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Oleh   
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendiskripsikan Perencanaan pendidikan 
karakter dalam pembelajaran Sesorah bahasa Jawa  (2) untuk mendiskripsikan 
pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran sesorah bahasa Jawa dan 
Nilai-nilai karakter; (3) untuk evaluasi pendidikan karakter siswa dalam  
pembelajaran sesorah  bahasa Jawa Penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan menggunakan desain penelitian etnografi. Lokasi penelitian di SMP 
Negeri 3 Delanggu Klaten  kelas VIII A dan kelas VIII B. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan pengamatan berperan serta, wawancara mendalam dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan 
menyeleksi data yang diperoleh dalam penelitian bedasarkan kualitas 
kebenarannya kemudian menggambarkan dan menyimpulkan hasilnya untuk 
menjawab permasalahan ada 3 hal yang perlu disimpulkan Hasil penelitian (1) 
Perencanaan proses pembelajaran sesorah disusun dalam bentuk rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dibuat dalam bentuk Kurikulum Tahun 
2013 , sebelum tahun ajaran baru dimulai. (2) Proses pembelajaran sesorah terdiri 
dari tiga kegiatan. Kegiatan awal meliputi memeriksa absensi siswa dan 
memberikan pre-test langsung pada siswa. Kegiatan inti meliputi menyampaikan 
materi ajar sesuai dengan RPP. Kegiatan akhir meliputi menyimpulkan materi dan 
memberikan tugas pada siswa. (3) Evaluasi pendidikan karakter  mendukung 
siswa belajar sesorah bahasa   jawa  meliputi minat dan bakat siswa, guru yang 
profesional, sarana prasarana yang mendukung dan kegiatan  belajar mengajar  
bahasa Jawa..                                                                                                                                                                                       

Kata Kunci: Pengelolaan Pendidikan Karakter   Pada Pembelajaran Sesorah 
Bahasa Jawa 

 
Organizing of Character Education in Teaching of to speak Java  language 

SMP Negeri 3 Delanggu in Klaten in 2013 year. 
By 

Sri Tomo, Abdul Ngalim, Sabar Narimo. 
sritomo@ yahoo. com 

Abstract 

This result aims (!) to describi tha Planning of character education teaching of  
Speaking Java Language. (2) To describe the actualing character education 
Teaching of  Speaking Jawa Language and character”s value. (3) To evaluate the 
character education  student’s speaking Jawa Language. This type of research uses 
a form of qualitative research dan the use of ethnographic research design.this 
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study site is in Junior High School 3 Denggu  in Klaten in  VIII A  and VIII B 
classes . The technique of collecting data are participant observation, interviews 
and documentation. Technique of analysis take place in a cycle, namely grouping 
and sellecting the data obtained from studies based on quality of the truth and then 
describe and deduce the results to address existing problems. The result from 
study: (1) Planning teaching learning process of Speaking Jawa Language uses 
lesson plan (RPP) created by or according in Curriculum 2913 year, before new 
academic year started. (2) Teaching learning process of Speaking Jawa Language 
is done in three activities. Opening class is done by check attend list, give oral 
pre-test to students. Core learning is done by delivering learning material 
appropriate with lesson plan. Closing class done by summarizing the material and 
give homework to students. (3) Supporting factors students studying Speaking 
Jawa Language consist of: student’s interest and trace, profesional teacher, media 
and infrastruct that support to  Learning and Teaching Jawa Language that is done  
by school. 

Key Words : Organizing of Character  Education in Teaching of to speak 
Java language 

A.Pendahuluan 

Dalam hal ini pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan 

kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam 

dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai 

sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan 

watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan 

kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pendidikan 

karakter dapat pula dimaknai sebagai upaya yang terencana untuk menjadikan 

peserta didik mengenal, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta 

didik berperilaku sebagai insan kamil, sopan, jujur, dan bermartabat dalam 

kehidupan. 

           Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai the deliberate us of all 

dimensions of school life to foster optimal character development (usaha kita 
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secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah/madrasah untuk membantu 

pembentukan karakter secara optimal. Thomas Lickona (1992) menekankan 

pentingnya tiga komponen karakter yang baik, yaitu pengetahuan tentang moral 

(moral knowing), perasaan tentang moral (moral feeling), dan perbuatan moral 

(moral action). Ketiga komponen ini diperlukan agar anak mampu memahami, 

merasakan, dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan. Pendidikan karakter 

hendaknya menjadikan seorang anak terbiasa untuk berperilaku baik sehingga ia 

menjadi terbiasa dan akan merasa bersalah apabila tidak melakukannya. 

            Sekolah Menengah Pertama  sebagai bagaian dari pendidikan formal yang 

paling dasar (elementary school) diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya-

upaya membiasakan karakter yang baik pada anak. Pembelajaran di sekolah dasar 

perlu direncanakan dan dibangun sedemikian rupa sehingga siswa mendapatkan 

kesempatan untuk membentuk, memupuk, dan mengembangkan karakter yang 

telah ada dalam diri siswa. Pembelajaran yang berkarakter bagi siswa Sekolah 

Menengah Pertama  tidak terlepas dari pembelajaran yang aktif. Pembelajaran 

aktif pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan 

respons anak didik dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi 

hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan bagi mereka. 

Dengan memberikan strategi belajar aktif pada anak didik, guru dapat membantu 

ingatan (memory) mereka, sehingga mereka dapat memperoleh tujuan 

pembelajaran dengan sukses. 

B. Metode Penelitian 
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              Dalam hal ini membahas tentang konsep dan teori yang terkait 

dengan Pengelolaan pendidikan karakter dalam pembelajaran sesorah Bahasa  

Jawa pada SMP Negeri 3 Drlanggu klaten. Tentang Pengelolaan pada umumnya 

dikaitkan dengan aktifitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 

penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan 

berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan menghasilkan 

suatu produk atau jasa secara efisien. a.Pengelolaan adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya, agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan (Stoner) Pengelolaan adalah suatu proses dalam 

aktifitas organisasi dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengawasan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Didalam pengeloaan mempunyai unsur unsur perencaanan, 

pengorganisasian, pengarahan, pangawasan, pengembangan. 

           Dalam perencanaan pendidikan karakter pada siswa SMP negeri 3 

Delanggu tersebut dapat tertuang pada VISI.Tujuan Sekolah dan RPP. Dalam hal 

ini ada sembilan karakter yang hendak dikembangkan, dimana karakter-karakter 

tersebut merupakan nilai-nilai luhur universal.Yaitu a. Cinta Tuhan dan alam 

semestabeserta isinya. b.Tanggung jawab,. kedisiplinan dan kemandirian.c. 

Kejujuran d.Hormat dan santun e.Kasih sayang, kepedulian dan kerjasama 

.f.Percaya diri, kreatif, kerja keras. g.Keadilan dan kepemimpinan h.Bersikap  

baik dan rendah hati  i.Toleransi, cinta damai dan persatuan. 
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           Didalam  perencanaan pendidikan karakter pada siswa. Bapak Sarjito 

(Kepala Sekolah) pendidikan perlu diberikan kepada siswa dengan pendapat 

bahwa: 

Pendidikankarakter sangat penting untuk memperbaiki kepribadian, sikap 
dan moral siswa. Sehingga menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya 
sehat rohani dan jasmani 

Dalam hal ini pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada 

peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi 

hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai 

pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, 

yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan 

keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu 

dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Pendidikan karakter dapat pula 

dimaknai sebagai upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik 

mengenal, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik 

berperilaku sebagai insan kamil, sopan, jujur, dan bermartabat dalam kehidupan. 

          Adapun pendidikan karakter yang dilakukan dengan lima  langkah :a. 

Mengoptimalkan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.b. 

