling tepat atau dipercaya oleh
peneliti akan mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi.
Setelah ditetapkan bentuk tindakan yang dipilih sesuai dengan rencana pelaksanaan
tindakan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan tindakan dalam proses
pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru.
3.

Observasi (observing)
Kegiatan observasi atau pengamatan dalam penelitian tindakan kelas dilakukan untuk
mengetahui dan memperoleh gambaran lengkap secara objektif tentang perkembangan
proses pembelajaran, dan pengaruh dari tindakan (aksi) yang dipilih terhadap kondisi
kelas dalam bentuk data. Atau bisa dikatakan sebagai kegiatan merekam informasi
dampak dari pelaksanaan tindakan baik dengan atau tanpa alat bantu. Data yang
dihimpun melalui pengamatan (observasi) ini meliputii data kuantitatif dan kualitatif
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sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pengambilan data harus bersifat
multiple data collection, jangan hanya menggunakan satu instrumen saja.

4. Refleksi ( reflecting)
Refleksi dilakukan untuk mengadakan upaya evaluasi yang dilakukan guru dan tim
pengamat dalam penelitian tindakan kelas. Refleksi dilakukan dengan cara berdiskusi
terhadap berbagai masalah yang muncul di kelas penelitian yang diperoleh dari analisis
data sebagai bentuk dari pengaruh tindakan yang telah dirancang. Pada kegiatan refleksi
ini juga ditelaah aspek-aspek mengapa, bagaimana, dan sejauh mana tindakan yang
dilakukan mampu memperbaiki

masalah secara bermakna. Berdasarkan masalah-

masalah yang muncul pada refleksi hasil perlakuan tindakan pada siklus pertama, maka
akan ditentukan oleh peneliti apakah tindakan yang dilaksanakan sebagai pemecahan
masalah sudah mencapai tujuan atau belum. Melalui refleksi inilah maka peneliti akan
menentukan keputusan untuk melakukan siklus lanjutan ataukah berhenti karena
masalahnya telah terpecahkan.
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BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
Penelitian yang telah dilakukan, mengikuti alur sebagaimana dijelaskan pada gambar
seperti di bawah ini.
Gambar 11
ALUR PENELITIAN
Studi Model Pembelajaran di Sekolah Dasar Khususnya Dalam Bidang Pendidikan Seni Tari
dan Drama yang berorientasi pada Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

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
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pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning), dan model pembelajaran
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.
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
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pendidikan karakter. Selanjutnya model pembelajaran seni tari & drama yang telah
ditemukan peneliti, dapat disebut dengan model PSD.
5.1 Hasil Studi Lapangan
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 faktafakta yang ada di lapangan.
Hasil Wawancara
a. 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.

b. 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 .
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(2) Semua mapel menurut saya sudah berkarkter ( karena buku paket lengkap per-siswa).
Caranya yaitu menanyakan ke siswa, bila tidak ada yang tidak mengerti boleh
ditanyakan ke guru ( karena di buku paket sudah jelas dan detail, materi dan contoh47

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. Contoh : memberi bantuan kepada
siswa korban banjir. Karakter yang kita ajarkan—mengasihi sesama. Bidang studi
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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 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.
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(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/ langkahlangkah proses yang dilauinya untuk mendapatkan hasilnya. Kita disini menekankan
proses, bukan hasil yang instan, anak diperkenalkan menghargai prosesnya.

c. 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.
(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
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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.
(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.

d. Pendapat guru-guru tentang hambatan dalam mengimplemtasikan proses pembelajaran
yang berbasis budaya dan karakter bangsa di sekolah.
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(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.
(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.
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(8) Hambatan-hambatan : Karena mengenai adat-istiadat bangsa kita selalu berubahubah, 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.
e. 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 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.
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Pembahasan Hasil Wawancara
a. 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 guruguru 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
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).
b. Kesiapan Guru Mengimplementasikan Pembentukan Karakter pada Proses Pembelajaran
di Dalam Kelas.
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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
(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‘.
c. Pendapat Guru-Guru tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Kendalanya
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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
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.
d. 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.
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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 sekolahsekolah 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
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.
Hasil Observasi Proses Pembelajaran Guru di Dalam Kelas
a. Apersepsi dan Motivasi
(1) Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyapa dan memberi salam :
Dilakukan oleh guru
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(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

b. Penyampaian Kompetensi dan Rencana Kegiatan
(3) Menyampaikan kemampuan yang akan di capai peserta didik :
Dilakukan guru
(4) Menyampaikan rencana kegiatan :
Dilakukan guru
c. Penguasaan Materi Pembelajaran
(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
d. 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
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(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
e. 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 temantemannya
(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
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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

f. 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
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
g. 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
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Sebagian besar tampak
h. 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

