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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Di era globalisasi bangsa Indonesia telah mengalami perkembangan 

dalam hal ilmu pengetahuaan tehnolog dan seni ( IPTEKS ), di dalam 

bidang pendidikan, akhir-akhir ini pemerintah kewalahan dengan adanya 

gejolak antar pemuda dan pelajar yang mengalami penurunan jati diri 

sebagai warga negara Indonesia.Terutama dalam sikap, pola pikir, 

perilaku yang melanggar norma-norma agama, sosial, estetika, undang-

undang kehidupan di negara Indonesia. 

       Pendidikan karakter semakin mendapat pengakuan dari masyarakat 

Indonesia setelah berbagai ketimpangan hasil pendidikan terpampang jelas 

dari perilaku lulusan-lulusan pendidikan formal saat ini, seperti korupsi 

oleh wakil rakyat, perkembangan seks bebas di kalangan pelajar, tawuran 

dan narkoba, serta pengangguran intelektual. Pendidikan karakter menjadi 

ujung tombak untuk perubahan masa depan yang lebih baik bagi 

seseorang maupun bangsa Indonesia 

       Menurut Kesuma, 2012: 5-6 mendefinisikan pendidikan karakter 

dalam setting sekolah sebagai pembelajaran yang mengarah pada 

penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan 

atas suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah.Definisi ini membentuk 

beberapa makna, yakni pendidikan karakter merupakan pendidikan yang 

terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran, 
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diarahkan pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh, 

danuatan dan pengembangan tersebut harus didasari oleh nilai yang 

dirujuk sekolah (lembaga). 

             Mencermati fungsi pendidikan nasional ini, pendidikan harus 

memiliki dampak pada watak manusia Indonesia.Pendidikan nasional 

menganut aliran konstruksivisme yang mempercayai bahwa peserta didik 

adalah manusia yang potensial dan dapat dikembangkan secara optimal 

melalui pendidikan.Peserta didik di Indonesia memiliki potensi yang luar 

biasa dan perlu difasilitasi untuk mengembangkan potensinya. 

           Landasan pendidikan nasional di Indonesia yang demikian 

lengkap dan unggul tidak sama dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

Tradisi pendidikan di Indonesia digambarkan oleh Muslich (2011: 132) 

dengan belum adanya kematangan untuk memeluk pendidikan karakter 

sebagai kinerja budaya dan religius dalam kehidupan 

bermasyarakat.Kebiasaan berpikir kritis melalui pendasaran logika yang 

kuat dalam setiap argumentasi juga belum menjadi habitus. Guru hanya 

mengajarkan apa yang harus dihapalkan. Mereka membuat anak didik 

menjadi “beo” yang dalam setiap ujian hanya mengulang apa yang 

dikatakan guru.  

 Perkembangan pendidikan di Indonesia yang lemah ini menjadi 

tanggapan yang serius oleh tokoh pendidikan karakter dunia, Thomas 

Lickona (1992) menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang 

baik, yaitu pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan tentang 
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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 di 

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.  

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak terjadi bentrokan 

antar warga, perkelahian antar pelajar dan mahasiswa, pelecahan seksual 

antar pemuda yang ada di kota-kota besar.Hal ini  dikarenakan kurangnya 
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pendidikan karakter yang sesuai ideologi pancasila dan UUD 1945. 

Untuk itu penulis menyumbangkan pengetahuan pendidikan karakter 

dengan pelajaran bahasa jawa yang dikelola sesuai nilai dan diskripsi 

pendidikan budaya karakter bangsa Indonesia. 

       Dunia pendidikan dewasa ini menghadapi berbagai masalah yang 

sama antara  lain kurikulum yang berubah-ubah sehingga sekolah kurang 

siap dalam melaksanakan, keadaan guru yang kurang memenuhi syarat 

dari segi tingkat pendidikan, fasilitas sekolah yang tidak lengkap maupun 

masalah kesiswaan yang menyebabkan menurunnya tata krama sosial dan 

etika moral dalam praktek kehidupan sekolah yang mengakibatkan 

sejumlah ekses negatif yang amat merisaukan masyarakat. Ekses tersebut 

antara lain semakin maraknya berbagai penyimpangan norma kehidupan 

agama dan sosial kemasyarakatan yang terwujud dalam bentuk kenakalan 

siswa di sekolah seperti dibawah ini. 

