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ABSTRAK 

Pendidikan diharapkan mampu mencetak sumber manusia yang berkarakter, 
beriman, berbudi pekerti luhur.Pengimplementasian pendidikan karakter di 
sekolah yang diintegrasikan dalam mata pelajaran, khususnya seni budaya di 
SMP Negeri 1 Tasikmadu.Rumusan masalah penelitian ini : Bagaimanakah 
Perencanaan, Pelaksanaan, Sistem evaluasi penanaman pendidikan karakter 
dalam pembelajaran seni budaya. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut : 
Mendeskripsikan Perencanaan, Pelaksanaan, Sistem evaluasi penanaman 
pendidikan karakter dalam pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 
Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
kualitatif, dengan pendekatan etnografi.Hasil penelitian yang diperoleh adalah 
sebagai berikut : Perencanaan (menyusun silabus dan RPP. Pelaksanaan ( 
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti ( eksplorasi, elaborasi, konfirmasi), dan 
kegiatan penutup). Sistem Evaluasi menggunakan ( Evaluasi program 
pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran). 
Kata kunci : pengelolaan, pendidikan karakter, seni budaya 

 
ABSTRACT 

Education is expected to be able to produce human resources who have morals 
value, faith and noble character. In this case, the implementation of character 
building which is integrated into school subjects of seni budaya (art and culture) 
in SMP Negeri 1 Tasikmadu. The subjects of art and culture should not be 
underestimated as learning with art is able to give students some art learning 
experience for the materials contained in seni budaya subject is able to rise the 
positive character. The problems statements as follows; how the planning is, how 
the application of implanting the character building in learning art and culture 
subject in SMP Negeri 1 Tasikmadu is, and also how to evaluate. The purposes of 
the study are to describe the planning, the action and also the evaluation system 
in implanting the character building in SMP Negeri 1 Tasikmadu.This study is a 
qualitative research by using ethnographic approach. The results of the study are 
the planning which composes, Silabus and ; the action which consists of pra 
learning activit, the main activity which involves the stage of exploration, 
elaboration, confirmation, and also the closing activity; while the evaluation 
system uses the evaluation of learning program, the evaluation of learning 
process, and also the evaluation of learning result.  
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PENDAHULUAN 

Persoalan dalam dunia pendidikan di Indonesia sampai sekarang sudah 

barang tentu menjadi pekerjaan yang harus diperbaiki seiring tuntutan 

perkembangan jaman. Karena pendidikan merupakan pilar utama demi 

tercapainya bangsa yang bermartabat di mata dunia. Pendidikan tidak hanya 

mencetak sumber daya manusia yang berwawasan atau bermutu tinggi saja, di 

satu sisi pendidikan juga diharapkan mampu mencetak sumber manusia yang 

berkarakter, beriman, berbudi pekerti luhur. 

Pelanggaran tata-tertib di sekolah ataupun norma-norma yang berlaku 

seperti mencotek, tawuran pelajar, penyalahgunaan zat tropika, merokok, 

berkurangnya sikap nasionalisme, merupakan sebagian masalah yang terjadi 

pada usia sekolah. Persoalan ini sangat memprihatinkan, menyikapi berbagai 

persoalan yang terjadi saat ini pemerintah berusaha mengevaluasi dengan 

memperbaharui pada sistem pendidikan. Seperti yang disampaikan menteri 

Muhammad Nuh dalam peringatan hari pendidikan 2 Mei 2011, mencanangkan 

Pendidikan Karakter sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa dengan sub tema Raih 

Prestasi Junjung Budi Pekerti. 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa mengapa pendidikan karakter dari 

segala sudut pandang dan variasinya menjadi penting dan mutlak. Karena 

karakter yang dibangun tidak sekedar berbasis kemuliaan diri semata, tetapi 

lebih mengarah pada membangun kemuliaan sebagai bangsa. 