Data Awal Nilai-nilai Karakter Peserta Didik
Data awal nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik Sekolah Dasar menarik
untuk dicermati. Berdasarkan data awal yang diperolah dari pertemuan pertama dengan
melakukan wawancara secara individual nilai-nilai apa saja yang sudah dimiliki dan melekat
dalam diri mereka sebagai pribadi—yang diasumsikan dibawa di lingkungan keluarganya,
umumnya memiliki jawaban yang beragam, karena mereka berasal dari lingkungan keluarga
yang berbeda-beda. Adapun nilai-nilai dominan yang umumnya sudah dimiliki oleh peserta
didik adalah nilai kejujuran. Namun demikian secara umum masih banyak peserta didik yang
merasakan belum memiliki nilai-nilai yang cukup kuat bagi pembentukan manusia yang
berkarakter seperti halnya disiplin, percaya diri,toleransi dan kerjasama.
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Tabel 2

Kondisi Awal Peserta didik Pra-Tindakan
( N = 35 )
Kondisi (%)
Nilai Karakter
Jujur
Nilai : Perilaku yang didasarkan pada upaya
menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat
dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
Toleransi
Nilai : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan
agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang
lain yang berbeda dari dirinya.
Pedulian Sosial
Nilai : Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi
bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang
membutuhkan.
Bersahabat/ Komunkatif
Nilai :Tindakan yang memperlihatkan rasa senang
berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain
Gemar membaca
Nilai : Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca
berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi
dirinya.
Disiplin
Nilai :Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan
patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
Bekerja keras
Nilai : Perilaku yang menunjukkan upaya sungguhsungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar,
tugas, dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
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Stabil

Cukup

Kurang

0.71

0.23

0.06

0.43

0.23

0.34

0.14

0.29

0.57

0.60

0.26

0.14

0.31

0.18

0.51

0.34

0.29

0.37

0.14

0.29

0.57
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Keterangan :


STABIL : nilai tersebut sudah kuat dan melekat daam dirinya, sehingga tidak bisa
meninggalkan kegiatan tersebut dalam situasi dan kondisi apapun.



CUKUP : nilai tersebut sudah ada dalam dirinya, tetapi belum begitu kuat sekali sehingga
dalam situasi dan kondisi tertentu masih melakukan perilaku yang belum menggambarkan
nilai-nilai tersebut.



KURANG : nilai tersbut belum ada/ masih dalam proses untuknya memiliki sampai hari
ini sehingga dalam situasi dan kondisi tertentu masih mengalami kesulitan untuk
mengekspresikan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Temuan Hasil Survey Siklus I

Observasi terhadap guru Sekolah Dasar yang sedang mengajar di dalam kelas
LAPORAN OBSERVASI
NO

