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ABSTRAK 
 

Praheto, Biya Ebi. 2011. Nilai-nilai Pendidikan Karakter pada Kompetensi 
Membaca dalam Buku Kulina Basa Jawa Tingkat SMP Terbitan Intan 
Pariwara. Skripsi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Jurusan 
Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni,  Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Agus Yuwono,  M.Si.,  M.Pd. 
Pembimbing II: Mujimin, S.Pd. 

 
Kata Kunci: nilai, buku pelajaran, pendidikan karakter, membaca. 

 
 Pendidikan di sekolah diharapkan tidak hanya mampu mengembangkan 
kemampuan akademik saja, tetapi juga mampu membentuk karakter atau pribadi 
peserta didik. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam berbagai segi 
pendidikan di sekolah, salah satunya yaitu ke dalam buku pelajaran. Buku 
pelajaran merupakan salah satu media yang mendukung dalam pembelajaran. 
Buku pelajaran dapat dimasuki nilai-nilai pendidikan karakter dalam materi 
maupun uji kompetisi. 
 Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: apa saja nilai-nilai 
pendidikan karakter pada kompetensi membaca dalam buku pelajaran Bahasa 
Jawa Kulina Bahasa Jawa tingkat SMP terbitan Intan Pariwara? Berkaitan dengan 
masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk memaparkan nilai-nilai pendidikan 
karakter apa saja yang terdapat pada kompetensi membaca dalam buku teks 
Bahasa Jawa Kulina Bahasa Jawa tingkat SMP terbitan Intan Pariwara. 
 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini 
adalah materi ajar dan latihan pada kompetensi membaca buku Kulina Basa Jawa 
tingkat SMP terbitan Intan Pariwara. Adapun sumber data dalam penelitian ini 
adalah buku pelajaran bahasa Jawa kelas VII, VIII, dan IX  Kulina Bahasa Jawa  
terbitan Intan Pariwara tahun 2010. Proses pengumpulan data menggunakan 
metode baca dan catat. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan 
teknik analisis isi. Dari analisis yang telah dilakukan kemudian dipaparkan 
dengan menggunakan metode informal. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter 
yang terdapat pada kompetensi membaca dalam buku pelajaran Kulina Bahasa 
Jawa tingkat SMP terbitan Intan Pariwara yaitu 1) religius, 2) jujur, 3) toleransi,  
4) kerja keras, 5) kreatif, 6) mandiri, 7) demokratis, 8) rasa ingin tahu, 9) 
semangat kebangsaan, 10) cinta tanah air, 11) menghargai prestasi, 12) bersahabat 
atau komunikatif, 13) cinta damai, 14) gemar membaca, 15) peduli sosial, dan 16) 
tanggung jawab. Selain itu ada dua nilai pendidikan karakter selain yang 
dirumuskan Kemendiknas yang ditemukan yaitu nilai trengginas dan tahu 
berterima kasih. 
 Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian yaitu (1) penerbit 
dan penulis buku teks hendaknya lebih bervariatif dalam memberikan materi, 
latihan maupun contoh di setiap kompetensi, (2) guru hendaknya cermat dalam 
memilih buku teks yang mengandung nilai pendidikan karakter. 

 



 

ix 

SARI 
 

Praheto, Biya Ebi. 2011. Nilai-nilai Pendidikan Karakter pada Kompetensi 
Membaca dalam Buku Kulina Basa Jawa Tingkat SMP Terbitan Intan 
Pariwara. Skripsi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Jurusan 
Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni,  Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Agus Yuwono,  M.Si.,  M.Pd. 
Pembimbing II: Mujimin, S.Pd. 

 
Tembung pangrunut: nilai, buku pelajaran, pendidikan karakter, maca. 
 
 Piwulangan ing sekolah dikarepake ora mung ngrembakake kemampuan 
akademik, ananging uga mbentuk karakter utawa pribadi peserta didik. 
Pendidikan karekter bisa diintegrasiake sajroning piwulangan ing sekolah, salah 
sijine yaiku sajroning buku pelajaran. Buku pelajaran iku salah siji media kang 
nyengkuyung sajroning piwulangan. Buku pelajaran bisa dileboni nilai-nilai 
pendidikan karakter sajroning materi utawa uji kompetensi . 
 Adhedasar andharan kasebut, perkara panaliten iki yaiku: apa wae nilai-
nilai pendidikan karakter sajroning kompetensi maca ing buku pelajaran basa 
Jawa Kulina Basa Jawa tingkat SMP terbitan Intan Pariwara? Ancase panaliten 
iki yaiku mbabar nilai pendidikan karakter sajroning kompetensi maca ing buku 
pelajaran basa Jawa Kulina Basa Jawa tingkat SMP terbitan Intan Pariwara. 