Memiliki sikap jujur, disiplin, saling menghormati, kepedulian serta bertanggung 

jawab terhadap sesama dan lingkungan.c .Melestarikan pentas.seni budaya daerah 

dan nasional serta memiliki kelompok kesenian yang siap pentas.d. Menggunakan 

bahasa yang baik dan benar.dalam berkomunikasi di sekolah dan masyarakat .e 

.Memiliki sukap yang santun, ramah, berbudi pekerti luhur dalam kehidupan 

bermasyarakat.. 
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a. Di dalam fenomena nyata yang dialami dan terjadi pada bangsa ini 

menunjukan bahwa “Sungguh unik bangsa ini”  pandangan ini harus megarahkan 

pandangann dan pikiran sulit, untuk menelaah lebih jauh mengenai apa 

penyebabnya, bagaimana pemecahan dan bagaimana bangsa ini dibangun untuk 

masa depan yang lebih baik, serta sukses. Untuk menuntaskan atau meperkecil 

problem-problem tersebut kita harus mempunyai keberanian untuk membongkar 

permasalahan yang sesungguhnya melalui sekolah. 

             b. Faktor lingkungan merupakan peran utama dalam membantu masa 

remaja untuk menyelesaikan tugas perkembangannya. Adapun faktor faktor yang 

dapat menyebabkan munculnya kenakalan remaja adalah keluarga atau rumah 

tangga, sekolah, dan kondisi masyarakat (lingkungan social). Faktor-faktor 

terjadinya kenakalan remaja, menurut Turner dan Helms (1987), antara lain:1) 

Kondisi Keluarga yang Berantakan (Broken Home). 2) Kurangnya Perhatian dan 

Kasih Sayang dari Orang Tua. 3) Status Sosial Ekonomi Orang Tua Rendah. 4 ) 

Penerapan Kondisi Keluarga yang Tidak tepat. 

Sejarah berdirinya SMP Negeri 3 Delanggu Kabupaten Klaten berasal dari 

sekolah Tehnik (ST) yang berdiri pada tanggal 1 Agustus 1964 berdasarkan : 

Surat Keputusan menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 7 Pebruari 

1964 No. 3/Djapt/BI/64.  Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan 

kebudayaan tanggl 23 oktober 1964 No. 117/1964 jo. 28695/UU. Hasil konprensi 

Dinas Pendidikan Teknik pada tanggal 20 sampai dengan 24 djuli 1964 di Tugu 

(Bogor). SMP Negeri 3 Delanggu sendiri berdiri tanggal 17 Pebruari 1979 dengan 

perubahan nama dari STNegeri Delanggu menjadi SMP Negeri 3 Delanggu 

dengan No. SK NO 030/U/1979.Adapun  lokasi SMP Negeri 3 Delanggu di desa 
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Ciran, Kalurahan Gatah, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, serta terletak di 

jalan raya Delanggu utara. NSSM : 201031018018danNPSN: 20309550.SMP 

Negeri 3 Delanggu merupakan sekolah unggulan, model pembelajaran yang 

dilaksankan diarahkan pembentukam karakter manusia yang berbudi pekerti 

luhur, sopan santun, beraklak mulia, dengan tidak mengesampingkan pada 

peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi disaat sekolah berlangsung. 

          Penelitian yang dilakukan oleh Ping (2009) dimuat dalam artikel yang 

berjudul : “Acritique of moral and Character Depelopment” ia mengusulkan 

bahwa ada enam (6) alternatif untuk menghadapi pendidikan karakter dan moral. 

a) pendidikan krakter dan moral dapat ditambahkan kedalam kurikulum yang 

terpat dan menarik bagi siswa. b) kesempatan diberikan kepada para siswa untuk 

menklarifiksi dan membela nilai-nilai mereka sendiri tanpa rekomendasi atau 

dukugnan apapun. c) Para siswa dapat diajarkan bagaimana menganalisis 

pandangan-pandangan mereka setelah membuat keputusan untuk dan dalam 

tindakan rasional. d) Pendekatan yang terorientasi kognitif dapat digunakan untuk 

menggerakan sekumpulan nilai-nilai lebih tinggi. e) Para siswa dapat diajarkan 

sekumpulan nilai-nilai tertentu dan tindakan-tindakan yang tepat. f) kombinasi 

dari serangkaian pendekatan-pendekatan seperti incaltation, pendidikan nilai-nilai, 

analisis dan pembelajaran tindakan seseorang. 