1. Kurang hormat kepada guru dan karyawan. Perilaku ini tampak 

dalam hubungan siswa dengan guru atau karyawan di mana siswa 

sering acuh tak acuh terhadap keberadaan guru dan karyawan 

sekolah. 

2. Kurang disiplin terhadap waktu dan tidak mengindahkan 

peraturan. Siswa masih sering terlambat masuk kelas, membolos, 

tidak memakai seragam dengan lengkap, dan menggunakan model 

baju yang tidak sesuai ketentuan sekolah dan membawa senjata 

tajam. 
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3. Kurang memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan. 

Perilaku ini tampak dengan adanya perbuatan mencorat-coret 

dinding sekolah atau kelas,merusak tanaman,dan membuang 

sampah seenaknya. 

4. Perkelahian antar pelajar, sering terjadi perkelahian antar siswa 

satu sekolah bahkan perkelahian antar sekolah tentang pacaran 

yang bersipat monyet. 

5. Merokok di sekolah pada jam istirahat , lingkungan sekolahan, 

dipinggiran jalan, maupun dirumah. 

6. Melihat gambar pornografi yang ada pada Hand Phone yang 

dimiliki olehparasiswa. 

7. Berbuat asusila, seperti adanya siswa putra yang mengganggu 

siswa putri dan melakukan perbuatan asusila di lingkungan 

sekolah. 

Di samping itu, kenakalan siswa dewasa ini cenderung pada 

kategori tindakan kriminal. Hal ini terbukti dengan adanya tindakan 

siswa antara lain pencurian, penyalahgunaan obat terlarang, penipuan 

uang terhadap orang tua dan pembunuhan yang secara umum disebut 

sebagai kejahatan siswa.Memusuhi orang tua dan saudara, Meliputi 

perbuatan berkata kasar dantidakhormatpada orangtuadan saudara. 

Kebiasan menghisap merokok. Menonton pornografi dan corat-coret 

tembok sekolahan. 
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Faktor-faktor yang menyebebkan kenakalan remaja dari lingkungan social. 

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 terjadinya kenakalan remaja, 

menurut Turner dan Helms (1987), antara lain: 

a.  Kurangnya Perhatian dan Kasih Sayang dari Orang Tua. 

b. Status Sosial Ekonomi Orang Tua Rendah. 

c. Penerapan Kondisi Keluarga yang Tidak Tepat. 

d. Kondisi Keluarga yang Berantakan (Broken Home). 

Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja pada siswa SMPNegeri 3 

Delanggu Klaten.Menurut bentuk kenakalan remaja kedalam tiga 

tingkatan (1) Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, 

membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit (2) Kenakalan yang 

menjurus pada pelanggaran dan kejahatan  seperti mengendarai sepera 

motor tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa ijin (3) Kenakalan 

khusus seperti penyalahgunaan narkotika, merokok, melihat gambar 

pornografi lewat  Hand Phone. Perbuatan awal pencurian  meliputi  

perbuatan  berkata  bohong  dan tidak jujur.perkelahian antar siswa 

termasuk juga tawuran antar pelajar. Menggangguteman, memusuhi 

orang tua dansaudara, meliputi perbuatan berkata kasar dantidakhormat 

kepada orangtua dan saudara. 
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Dari masalah di atas maka perlu diadakan pendidikan sesorah 

bagi anak-anak SMP untuk membentuk dan mendidik karakter mereka 

yang berbudi pekerti mulia, jujur, sopan, santun, dan arif. Sesorah 

merupakan salah satu metode pendidikan karakter berbentuk pidato 

bahasa jawa. Dimana dalam sesorah bahasa jawa terkandung pendidikan 

unggah ungguh basa, tata karma, sopan santun, sikap dan bahasa yang 

baik dan benar dalam teks atau isi sesorah didepan orang banyak 

Sesorah adalah keterampilan untuk berbicara dalam 

menyampaikan gagasan dan tujuan tertentu di depan sekelompok orang 

banyak.Termasuk sikap, pandangan muka, metode berpidato, 

penggunaan unggah ungguhbasa dalam teks pidato.Dari sesorah 

diharapkan para siswa mendapatkan nilai  dan norma norma budaya yang 

baik.  