Panaliten iki nganggo pendekatan deskriptif kualitatif. Data ing panaliten 
iki yaiku materi ajar lan gladhen kompetensi maca buku Kulina Basa Jawa tingkat 
SMP terbitan Intan Pariwara. Sumber datane buku pelajaran bahasa Jawa kelas 
VII, VIII, lan IX Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara taun 2010. Proses 
nglumpukake data nganggo metode maca dan nyathet. Sawise data nglumpuk, 
banjur dianalisis nganggo teknik analisis isi. Saka analisis kuwi mau, asile banjur 
diandharake nganggo metode informal.  
 Asile panaliten iki nuduhake nilai-nilai pendidikan karakter sajroning 
kompetensi maca ing buku pelajaran Kulina Basa Jawa Remen  terbitan Intan 
Pariwara yaiku 1) religius, 2) jujur, 3) toleransi,  4) kerja keras, 5) kreatif, 6) 
mandiri, 7) demokratis, 8) rasa ingin tahu, 9) semangat kebangsaan, 10) cinta 
tanah air, 11) menghargai prestasi, 12) bersahabat atau komunikatif, 13) cinta 
damai, 14) gemar membaca, 15) peduli sosial, lan 16) tanggung jawab. Saliyane 
iku ana nilai pendidikan karakter kang bedha kaliyan Kemendiknas yaiku nilai 
trengginas lan tahu berterima kasih. 
 Pamrayoga kang bisa diaturake panaliti yaiku (1) penerbit lan panulis 
supaya luwih kreatif anggone nulis materi, latihan utawa tuladha kang bakal 
disuguhake ing saben kompetensi, (2) guru supaya cermat anggone milih buku 
teks kang ngemut nilai pendidikan karakter. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebobrokan moral dan nilai-nilai norma dikalangan pelajar perlu 

diperhatikan oleh semua lapisan masyarakat maupun pemerintah. Beberapa 

contoh kasus yang sering terjadi dan dilakukan oleh pelajar antara lain kecurangan 

saat ujian, tawuran antarpelajar, pergaulan bebas, pelecehan seksual, pencurian, 

penipuan,  perjudian, maupun mengonsumsi narkoba. Hal ini seperti yang terjadi 

di Grobogan, sebanyak tujuh pelajar dari beberapa Sekolah Menengah Atas 

(SMA) diamankan petugas Polres Grobogan setelah terlibat tawuran 

antarkelompok pelajar, di Simpanglima Purwodadi (Suara Merdeka 25 Agustus 

2010). Pertanyaan besar dari kasus-kasus yang dilakukan oleh para pelajar adalah 

dimanakah peran dan eksistensi pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat? 

Terutama di lembaga pendidikan seperti sekolah yang mana dipandang sebagai 

tempat yang strategis untuk membentuk karakter (Hidayatullah 2010:3). 

Peran pendidikan sebenarnya sangatlah besar dalam perkembangan 

peserta didik baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan di 

sekolah diharapkan tidak hanya mampu mengembangkan kemampuan akademik 

saja tetapi juga mampu membentuk karakter atau pribadi peserta didik. Hal ini 

sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional pada pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional 
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berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya 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 bertanggung jawab. Oleh sebab itu, dalam 

pelaksanaan pendidikan di sekolah diperlukan pendidikan berbasis karakter guna 

mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. 

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran 

atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun 

kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.  Dalam pendidikan karakter 

di sekolah, semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk 

komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses 

pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan 

mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-

kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh 

warga dan lingkungan sekolah (Sudrajat 2010). 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam berbagai segi 

pendidikan di sekolah seperti manajemen atau pengelolaan sekolah, kegiatan 

ekstrakurikuler, serta kegiatan pembelajaran. 
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Pendidikan karakter terkait dengan manajemen atau pengelolaan sekolah 

yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, 

dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. 

Pengelolaan tersebut antara lain meliputi, nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan 

kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, dan 

komponen terkait lainnya (Sudrajat 2010). Dengan demikian, manajemen sekolah 

merupakan salah satu media yang efektif dalam pendidikan karakter di sekolah. Di 

sisi lain kegiatan ekstrakulikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan 

salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu 

akademik peserta didik. Kegiatan Ekstra Kurikuler merupakan kegiatan pendidikan di 

luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan 

dan berkewenangan di sekolah. Melalui kegiatan ekstra kurikuler diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, serta potensi dan 

prestasi peserta didik. 