KEGIATAN

BAIK SEDANG KURANG

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
5 Menyampaikan kemampuan yang akan di capai
peserta didik
6 Menyampaikan rencana kegiatan
C. Penguasaan Materi Pembelajaran
7 Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan
pembelajaran
8 Kemampuan mengaitkan materi dengan
pengetahuan lain relevan, perkembangan iptek, dan
kehidupan nyata
9 Menyampaikan pembahasan materi pembelajaran
dengan tepat
10 Menyajikan materi secara sistematik ( mudah ke
sulit, dari kongkrit ke abstrak)
D. Penerapan Model Pembelajaran Seni Tari & Drama
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Tahap Pendahuluan :
(1) Guru bercerita tentang kisah nyata yang dialami
sendiri atau orang lain ; (2) Peserta didik diberikan
kesempatan untuk mengomentari atau bertnya
kepada guru, tentang isi cerita; (3) Peserta didik
diberikan kesempatan untuk menceritakan
pengalamannya sendiri; (4) Guru membimbing
peserta didik untuk membagi kelas.
12 Tahap Persiapan Latihan Pertunjukkan :
(1) Kelompok Peserta didik memilih cerita untuk
pertunjukan; (2) Peserta didik menulis skenario
cerita; (3) Peserta didik melakukan pemilihan
pemeran (casting); (4) Peserta didik berdiskusi
mempersiapkan latihan-latihan.
13 Tahap pertunjukan dan Diskusi :
(1) Karya Peserta didik dipertunjukkan; (2) Urutan
pertunjukan disusun atas dasar kesepakatan
peserta didik; (3) Peserta didik sebagai penonton
mencatat bagian-bagian yang penting pada
pertunjukan kelompok lain; (4) Guru berdiskusi
dengan peserta didik, dan Guru menyimpilkan dari
hasil proses pembelajaran.
14 Tahap Penutup :
Guru bersama siswa menyimpulkan seluruh proses
kegiatan pembelajaran. Peserta didik harus
mendapatkan informasi – bahwa proses
pembelajaran itu telah mencapai tujuan.
E. Pemuatan Kegiatan Pembentukan Karakter
15 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Jujur
16 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Toleransi
17 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Peduli Sosial
18 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Bersahabat/ Komutatif
19 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Gemar Membaca
20 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Disiplin
21 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Bekerja keras
F. Pemanfaatan Sumber Belajar/ Media Pembelajaran
22 Menunjukkan ketrampilan dalam penggunaan
sumber belajar pembelajaran
23 Menunjukkan ketrampilan dalam penggunaan
media pembelajaran
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24
25

Menghasilkan pesan yang menarik
Melibatkan peserta didik dalam pemamfatan
sumber belajar pembelajaran
26 Melibatkan peserta didik dalam pemanfatan media
G. Pelibatan Peserta Didik
27 Menumbuhkan partisifasi aktif peserta didik melalui
interaksi guru, peserta didik, sumber belajar
28 Merespon positif partisifasi peserta didik
29 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon
peserta didik
30 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif
31 Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta
didik dalam belajar
H. Kegiatan Penutup
32 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman
dengan melibatkan peserta didik
33 Memberikan tes lisan atau tulisan
34 Mengmpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio
35 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan
arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan

v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v

Temuan Hasil Survey Siklus II

Observasi terhadap guru Sekolah Dasar yang sedang mengajar di dalam kelas
LAPORAN OBSERVASI
NO

KEGIATAN

BAIK SEDANG KURANG

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
5 Menyampaikan kemampuan yang akan di capai
peserta didik
6 Menyampaikan rencana kegiatan
C. Penguasaan Materi Pembelajaran
7 Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan
pembelajaran
8 Kemampuan mengaitkan materi dengan
pengetahuan lain relevan, perkembangan iptek, dan
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10
D.
11

12

13

14

E.
15
16
17
18
19
20
21

kehidupan nyata
Menyampaikan pembahasan materi pembelajaran
dengan tepat
Menyajikan materi secara sistematik ( mudah ke
sulit, dari kongkrit ke abstrak)
Penerapan Model Pembelajaran Seni Tari & Drama
Tahap Pendahuluan :
(1) Guru bercerita tentang kisah nyata yang dialami
sendiri atau orang lain ; (2) Peserta didik diberikan
kesempatan untuk mengomentari atau bertnya
kepada guru, tentang isi cerita; (3) Peserta didik
diberikan kesempatan untuk menceritakan
pengalamannya sendiri; (4) Guru membimbing
peserta didik untuk membagi kelas.
Tahap Persiapan Latihan Pertunjukkan :
(1) Kelompok Peserta didik memilih cerita untuk
pertunjukan; (2) Peserta didik menulis skenario
cerita; (3) Peserta didik melakukan pemilihan
pemeran (casting); (4) Peserta didik berdiskusi
mempersiapkan latihan-latihan.
Tahap pertunjukan dan Diskusi :
(1) Karya Peserta didik dipertunjukkan; (2) Urutan
pertunjukan disusun atas dasar kesepakatan
peserta didik; (3) Peserta didik sebagai penonton
mencatat bagian-bagian yang penting pada
pertunjukan kelompok lain; (4) Guru berdiskusi
dengan peserta didik, dan Guru menyimpilkan dari
hasil proses pembelajaran.
Tahap Penutup :
Guru bersama siswa menyimpulkan seluruh proses
kegiatan pembelajaran. Peserta didik harus
mendapatkan informasi – bahwa proses
pembelajaran itu telah mencapai tujuan.
Pemuatan Kegiatan Pembentukan Karakter
Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Jujur
Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Toleransi
Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Peduli Sosial
Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Bersahabat/ Komutatif
Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Gemar Membaca
Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Disiplin
Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
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karakter : Bekerja keras
F. Pemanfaatan Sumber Belajar/ Media Pembelajaran
22 Menunjukkan ketrampilan dalam penggunaan
sumber belajar pembelajaran
23 Menunjukkan ketrampilan dalam penggunaan
media pembelajaran
24 Menghasilkan pesan yang menarik
25 Melibatkan peserta didik dalam pemamfatan
sumber belajar pembelajaran
26 Melibatkan peserta didik dalam pemanfatan media
G. Pelibatan Peserta Didik
27 Menumbuhkan partisifasi aktif peserta didik melalui
interaksi guru, peserta didik, sumber belajar
28 Merespon positif partisifasi peserta didik
29 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon
peserta didik
30 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif
31 Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta
didik dalam belajar
H. Kegiatan Penutup
32 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman
dengan melibatkan peserta didik
33 Memberikan tes lisan atau tulisan
34 Mengmpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio
35 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan
arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v