Pengimplementasian pendidikan karakter menjadi tugas kita bersama, 

masyarakat, peran orang tua, pendidikan di sekolah. Penanaman Pendidikan 

karakter dalam pembelajaran seni budaya merupakan suatu usaha sadar dan 

terencana dalam rangka menumbuhkan dan membiasakan terhadap nilai-nilai 

karakter pada siswa menuju perilaku yang sesuai norma-norma, yang di lakukan 

proses pembelajaran seni budaya. 
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Penanaman pendidikan karakter dalam pembelajaran seni budaya 

merupakan suatu proses kegiatan belajar yang dipahami sebagai penanaman 

karakter siswa di SMP Negeri 1 Tasikmadu dimana pengintegrasian nilai-nilai 

karakter yaitu melalui proses kegiatan belajar seni budaya. Sehingga fokus dalam 

kegiatan pembelajaran ini berupa bagaimana Perencanaan, Pelaksanaan dan 

Sistem Evaluasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. 

Penanaman pendidikan karakter merupakan suatu usaha untuk mencapai 

cita-cita sangat luhur, maka dari itu dalam proses pencapaiannya tentunya 

memiliki suatu dasar hukum yang jelas pula. Dasar hukum seseorang (guru) 

melaksanakan penanaman pendidikan karakter yaitu membentuk manusia yang 

berinsan, berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Terlaksananya penanaman 

pendidikan karakter dalam institusi pendidikan tertuang dalam tujuan 

pendidikan nasional. 

Sebagaimana UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan 

nasional yaitu :“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermatabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa ke pada Tuhan 

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

menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab”. Prioritas 

pendidikan karakter juga ditegaskan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari upaya pencapaian visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Bahwa pendidikan karakter 

sejalan dengan prioritas pendidikan nasional dapat dicermati dari Standar 

Kompetensi Lulusan pada setiap jenjang pendidikan. 

Muatan seni budaya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang Standar Nasional 

Pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya itu 

sendiri meliputi segala aspek kehidupan. Dalam mata pelajaran Seni Budaya, 
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aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri, tetapi terintegrasi dengan seni. 

Karena itu, mata pelajaran seni budaya pada dasarnya merupakan pendidikan 

seni yang berbasis budaya. 

METODE PENELITIAN 

Menurut Sutama (2012:76) dalam penelitian kualitatif pada umumnya 

bertujuan antara lain untuk memberikan teori baru, memperkuat teori yang 

sudah ada. Sedangkan menurut Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur 

(2012:13) mengatakan bahwa penelitian kualitatif di tujukan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi dan 

pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. 

Pendekatan yang digunakan ialah penelitian etnografi yaitu suatu 

penelitian dengan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan, dimana 

peneliti berusaha mamahami subyek dari sudut pandang subyek itu sendiri yang 

bersifat apa adanya. Metode pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Kepala sekolah, Wakil kepala sekolah,  

guru dan siswa merupakan narasumbernya. Sumber data primer berasal dari 

wawancara dengan kepala sekolah, Wakil kepala sekolah, guru, siswa. 

Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal nasional maupun 

internasional, internet, hasil dokumentasi dan hasil observasi. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teorinya Berger 

sebagaimana dikutip oleh Subadi (2010: 105) yaitu first order understanding dan 

second order undertsanding. Teknik first order understanding ialah peneliti 

memberikan kesempatan kepada individu sebagai subjek penelitian untuk 

menginterpretasi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Teknik 

second order understanding adalah peneliti memberikan penjelasan dan 

interpretasi terhadap interpretasi pihak yang diteliti sampai memperoleh suatu 

makna yang baru dan benar. 