Nilai-nilai pendidikan karakter  dapat pula dimasukkan dalam silabus 

pelajaran yang kemudian akan diturunkan menjadi RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) yang mana di dalamnya terdapat langkah-langkah pembelajaran. 

Selain itu, Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada 

setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau 

nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, 

dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran 
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nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada 

internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di 

masyarakat.  

Salah satu media yang mendukung dalam pembelajaran adalah buku 

pelajaran. Buku pelajaran dapat dimasuki nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

materi yang disajikan. Selain itu buku pelajaran sangat berperan penting 

sebagaimana UU Nomor 2 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa buku sangat 

berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Peran 

penting buku pelajaran juga tertuang dalam pengertian buku pelajaran pada UU 

Nomor 2 tahun 2008 pasal 1. Pasal tersebut menyebutkan bahwa buku pelajaran 

adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan 

menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka 

peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, 

peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan 

standar nasional pendidikan.  

Dalam pembelajaran bahasa Jawa buku pelajaran sangat membantu guru 

dan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dikarenakan dalam buku 

pelajaran sudah ada uraian materi juga ada soal-soal untuk mengukur kemampuan 

dalam proses pembelajaran dengan adanya evaluasi tersebut, siswa dapat menemukan 

sendiri jawaban dari pertanyaan ataupun permasalahan (Yulianti 2010: 2). 

Peneliti mencoba akan menelaah nilai-nilai pendidikan karakter pada 

buku pelajaran bahasa Jawa tingkat SMP terbitan Intan Pariwara karena buku 
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pelajaran ini sudah digunakan di sekolah dan berdasarkan pemaparan salah 

seorang guru bahasa Jawa di SMP Alam Ungaran menyatakan bahwa buku ini 

cukup baik dan mengandung unsur-unsur pendidikan karakter pada materinya. 

Materi bahasa Jawa terbagi menjadi empat aspek yaitu mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis. Peneliti akan mencoba meneliti aspek membaca karena 

pada aspek ini akan banyak ditemukan teks bacaan baik dalam bentuk wacana, 

cerita pendek, percakapan (pacelathon), prosa, tembang, dan lain sebagainya. 

Selain itu, pada aspek membaca akan didapatkan banyak teknik membaca seperti 

membaca nyaring, membaca indah, membaca pemahaman, dan membaca dalam 

hati. Disamping itu, salah satu tujuan akhir dari membaca adalah siswa dapat 

memahami isi bacaan. Proses pemahaman terhadap isi bacaan itulah yang 

nantinya mampu menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada dalam 

materi bacaan pada aspek membaca pelajaran bahasa Jawa kepada siswa. 

Oleh karena itu, peneliti mencoba menelaah materi bacaan yang ada 

dalam buku pelajaran bahasa Jawa tingkat SMP terbitan Intan Pariwara terkait 

dengan kandungan nilai-nilai pendidikan karakter di dalamnya. Diharapkan 

penelitian ini dapat mengetahui seperti apakah nilai-nilai pendidikan karakter 

yang sudah terintegrasi ke dalam materi bacaan pada aspek membaca dalam buku 

pelajaran bahasa Jawa tingkat SMP terbitan Intan Pariwara. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam skripsi ini yaitu: 
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Nilai-nilai pendidikan karakter apa sajakah yang dikembangkan dalam 

materi bacaan pada buku pelajaran bahasa Jawa tingkat SMP terbitan Intan 

Pariwara? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini yaitu 

memaparkan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung pada materi bacaan 

dalam buku pelajaran bahasa Jawa tingkat SMP terbitan Intan Pariwara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Secara teoritis skripsi ini sebagai: (1) bahan pilihan dalam 

memperkaya referensi tentang pengembangan buku pelajaran bahasa Jawa 

berbasis pendidikan karakter, (2) memberikan paparan tentang nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terkandung dalam materi bacaan pada aspek membaca 

dalam buku pelajaran bahasa Jawa tingkat SMP terbitan Intan Pariwara. 

Sedangkan secara praktis penelitian ini mampu  mengetahui bagaimana 

pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam buku pelajaran bahasa Jawa yang 

mana dapat membantu guru dalam mengajarkan nilai-nilai pendidikan karakter 

sesuai UU No 20 tahun 2003 pasal 3 terkait sistem pendidikan nasional. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka yang digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini 

diambil dari beberapa penelitian terdahulu. Adapun kajian mengenai pustaka 

tersebut adalah sebagai berikut.   