Temuan Hasil Survey Siklus III

Observasi terhadap guru Sekolah Dasar yang sedang mengajar di dalam kelas
LAPORAN OBSERVASI
NO

KEGIATAN

BAIK SEDANG KURANG

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
5 Menyampaikan kemampuan yang akan di capai
peserta didik
Laporan Penelitian Fundamental

Ramlan – Jaka Permana

v
v

v
v
v
111
117

6 Menyampaikan rencana kegiatan
C. Penguasaan Materi Pembelajaran
7 Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan
pembelajaran
8 Kemampuan mengaitkan materi dengan
pengetahuan lain relevan, perkembangan iptek, dan
kehidupan nyata
9 Menyampaikan pembahasan materi pembelajaran
dengan tepat
10 Menyajikan materi secara sistematik ( mudah ke
sulit, dari kongkrit ke abstrak)
D. Penerapan Model Pembelajaran Seni Tari & Drama
11 Tahap Pendahuluan :
(1) Guru bercerita tentang kisah nyata yang dialami
sendiri atau orang lain ; (2) Peserta didik diberikan
kesempatan untuk mengomentari atau bertnya
kepada guru, tentang isi cerita; (3) Peserta didik
diberikan kesempatan untuk menceritakan
pengalamannya sendiri; (4) Guru membimbing
peserta didik untuk membagi kelas.
12 Tahap Persiapan Latihan Pertunjukkan :
(1) Kelompok Peserta didik memilih cerita untuk
pertunjukan; (2) Peserta didik menulis skenario
cerita; (3) Peserta didik melakukan pemilihan
pemeran (casting); (4) Peserta didik berdiskusi
mempersiapkan latihan-latihan.
13 Tahap pertunjukan dan Diskusi :
(1) Karya Peserta didik dipertunjukkan; (2) Urutan
pertunjukan disusun atas dasar kesepakatan
peserta didik; (3) Peserta didik sebagai penonton
mencatat bagian-bagian yang penting pada
pertunjukan kelompok lain; (4) Guru berdiskusi
dengan peserta didik, dan Guru menyimpilkan dari
hasil proses pembelajaran.
14 Tahap Penutup :
Guru bersama siswa menyimpulkan seluruh proses
kegiatan pembelajaran. Peserta didik harus
mendapatkan informasi – bahwa proses
pembelajaran itu telah mencapai tujuan.
E. Pemuatan Kegiatan Pembentukan Karakter
15 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Jujur
16 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Toleransi
17 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Peduli Sosial
18 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
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karakter : Bersahabat/ Komutatif
Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Gemar Membaca
20 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Disiplin
21 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Bekerja keras
F. Pemanfaatan Sumber Belajar/ Media Pembelajaran
22 Menunjukkan ketrampilan dalam penggunaan
sumber belajar pembelajaran
23 Menunjukkan ketrampilan dalam penggunaan
media pembelajaran
24 Menghasilkan pesan yang menarik
25 Melibatkan peserta didik dalam pemamfatan
sumber belajar pembelajaran
26 Melibatkan peserta didik dalam pemanfatan media
G. Pelibatan Peserta Didik
27 Menumbuhkan partisifasi aktif peserta didik melalui
interaksi guru, peserta didik, sumber belajar
28 Merespon positif partisifasi peserta didik
29 Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon
peserta didik
30 Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif
31 Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta
didik dalam belajar
H. Kegiatan Penutup
32 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman
dengan melibatkan peserta didik
33 Memberikan tes lisan atau tulisan
34 Mengmpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio
35 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan
arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan
19
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5.2 Hasil Kajian Literatur
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 ).