Pemeriksaan keabsahan data, menggunakan model Kredibilitas. Dalam 

menguji kredibilitas Guba dalam Sutama (2012:71) menyarankan tiga cara yaitu: 
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memperpanjang waktu dilapangan sehingga dapat menghimpun dan memeriksa 

seluruh data yang dibutuhkan, melakukan pengamatan hingga terperinci 

dengan memfokuskan penelitian pada hal-hal tertentu secara mendalam dan 

terus-menerus, untuk menguji temuan tersebut dengan metode triangulasi.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Perencanaan Penanaman Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Seni 

Budaya di SMP Negeri 1 Tasikmadu 

Perencanaan pembelajaran yang bermutu adalah tahap awal dari 

terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kegiatan 

perencanaan yang di lakukan oleh pendidik di SMP Negeri 1 Tasikmadu 

meliputi : Menyusun Silabus, Menyusun Standar Kompeensi dan Kompetensi 

Dasar, Menyusun RPP Paikem 

 Perencanaan pembelajaran di dalam penanaman pendidikan karakter 

yang di kembangkan di sekolah terutama SMP mengacu pada standar KTSP 

yang ada di sekolah masing-masing, karena kurikulum ini memang 

memberikan keleluasaan untuk mengembangkan sesuai kemampuan sekolah. 

Kurikulum terpadu ini juga sesuai dengan penelitianya Yu-Ting Chen, Daniel J.  

Wals, 2008 : yaitu guru seni dalam mengeksplorasi seni pada kurikulum 

disesuaikan dengan budaya lokal ( kebijakan sekolah ), sehingga dalam 

menghubungkan nilai keindahan dapat diperoleh dari hasil belajar seni 

anatara lain menumbuhkan karakter anak, mengembangkan karakter anak. 

(http://www.ijea.org/v9n6/. 

Temuan penelitian oleh Ardipal, 2010 juga membahas tentang 

kurikulum dalam pendidikan seni. Bahwa standarisasi kurikulum dalam 

pendidikan seni budaya diantaranya memuat manfaat dan fungsi dalam 

pendidikan yaitu : seni membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, 

seni membina perkembangan estetik. Selain penelitian diatas, penelitian 

kurikulum yang berkaitan dengan seni,  sesuai dengan pendapatnya Yulia Citra 

http://www.ijea.org/v9n6/.
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dalam artikelnya mengenai pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah 

melibatkan semua komponen diantaranya isi kurikulum ( Yulia Citra, 2012).   

Tahun 2006 Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) 

mengembangkan kurikulum baru yaitu KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan. Pada kurikulum ini sekolah harus mampu melakukan pengelolaan 

terhadap kurikulum agar tujuan sekolah dan pengajaran tercapai 

(Samino,2010:195). Sedangkan silabus di kembangkan dengan rujukan utama 

standar isi berdasarkan (Permen diknas Nomor 22 Tahun 2006), yang memuat 

Standar Kompetensi, Kompetensi dasar, materi pembelajaran, penilaian, 

alokasi waktu, dan sumber belajar. Dan setidaknya dilakukan perubahan 

silabus yaitu dengan penambahan modifikasi kegiatan pembelajaran, 

modifikasi indikator pencapaian, modifikasi teknik penilaian dalam 

mengembangkan karakter (Pupuh Fathurrohman dkk, 2013). 

2. Pelaksanaan Pendidikan Karater dalam Pembelajaran Seni Budaya di SMP 

Negeri 1 Tasikmadu. 

Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran seni budaya di 

SMP Negeri 1 Tasikmadu ini terdiridari 3 tahapan yaitu : kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti yang di dalamya terdapat ( eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi), dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan ini guru 

menyiapkan kondisi siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran, dilanjutkan dengan berdoa, mengecek kehadiran siswa, 

kegiatan selanjutnya guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

Dilanjutkan menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan 

dicapai, setelah itu guru dapat menyampaikan cakupan meteri. 

Pada kegiatan inti guru mengimplemantasikan Eksplorasi, Elaborasi, 

Konfirmasi pada kegiatan ini guru dapat menggunakan beragam pendekatan 

agar dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter, memfasilitasi siswa untuk 
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berkompetisi dengan sehat, memberi kesempatan siswa dalam menganalisis, 

memberi motivasi terhdadap siswa.Pada kegiatan penutup guru dapat 

memberikan umpan balik serta tindak lanjut, penilaian. 