Sekolah adalah sebagai media sosialisasi pendidikan yang ke-dua setelah 

keluarga, mempunyai peran dan andil yang besar dalam mengenalkan dan 

menanamkan nilai-nilai serta norma-norma seosial dalam pendidikan dalam 

pembentukan kepribadian sekolah sebagai institusi pendidikan yang pendidikan 
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itu sendiri adalah pembudayaan, tidak dapat menghindarkan diri dari upaya 

pembentukan karakter posisitf bagi anak didiknya. 

1.Perencanaan Pendidikan Karakter 

Pengelolaan pendidikan karakter dari SMP Negeri 3 Delanggu kabupaten 

Klaten melalui penerapan kebiasaan (habituasi) di sekolah dikembangkan dengan 

menggunakan berbagai sumber antara lain. (1) pelajaran bahasa Jawa, Agama, (2) 

Pancasila (PKn), UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 beserta perundang-

undangan turunanya, (3) Pertimbangan wmpiris berupa pengalaman dan praktek 

baik dari para tokoh.Karakteri itu tidak dapat dibentuk secara cepat dan segera, 

tetapi harus melewati suatu proses yang panjang, cermat dan sistematis. 

Berdasarkan perspektif yang berkembang dalam sejarah pmutaran manusia, 

pendidikan karakter harus dilakukan berdasarkan tahap-tahap perkembangan anak 

sejak usia dini sampai dewa. 

Stiff (2010) dalam jurnalnya berjudul widening the lens to teach character 

education along side standards curiculum.Ia mengungkapkan bahwa untuk 

mendukung pendidikan karakter yang sesuai dengan standar kurikulum.Pertama 

para pemimpin sekolah harus mengarahkan para guru dalam orientasi pendidikan 

karakter. Lebih lanjut ia menyebutkan dalam jurnal bahwa ada lima langkah 

penggabungan pengajaran karakter sehari-hari dengan standar dari dinas 

pendidikan.Antara lain.  

a. Mengidentifikasi penekanan nilai-nilai dan karakter yang merefleksikan 

konsensus masyarakat dan memperlihatkan bagaimana pembuatan keputusan yang 

baik adalah atas dasar nilai-nilai karakter. b .Membimbing para guru dalam 
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meganalisis standar-standar negara guna menentukan target-target pengajian dan 

mengidentifikasikan penekanan pendidikan karakter. c. Menyedialan pelatihan 

staff dan waktu perencanaan bagi guru untuk merancang rencana unit yang 

menggabungkan antara standar-standar negara degnan pengajaran pendidikan 

karakter. d. Mendukung para guru dalam mengimplementasikan kegiatan 

pembelajaran uang menekankan standar-standar negara dan pengalaman 

pembelajaran pengembangan karakter. e. Mengajukan penggunaan penilaian 

berbasis kerja seperti instrumen-instrumen observasi dan rembok perseorangan. 

Dalam hal ini SMP Negeri 3 Delanggu dalam menerapkan metode 

pembelajaran pendidikan karakter di kelas selalu berusaha memasukkan 

mengaitkan metode atau pokok bahasan ke dalam nilai-nilai karakter.Guru 

memberi motivasi dan semangat belajar dengan kata-kata yang lemah lembut, 

ramah, sopan, santun dan bijak. Guru memberikan nasihat dan petunjuk kepada 

siswa untuk selalu berbuat, berbicara, tingkah laku yang baik. Dengan demikian 

pendidikan karakter tidak hanya menyentuh pada tataran kognitif, tetapi 

menyentuh nilai efektif dan pengalaman nyata para siswa dalam kehidupan di 

masyarakat.Metode pembelajaran pendidikan karakter yang efektif mempunyai 

keterkaitan dengan tingkat pemahaman guru terhadap kondisi dan perkembangan 

siswa-siswa.karena guru memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam 

bentuk karakter siswa, bukan hanya sekedar menyampaikan teori saja. 