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. 
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4. Disiplin, Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Mandiri, Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

6. Demokratis, Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.. 

7. Bersahabat /Komunikatif , Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan  sesuatu   yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui,  serta menghormati keberhasilan orang 

lain 

8. 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. 

9. Peduli Sosial, Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

Bahasa Jawa adalah suatu alat komunikasi orang dengan orang lain 

yang menggunakan bahasa daerah jawa.Sementara itu dalam pendidikan 

bahasa Jawa mempunyaiwewarah (ajaran) dari Ki Ageng Soerjomentaram 

mengutarakan bahwa dalam menjalani hidup ini sebaiknya manusia tidak 

melakukan tiga hal. Tiga hal tersebut adalah: ngangsa-angsa (ambisius, 

bernafsi-nafsi), ngaya-aya (terburu-buru, tidak teliti, cermat dan hati-hati) 

dan golek benere dhewe (mencari benarnya sendiri, mau menang sendiri). 
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Hal itu tentu tidak sejalan dengan sifat satria (ksatrya) Jawa Satria.Jawa 

dalam kehidupannya selalu berlandaskan ajaran berbudi bawa leksana 

(berbudi luhur dan rendah hati, tawaddhu) dan kaprawiran (keperwiraan). 

Kaprawiran berarti selalu berlaku perwira dalam segala sesuatu dan dia 

temen (jujur), tanggap (bertindak antisipatif), tatag (teguh hati, mampu 

melihat dan mengalami kondisi apa saja), tangguh (tidak mudah kalah, 

tidak mudah menyerah) dan tanggon (pilih landing, berani menghadapi 

siapa saja asal merasa benar) dan datan melik pawehing liyan (tidak 

mengharapkan bantuan orang lain). 

Dalam hal ini pendidikan moral (moral education) atau pendidikan 

karakter (character education)  dalam konteks sekarang sangat relevan 

untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis 

tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya 

angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, 

pencurian remaja, kebiasaan menyontek,penyalahgunaan obat-obatan, 

pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial 

yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, oleh karena itu 

betapa pentingnya pendidikan karakter. 

Di dalam pelaksanaan sesorah berbahasa jawa ini dibahas beberapa 

hal 1.Sikap badan dalam sesorah bahasa jawa sebagai berikut :Tidak boleh 

berdirdengan kaki mengangkang.Tidak boleh berdiri dengan kaki 

merapat.Tidak bolehberdiri dengan bersandar pada papan.Tidak boleh 

berdiri dengan tangan di sakupakaian.2. Sikap pandangan wajah dalam 
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sesorah:Tidak boleh menundukkan wajah/ kepala ke bawah.Tidak boleh 

memandang ke atas terlalu lama.Tidak boleh selalu tersenyum.Tidak 

boleh menampilkan wajah sedih, gelisah.3. Bagian atau kelompok dalam 

teks sesorah yaitu :Salam. Salam pembuka. Rasa syukur.Isi /wigati 

sesorah. Penutup.Salam  penutup.4.Cara dan bentuk sesorah / pidato yaitu 

:Sesorah dengan membaca sepenuhnya atau metode naskah.Sesorah 

dengan menghafal teks.Sesorah dengan pandom lajer atau metode 

eksteporan.Sesorah dengan cara dadakan atau metode improptu. 

Sikap dan etika berpidato / sesorah sebagai berikut :Menghormat 

kepada teman, peserta, orang lain dalam pertemuan, Berpakaian yang 

sopan, rapi, bersih dalam berpidato, Menggunakan bahasa yang betul dan 

selaras, Tidak perlu banyak kalimat, pembahasan dalam pidato. 

Dari pelaksanaansesorah bahasa jawa terdapat pendidikan karakter bagi 

siswa dan mempunyai dampak sebagai berikut : 

1. Dapat merubah dan membangun karakter siswa menjadi baik budi 

pekertinya sesuai ideologi pancasila. 