Sub pelaksanaan pendidikan karakter yang digunakan yang diharapkan 

mampu merubah karakter negatif manusia (siswa) menuju karakter positif. 

Hal ini sesuai dengan penelitianya Ardipal, 2010 yaitu : musik sebagai 

pembentukan moral dan memperdalam rasa kebanggan. Irama pada musik 

dapat memperhalus rasa dan budi, sehingga dapat mendorong serta 

menumbuhkan siswa dalam menampilkan gerak tarinya dapat percaya diri. 

Pelaksanaan pembelajaran dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup 

dipilih dan dilaksanakan agar siswa mempraktekkan nilai karakter yang 

ditargetkan.Dengan menggunakan prinsip-prinsip Contextual Teaching and 

Learning (Pendahuluan, Inti, Penutup) dapat memfasilitasi terinternalisasinya 

nilai-nilai. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain Konstruktivisme, 

Bertanya, Inkuiri, Masyarakat Belajar, Pemodelan, Refleksi, Penilaian Autentik.  

Pelaksanaan penanaman pendidikan karakter dalam hal ini peran 

pendidik (guru) menjadi sangat mendasar dan penting bagi keberhasilan 

penanaman pendidikan karakter hal ini sesuai dengan penelitian Asep Saepul 

Hidayat (2012)tentang Manajemen Sekolah Berbasis Karakter. Penelitian ini 

mengungkapkan bahwa tenaga pendidik menjadi penting untuk menunjang 

keberhasilan implementasi (pelaksanaan) pendidikan karakter, unsur potensi 

personal pendidik dalam perwujudan tauladan melalui proses pembiasaan 

internalisasi nilai karakter pada perilaku kehidupan di sekolah. 

Temuan ini senada dengan penelitiannya Lynn Revell dan James Arthur 

dalam jurnalnya Character Education in Schools and Theeducation of Teachers, 

membahas tentang intervensi guru dalam bentuk bimbingan moral dan 

menentukan perilaku yang tepat adalah merupakan bagian penting dari 

pengajaran dan guru harus menjadi teladan untuk murid mereka.Journal of 
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Moral Education Vol. 36, No. 1, March 2007, pp. 79–92. Hal ini juga senada 

dengan temuan artikel yang di tulis Nur Kholiq yaitu tentang upaya 

menanamkan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam proses 

pembelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi (Nur Kholiq,2012). 

Terinternalisasinya nilai karakter pada pembelajaran seni budaya atau 

pendidikan seni di harapkan mampu memberi rasa yang berbeda (karakter 

positif) siswa, hal ini senada dengan penelitian Margaret Macintyre Latta 

dalam jurnalnya International Journal of Education and Seni, 2008.Penelitian 

ini menghasilkan tentang pendidikan estetika, bagaimana guru seni melalui 

kurikulum seni di sekolah serta kepedulian terhadap budaya lokal. Karena seni 

mengembangkan perasaan estetika anak-anak, menumbuhkan karakter anak-

anak. Pendidikan estetika untuk mendidik orang orang untuk 

mengekspresikan perasaan estetika, untuk mengolah temperamen mereka, 

dan untuk membantu mereka mencapai kebahagiaan, menyenangkan, dan 

kualitas hidup yang tinggi http://www.ijea.org ISSN 1529-8094 Volume 9 

Nomor 6 10 Juni 2008. 