 

 

2.Pelaksanaan  Pendidikan Karakter sisw SMP Negeri 3 Delanggu, Klaten 
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Pendidikan karakter di SMP N 3 Delanggu melalui penerapan 

pembiasaan merupakan tindakan konkrit yang dilandasi oleh berbagai 

permasalahan pendidikan. Penelitian ini dapat menghasilkan implikasi yang baik 

dalam pengembangan pendidikan karakter dengan sesorah bahasa Jawa, baik 

yang bersifat teoritis maupun praktis. a.Implikasi Teoritis. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan keilmuan pada bidang 

pendidikan, khususnya pendidikan karakter 1) Religious, 2) Jujur, 3) Toleransi, 4) 

Disiplin, 5) Mnadiri, 6) Demokratis, 7) Bersahabat, 8) Peduli lingkungan, 9) 

Peduli social. dalam sesorah bahasa jawa di tingkat Sekolah Menengah Pertama. 

b.Implikasi Praktis. Penelitian ini dapat memberi masukan yang baik bagi para 

praktisi pendidikan, pimpinan sekolah, guru, pemerhati pendidikan, yang 

mempunyai perhatian terhadap pendidikan karakter siswa. 

               Penelitian ini dapat memberi masukan yang baik bagi para praktisi 

pendidikan, pimpinan sekolah, guru, pemerhati pendidikan, yang mempunyai 

perhatian terhadap pendidikan karakter siswa. Perencanaan penanaman 

pendidikan karakter dalam pembelajaran sesorah bahasa Jawa dengan 

menyiapkan nilai-nilai karakter yang diintregasikan dalam perangkat 

pembelajaran. Pelaksanaan penanaman pendidikan karakter dalam pembelajaran 

sesorah bahasa Jawa dilakukan secara terpadu, maka para siswa mendapatkan 

pengesahan ganda yaitu ilmu pengetahuan dan pengimplementasian nilai-nilai 

karakter bangsa. 
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3. Evaluasi Pendidikan Karakter  

               Evaluasi pendidikan karakter dalam pembelajaran sesorah bahasa Jawa 

dilakukan dengan menyusun indikator sesuai dengan nilai-nilai karakter dengan 

sistem penilaian diskriptif kualitatif, untuk mengetahui sejauh mana kepribadian 

dan karakter para siswa. 

Simpulan 

   Berdasarkan pada permasalahan, paparan data, hasil pembahasan dan 

temuan penelitian, penulis menyimpulkan tentang Pengelolaan Pendidikan 

Karakter dalam sesorah Bahasa Jawa pada SMP Negeri 3 Delanggu kabupaten 

Klaten. 

  a.Perencanaan pendidikan karakter dengan melakukan penyusunan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan yang merupakan kerangka acuan pelaksaaan 

pendidikan karakter pada SMP Negeri 3 Delanggu Kabupaten Klaten dengan 

menyusun analisis konteks, penyusunan rencana pendidikan karakter dan aksi 

sekolah serta berdasarkan  kurikulum tahun 2013 pada SMP Negeri 3 Delanggu 

Kabupaten Klaten. 

b. Pelaksanaan pendidikan karakter diawali dengan pengkondisian lingkungan  

SMP Negeri 3 Delanggu yang kondusif, pelaksanaan pendidikan karakter pada 

pembelajaran sesorah Bahasa Jawa, pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan 

Konseling (BK) dan pelaksanaan pendidikan karakter dengan pembiasaan,  

keteladanan yang dilakukan pada SMP Negeri 3 Delanggu Kabupaten Klaten. 

c. Evaluasi pendidikan karakter pada SMP Negeri 3 Delanggu kabupaten 

Klaten dengan cara pertemuan guru bahasa jawa, Bimbingan dan Konseling, 
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orang tua murid dan pengamatan perkembangan karakter siswa yang dilakukan 

setiap hari. 
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