MODIFIKASI

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.

MODIFIKASI

Pada pembelajaran Pendidikan Seni Tari & Drama, Peserta didik dibagi menjadi
beberapa kelompok ditugaskan masing-masing kelompok ditugaskan untuk mencari
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
MODIFIKASI
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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).
Modifikasi dari Model Pembelajaran Probleum Based Learning


menghasilkan produk atau karya dan memamerkannya

MODIFIKASI

Produk dalam pembelajaran seni tari & drama adalah sebuah kemasan karya seni tari &
drama dan dipresentasikan pada suatu pertunjukkan


Adanya kerjasama.

MODIFIKASI

Kerjasama yang dilakukan peserta didik dalam model pembelajaran seni tari & drama
adalah ketika mereka melakukan aktfitas latihan-latihan menghadapi event
pertunjukkan di atas panggung.
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.
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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.

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.

Untuk menanamkan karakter percaya diri terhadap kemampuannya, pada proyek
pertunjukan , masing-masing peserta didik mempunyai kesempatan untuk
memegang peran dalam sebuah kemasan karya pertunjukan.

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
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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.

5.3 Luaran Yang Dicapai
(1) Publikasi Ilmiah
Nama Jurnal : IDEOLOGY, JURNAL SENI & BUDAYA MALAYSIA-INDONESIA
Klasifikasi Jurnal : International
Judul Artikel : Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Pada Proses Pembelajaran Seni Tari
& Drama
Status Naskah : Sudah terbit
(2) Buku Ajar
Judul : PEMBELAJARAN SENI TARI & DRAMA, Untuk Membentuk Karakter Peserta
Didik Sekolah Dasar
Penulis : Drs.H.Ramlan,M.Sn
Penerbit : LEMLIT UNPAS, Press
No. ISBN : 978-602-71889-3-8
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(3) Pembicara Pada Pertemuan Ilmiah ( Seminar/Simposium)
Judul Makalah : PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA PADA PROSES
PEMBELAJARAN SENI TARI & DRAMA
Nama Pertemuan Ilmiah : Perak International Arts 2016
Tempat Pelaksanaan : Cawangan Perak – Malaysia
Waktu Pelaksanaan

: 5 Agustus 2016

Jenis Pertemuan : International
Status Naskah : Sudah dilaksanakan
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 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 modelmodel 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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Gambar 12

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN PSD

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
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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.
6.2 Saran
Pertama, 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.
Kedua, 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.
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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.

II.

III.

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)
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 ?
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

BAIK SEDANG KURANG

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
5 Menyampaikan kemampuan yang akan di capai
peserta didik
6 Menyampaikan rencana kegiatan
C. Penguasaan Materi Pembelajaran
7 Kemampuan menyesuaikan materi dengan tujuan
pembelajaran
8 Kemampuan mengaitkan materi dengan
pengetahuan lain relevan, perkembangan iptek, dan
kehidupan nyata
9 Menyampaikan pembahasan materi pembelajaran
dengan tepat
10 Menyajikan materi secara sistematik ( mudah ke
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sulit, dari kongkrit ke abstrak)
D. Penerapan Model Pembelajaran Seni Tari & Drama
11 Tahap Pendahuluan :
(1) Guru bercerita tentang kisah nyata yang dialami
sendiri atau orang lain ; (2) Peserta didik diberikan
kesempatan untuk mengomentari atau bertnya
kepada guru, tentang isi cerita; (3) Peserta didik
diberikan kesempatan untuk menceritakan
pengalamannya sendiri; (4) Guru membimbing
peserta didik untuk membagi kelas.
12 Tahap Persiapan Latihan Pertunjukkan :
(1) Kelompok Peserta didik memilih cerita untuk
pertunjukan; (2) Peserta didik menulis skenario
cerita; (3) Peserta didik melakukan pemilihan
pemeran (casting); (4) Peserta didik berdiskusi
mempersiapkan latihan-latihan.
13 Tahap pertunjukan dan Diskusi :
(1) Karya Peserta didik dipertunjukkan; (2) Urutan
pertunjukan disusun atas dasar kesepakatan
peserta didik; (3) Peserta didik sebagai penonton
mencatat bagian-bagian yang penting pada
pertunjukan kelompok lain; (4) Guru berdiskusi
dengan peserta didik, dan Guru menyimpilkan dari
hasil proses pembelajaran.
14 Tahap Penutup :
Guru bersama siswa menyimpulkan seluruh proses
kegiatan pembelajaran. Peserta didik harus
mendapatkan informasi – bahwa proses
pembelajaran itu telah mencapai tujuan.
E. Pemuatan Kegiatan Pembentukan Karakter
15 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Jujur
16 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Toleransi
17 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Peduli Sosial
18 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Bersahabat/ Komutatif
19 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Gemar Membaca
20 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Disiplin
21 Melibatkan peserta didik dalam pembentukan
karakter : Bekerja keras
F. Pemanfaatan Sumber Belajar/ Media Pembelajaran
22 Menunjukkan ketrampilan dalam penggunaan
sumber belajar pembelajaran
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23
24
25
26
G.
27
28
29
30
31
H.
32
33
34
35