3. Sistem Evaluasi Penanaman Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Seni 

Budaya di SMP Negeri 1 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar 

Sistem Evaluasi merupakan suatu cara yang di gunakan guru salah 

satunya untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Sedangkan jenis 

evaluasi yang di gunakan dalam pembelajaran seni budaya di SMP Negeri 1 

Tasikmadu tidak lain adalah menggunakan evaluasi berdasarkan lingkup 

kegiatan pembelajaran. Jenis evaluasi pada lingkup kegiatan pembelajaran 

mempunyai 3 komponen ialah sebagai berikut : 

a. Evaluasi pada program pembelajaran ini mencakup terhadap tujuan 

pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, serta 

http://www.ijea.org
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aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Dalam tahap ini guru 

diantaranya membuat Silabus, serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

yang di dalamnya memuat kandungan atau nilai-nilai pendidikan karakter 

yang ditanamkan pada peserta didiknya. 

b. Evaluasi pada proses pembelajaran yang kedua ini mencakup kesesuaian 

antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program 

pembelajaran yang di tetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Dalam tahap ini guru melakukan atau yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran yang dengan memanfaat fasilitas 

pembelajaran yang ada secara efisien serta menciptakan suasana 

pembelajaran di kelas dengan kondusif. 

c. Evaluasi pada hasil pembelajaran yang terakhir mencakup tingkat 

penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik 

umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik. 

Pada tahap terakhir ini melibatkan 3 unsur penilaian yaitu pengetahuan, 

ketrampilan, sikap. Pada penilaian ini menggunakan beberapa contoh soal 

pengetahuan maupun contoh soal ketrampilan. Pada penilaian sikap dapat 

dilakukan dengan secara pengamatan atau langsung yaitu pada saat siswa 

melakukan suatu pelanggaran dikelas, atau selain itu siswa yang melanggar 

dapat di buat catatan khusus pada tugas siswa. Sebagaimana dalam Zainal 

Arifin (2012) dalam bukunya Evaluasi Pembelajaran, bahwa pelaksanaan 

penilaian non tes dimaksudkan untuk mengetahui perubahan tingkah laku 

peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran di kelas. Pada 

pengertian ini  guru tidak hanya dituntut dapat membuat instrument dan 

melaksanakan tes yang baik, tetapi juga harus mampu membuat instrumen 

non tes dan melaksanakannya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip 

dan karekteristik instrument evaluasi yang baik ( Zainal Arifin, 2012:104).                                                  
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Berdasarkan 3 sistem evaluasi dalam rangka penanaman 

pendidikan karakter ialah penilaian dilaksanakan untuk mengetahui 

perkembangan aktualisasi karakter dalam kehidupan sehari-hari 

khususnya dalam proses pembelajaran dan nilai-nilai yang merupakan 

dasar pembentukan karakter disarankan digali dari visi dan misi sekolah.  

Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Ardipal tentang Kurikulum 

Pendidikan Seni Budaya yang Idealbagi Peserta Didik di Masa Depan, 

yang membahas bahwa penyelenggaraan pendidikan karakter pada 

dasarnya menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. 

(http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu, volume 1 nomor  1 Januari 

2012).  

Manajemen pendidikan diperlukan sebuah alat control atau 

pengawasan. Menurut Usman (2008:469) dalam Samino Manajemen 

Pendidikan Spirit Keislaman dan ke Indonesian mengatakan pengendalian 

atau controlling adalah bagian akhir dari fungsi manajemen dan fungsi 

manejemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian itu sendiri, pengendalian ialah proses 

pemantuaan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih 

lanjut. 

Pengontrolan pada pelaksanaan pembelajaran ialah evaluasi 

pembelajaran, merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui apakah 

tingkatan kemajuan anak didik sudah sesuai dengan tingkat kemajuan 

menurut progam kerja, yaitu Silabus dan Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran. Yaitu apakah guru sudah melakukan nilai-nilai karakter 

sesuai dengan target pencapaian pada rencana pembelajaran atau belum.  

Selain itu evaluasi berfungsi untuk mengetahui derajat efisiensi dan 

keefektifan strategi pembelajaran yang sudah digunakan oleh guru. 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jupekhu,
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Evaluasi juga berfungsi membantu guru dalam memberikan bimbingan 

dan seleksi, dengan menggunakan prinsip-prinsip evaluasi yaitu 

kontinuitas, keseluruhan dan objektivitas. 
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