2. Membentuk siswa berkarakter akhlak mulia, cerdas, dan taqwa 

sebagai manusia paripurna. 

3. Bersikap sopan santun, menghormati, menghargai orang lain 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

4. Membentuk manusia disiplin, tertib, bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas. 
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Penguatan pendidikan moral (moral education) atau pendidikan 

karakter (character education)  dalam konteks sekarang sangat relevan 

untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis 

tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya 

angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, 

pencurian remaja, kebiasaan menyontek,  penyalahgunaan  obat-obatan, 

pornografi, dan perusakan milik orang lain, sudah menjadi masalah sosial 

yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas, oleh karena itu 

betapa pentingya pendidikan karakter. 

Menurut Lickona, karakter berkaitan dengan konsep moral (moral 

knonwing), sikap moral (moral felling), dan perilaku moral (moral 

behavior). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakanbahwa 

karakter yang baik didukung  oleh  pengetahuan tentang kebaikan, 

keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. 

Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara 

dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya 

untuk kepentingan individu, warga, negara, tetapi juga untuk warga 

masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan 

sebagai the deliberate us of all dimensions of school life to foster optimal 

character development (usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi 

kehidupan sekolah/madrasah untuk membantu pembentukan karakter 

secara optimal. 
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B. Rumusan Masalah 

        Sesuai dengan uraian dalam latar belakang diatas.Dalam 

penelitian ini ada 3 masalah yang perlu dibahas oleh penulis sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana perencanaan pendidikan karakter dalam sesorah bahasa 

jawa pada SMP Negeri 3 Delanggu ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter dalam sesorah bahasa 

jawa pada siswa SMP Negeri 3 Delanggu ? 

3. Bagaimana karakteristik evaluasi pengelolaan pendidikankarakter 

dalam sesorah bahasa jawapada siswa SMP Negeri 3 Delanggu? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengungkapkan perencanaan pendidikan karakter siswa yang 

baik, sopan, santun  melalui pendidikan bahasa jawa dengan sesorah 

atau pidato. 

 2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan dalam  membangun karakter  

siswa yang kurang beretika menjadi baik sesuai dengan ideologi      

pancasila. 

 3. Untuk mendeskripsikan karakteristik perkembangan karakter para 

siswa yang sopan, santun, jujur, anti kekerasan, tanggung jawab  

serta membentuk manusia paripurna dalam atau setelah 

pembelajaran bahasa jawa. 
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A. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian dapat memberi gambaran yang jelas tentang 

pendidikan karakter.Sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran dan mencetak peserta didik yang cerdas dan berakhlaqul 

kharimah dan jujur melalui pidato bahasa jawa. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Tenaga Pendidik 

Bagi tenaga pendidik dapat menginternalisasikan pendidikan 

karakter sesuai dengan materi dan moto pelajaran bahasa jawa 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga mempunyai muatan nilai 

dan norma sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. 

b. Bagi Siswa 

Menanamkan karakter yang baik, sopan, santun, beraklak mulia 

bagi peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. 

c. Bagi Sekolah 

Dapat mengembangkan sekolah menjadi lembaga pendidikan 

formal yang inovatif dan produktif dalam mengembangkan 

kepribadian peserta didik. 

B.  Penegasan  Istilah 

1. Pengelolaan adalah kegiatan yang dilakukan dengan    merencanakan, 

melaksanakan dan memulai program kerja tertentu. 
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2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan poteni dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keaganaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

3. Secara etimologi karakter berarti tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; dan 

watak. 

4. Pendidikan karakter adalah kegiatan pembelajaran di sekolah yang 

ditujukan untuk membentuk karakter peserta didik dengan cara 

mengembangkan materi pelajaran dengan nilai, norma tertentu. 

5. Sesorah adalah keterampilan untuk berbicara dalam menyampaikan 

gagasan dan tujuan tertentu di depan sekelompok orang banyak. 

6. Bahasa Jawa adalah suatu alat komunikasi orang dengan orang lain 

yang menggunakan bahasa daerah jawa. 

 

 

  

 