Menunjukkan ketrampilan dalam penggunaan
media pembelajaran
Menghasilkan pesan yang menarik
Melibatkan peserta didik dalam pemamfatan
sumber belajar pembelajaran
Melibatkan peserta didik dalam pemanfatan media
Pelibatan Peserta Didik
Menumbuhkan partisifasi aktif peserta didik melalui
interaksi guru, peserta didik, sumber belajar
Merespon positif partisifasi peserta didik
Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon
peserta didik
Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif
Menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta
didik dalam belajar
Kegiatan Penutup
Melakukan refleksi atau membuat rangkuman
dengan melibatkan peserta didik
Memberikan tes lisan atau tulisan
Mengmpulkan hasil kerja sebagai bahan portofolio
Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan
arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan

________________, 2016

Observer

Drs. H. Ramlan, M.Sn
Drs. H. Jaka Permana,MM,M.Pd
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Ilmu
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Uraian Tugas

minggu )

1

Drs. H.

Universitas

Pendidikan

Ramlan,M.Sn

Pasundan

Seni

20

Bandung
-

-

-

2

Drs. H. Jaka

Universitas

Pendidikan

Permana, M.Pd

Pasundan

Guru

Bandung

Sekolah
Dasar

15

-

-

-
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KATA PENGANTAR

Buku ini disusun berdasarkan kesadaran penyusun sebagai dosen pendidikan seni,
yang memahami kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada para
mahasiswa. Berdasarkan dari pantauan penyusun bahwa pada saat ini buku-buku untuk
mahasiswa PGSD khususnya bidang Pendidikan Seni sangatlah kurang. Buku yang berjudul :
“ Pembelajaran Seni Tari & Drama; Untuk Membentuk Karakter Peserta Didik Sekolah
Dasar” ini bertolak dari hasil-hasil penelitian di lapangan dan kajian pustaka, selama dua
tahun yang dibiayai oleh KEMENRISTEK. Penulis menyadari bahwa buku ini masih sangat
jauh dari kelayakan sebagai karya tulis yang original. Oleh sebab itu, penyusun
menyampaikan permohonan ijin sekaligus permohonan maaf apabia masih banyak kalimatkalimat yang secara tidak sengaja tertuliskan pada buku ini.
Isi buku ini tidak keluar dari silabus mata kuliah, khususnya Pendidikan Seni Tari &
Drama di Pendidikan Tinggi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yaitu yang berkisar
pada pemberian bekal kepada mahasiswa PGSD, untuk memiliki kesiapan mereka kelak
menjadi guru di Sekolah Dasar khususnya untuk mengajar mata pelajaran Seni Budaya.
Semoga buku yang tersusun ini, berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan
di tanah air Indonesia.

Bandung, September 2016

Penyusun
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PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
PADA PROSES PEMBELAJARAN SENI TARI & DRAMA
(Studi Model Pembelajaran di Sekolah Dasar khususnya dalam Bidang Studi
Seni Tari & Drama yang berbasis Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa)

Drs. H. Ramlan, M.Sn

5 Agustus 2016
Perak International Arts Symposium 2016

ABSTRACT

:

Facing the nation issue which is considered associated with the failure of the
government in the education sector, on the new Nation Curriculum concept (Kurikulum 2013),
there are so many highly thigs containing the character building concept. It became the new
challenge for the teachers to quickly change the old mindset that teaching is just to make
people smart, but they should give priority to build the students‟ characters. The fact from the
field is that to change the minset of the teacher is not easy. There are so many researches has
been done, that teachers still teaching with old habits or inconventional ways.
This is a Research and Development ( R&D ) to character building concept and
cultural arts education, especially on dance and drama studies. His research is done towards
teachers and elementary students. Through the steps of R&D‟s research methods which have
olready resulted a Model of Learning Dance and Drama that could be used by the teachers to
teach Dance and Drama lesson in school that could help them to build the student‟s
character.

Keyword : Character Building, Dance and Drama Lesson
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LAMPIRAN 6 : Profil Penelitian
Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Pada Proses Pembelajaran Seni Tari & Drama
( Studi Model Pembelajaran di Sekolah Dasar Khususnya Dalam Bidang Pendidikan Seni
Tari & Drama yang berbasis pada Pendidkan Budaya & Karakter Bangsa

Peneliti
Ringkasan Eksekutif

RAMLAN
Pendidikan Matematika/FKIP
Universitas Pasundan
ramlan_nalmar@yahoo.com
JAKA PERMANA
PGSD/ FKIP
Universitas Pasundan
jaka_mpd@yanoo.com

Implementasi pembelajaran seni budaya di sekolah dasar
sangat menghawatirkan, di lihat dari sudut pandang kualitas
kompetensi guru maupun sistem kurikulum. Namun yang
cukup mendesak (urgen) untuk di cari solusinya adalah yang
berkaitan dengan rendahnya kompetensi mengajar guru
sekolah dasar, khususnya dalam mengajar bidang studi seni
tari & drama.
Model pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru
semestinya lebih banyak mengutamakan pembelajaran sikap
yang dalam praktiknya akan membentuk karakter peserta
didik sebagaimana yang termuat dalam kebijakan
pendidikan karakter pada proses pembelajaran di sekolah,
antara lain : Religius; Jujur; Toleransi; Disiplin; Kerja keras;
Kreatif; Mandiri; Demokratis; Rasa ingin tahu; Semangat
kebangsaan; Cinta tanah air;Menghargai prestasi;
Bersahabat/komunikatif; Cinta damai; Gemar membaca;
Peduli sosial; dan Tanggungjawab.
Mata pelajaran Seni Tari & Drama sangat berpotensi besar
dalam membentuk karakter anak. Melalui proses
pembelajaran pada mata pelajaran tersebut, diyakini anak
bukan sekedar menerima pengetahuan , namun peserta
didik akan melakukan latihan-latihan penajaman rasa secara
beulang-ulang melalui latihan-latihan pertunjukkan. Dan
pada akhirnya akan memiliki kebiasaan yang ‘permanen’ ,
yang tidak lain sebagai akumulasi nilai-nilai dalam
pendidikan karakter.
Guru sekolah dasar yang mengajar bidang studi seni tari &
drama dengan berorientasi pada pendidikan budaya dan
karakter bangsa, dengan menggunakan model pelajaran
yang relevan, akan melahirkan bangsa Indonesia di masa
depan menjadi bangsa yang cerdas dan berkarakter.

Kata kunci: Seni Tari & Drama, Pendidikan Karakter

Laporan Penelitian Fundamental

Ramlan – Jaka Permana

150
144

HKI dan Publikasi
1. Ramlan, Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa Pada
Proses Pembelajaran Seni Tari & Drama. Idealogy 2,
Jurnal Seni & Budaya Malaysia – Indonesia. Cawangan
Perak Malaysia. Seri Iskandar 2016. ISBN 978-976-574142-5
2. Sijil Penyertaan ( Sertifikat Partisifasi ) pada Perak
International Arts Symposium 2016. Cawangan Perak
Malaysia. 02-08 Agustus 2016.

Hasil dan Manfaat

Latar Belakang
Persoalan bangsa Indonesia pada masa
sekarang ini sangat kompleks. Peristiwa
pelanggaran hukum dan etika terus-terusan
terjadi pada berbagai kalangan, mulai dari
kalangan rakyat sampai kalangan ‘elit’
Pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat ( DPR ), bahkan Penegak hukum
termasuk Mahkamah Konstitusi. Fakta ini
sangat mudah dan jelas diketahui oleh publik
pada setiap saat, misalnya dengan melihat di
media televisi atau media sosial. Tidak bisa
dipungkiri bahwa semenjak munculnya
fenomena masyarakat demokratis, reformasi
dan juga serangan budaya global yang sangat
deras memasuki wilayah Indonesia, bangsa
Indonesia pada masa ini sudah sampai pada
titik ‘krisis moral’, yang mengancam pada
kehancuran peradaban sebuah bangsa.
Menghadapi
persoalan
bangsa
yang
dipandang berkaitan dengan gagalnya
pemerintah pada sektor pendidikan, pada
konsep Kurikulum Nasional yang baru (
kurikulum 2013), sangat nampak banyak
bermuatan tentang konsep pendidikan
karakter. Hal tersebut menjadi tantangan
baru bagi guru-guru untuk segera merubah
maindset yang sebelumnya mengajar hanya
untuk melahirkan manusia yang cerdas saja,
menjadi harus mengutamakan mengajar
untuk membentuk karakter peserta didik,
agar di masa mendatang akan melahirkan
bangsa yang berkarakter.

Sebagaimana yang terdapat pada pedoman
implementasi kurikulum 2013, model pembelajaran
yang semestinya diutamakan harus digunakan oleh
guru-guru di sekolah, adalah : Problem Based
Learning; Project Based Learning; Discovery Based
Learning dan Inquiry Based Learning. Maka untuk
maksud tersebut peneliti telah melakukan
modivikasi, kolaborasi dan adaptasi terhadap keempat model pembelajaran tersebut, sehingga
ditemukan model pembelajaran yang diharapkan.

Model Pembelajaran untuk mengajar bidang studi
seni tari & drama di sekolah dasar yang berbasis
pendidikan budaya dan karakter bangsa yang
efektif dan mengenai sasaran, adalah melalui
langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut :

Tahap
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tentangkisah nyata yang dialami oleh sendiri atau
orang lain, kisah nyata yang diceritakan oleh guru
adalahyang memiliki makna untuk dapat
ditauladani oleh peserta didik yang berakhir
dengankebenaran atau kebaikan;(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.

Metode

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

Penelitian
ini
menggunakan
metode
Research & Develovment ( R&D ), yaitu
metode yang digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu, dan menguji keektifan
produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan
produk tertentu digunakan penelitian yang
bersifat analisis kebutuhan (digunakan
metode survey atau kualitatif) dan untuk
menguji keefektifan produk tersebut supaya
dapat berfungsi di masyarakat luas, maka
diperlukan penelitian untuk menguji keektifan
produk
tersebut
(digunakan
metode
eksperimen).

Tahap pertunjukan dan diskusi : (1) Karya peserta
didik hasil dari proses latihan dipertunjukan di
panggung ; (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 mengingatingat 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
Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk Pembelajaran. Peserta didik harus mendapatkan
mendapatkan pengetahuan baru mengenai informasi – bahwa proses pembelajaran itu telah
‘Model Pembelajaran’ yang semestinya mencapai tujuan.
digunakan oleh guru-guru sekolah dasar
dalam mengajar bidang studi Seni Tari & Temuan hasil penelitian ini akan bermanfaat,
Drama. Dan Proses pembelajaran pendidikan khususnya bagi guru-guru Sekolah Dasar yang
seni tari & drama di sekolah dasar tersebut berkeinginan untuk merubah maindset, dari
harus berorientasi pada pendidikan budaya mengajar konvensional menjadi mengajar untuk
dan karakter bangsa.
pembentukan karakter bangsa Indonesia yang lebih
Penelitian ini berawal dari adanya temuan
permasalahan – yaitu banyaknya guru yang
melaksanakan
proses
pembelajaran,
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menyimpang dari tujuan pendidikan yang
semestinya, yaitu untuk melahirkan bangsa
yang cerdas dan berkarakter. Data
dikumpulkan melalui Penelitian pendahuluan
dan Studi literatur sehingga menghasilkan
sebuah Desain Produk. Dari Desain Produk
menjadi Produk Masal dilakukan melalui
tahap-tahap : Validasi Desain; Revisi Desain;
Uji Coba Produk; Revisi Produk; dan Uji Coba
Pemakaian.
Apabila Model Pembelajaran bidang studi
Seni Tari & Drama telah di uji cobakan melalui
lapangan nyata, dalam hal ini di sekolahsekolah, maka akan menjadi Produk Masal
dan menjadi model (prototype), bagi guruguru dalam mengajar bidang studi apapun,
khususnya di sekolah dasar.
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