Pratiwi (2010) melakukan penelitian yang berjudul Kelayakan Buku Teks 

Kulina Basa Jawa Kelas VIII Terbitan Intan Pariwara. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, kelayakan buku pelajaran Kulina Basa Jawa kelas VIII terbitan 

Intan Pariwara dalam penyajian materi pembelajaran skornya adalah 55 atau 65% 

tergolong cukup. Dari aspek tersebut dibagi menjadi tiga kriteria, antara lain: a) 

keterpusatan pada peserta didik skornya adalah 17 atau 61% tergolong cukup, b) 

merangsang tetakognisi peserta didik skornya adalah 17 atau 61% tergolong 

cukup, c) merangasang daya imajinasi, kreasi, dan berpikir kritis peserta didik 

skornya adalah 21 atau 75% tergolong cukup.  

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi memiliki persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu pada buku yang dikaji yaitu buku Kulina 

Basa Jawa. Namun, fokus penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan 

penelitian Pratiwi. Penelitian Pratiwi mengkaji kelayakan buku teks sedangkan 

peneliti mengkaji kandungan pendidikan karakter pada materi bacaannya. 
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Ronita (2009) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kualitas 

Materi Membaca Buku Teks Bahasa Jawa Terbitan Aneka Ilmu. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan data yang dijadikan sumber 

adalah buku bahasa Jawa untuk SMP terbitan Aneka Ilmu kelas VII, VIII, dan IX. 

Hasil dari penelitian ini yaitu: a) kualitas aspek isi materi membaca pada buku 

pelajaran bahasa Jawa terbitan Aneka Ilmu untuk kelas VII, VIII, dan IX sudah 

tergolong sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil presentase aspek isi 

materi membaca pada kelas VII, VIII, dan IX masing-masing adalah 75,15%, 

89,09%, dan 89,69%. b) kualitas cara penyajian materi membaca buku pelajaran 

bahasa Jawa terbitan Aneka Ilmu untuk SMP kelas VII tergolong baik, sedangkan 

untuk kelas VIII dan IX tergolong sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

presentase aspek cara penyajian materi membaca pada kelas VII, VIII, dan IX 

masing-masing adalah 84%, 86,18%, dan 86,54%.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ronita memiliki persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian tersebut mengaji tentang materi 

membaca, hanya saja pada penelitian tersebut mengkaji sisi kualitas materi 

bacaan, sedangkan peneliti mengkaji kandungan pendidikan karakter dalam materi 

bacaan. Selain itu, penelitian Ronita menggunakan buku Aneka Ilmu, sedangkan 

peneliti menggunakan buku Kulina Basa Jawa.   

Ayuningsih (2010)  melakukan penelitian yang berjudul Kualitas Isi 

Materi Membaca Kelas VII Terbitan Intan Pariwara. Berdasarkan hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa kualitas isi materi membaca pada buku Kulina Basa 

Jawa kelas VII terbitan Intan Pariwara skornya adalah 55 atau 87% tergolong 
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baik. Dari hasil tersebut dibagi menjadi dua kriteria, antara lain: a) kelengkapan 

materi membaca skornya adalah 29 atau 91% tergolong baik, b) kedalaman materi 

membaca skornya adalah 27 atau 84% tergolong baik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningsih memiliki persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian tersebut mengkaji tentang 

materi membaca. Selain itu juga sama-sama mengkaji buku terbitan Intan 

Pariwara hanya saja penelitian Ayuningsih hanya meneliti tingkat kelas VII, 

sedangkan peneliti meneliti dari tingkat kelas VII, VIII, dan IX. Perbedaan 

penelitian ini juga terletak pada fokus kajiannya yaitu penelitian Ayuningsih 

meneliti kualitas isi matei membaca, sedangkan peneliti meneliti kandungan 

pendidikan karakter pada materi bacaannya.   

Novalinda (2010) melakukan penelitian dengan judul Kualitas Materi 

Buku Teks Bahasa Jawa SMP Kelas IX Basaku Basamu Basa Jawa Terbitan 

Pusakamas. Hasil dari penelitian ini antara lain: a) kualitas aspek materi 

mendengarkan tergolong kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor tiap 

unitnya yaitu 46,87%. b) kualitas aspek materi berbicara tergolong kurang baik 

dengan skor tiap unitnya 52,08%. c) kualitas aspek materi membaca tergolong 

kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor tiap unitnya yaitu 48,95%. d) 

Kualitas aspek materi menulis tergolong cukup baik dan dibuktikan dengan skor 

tiap unitnya adalah 65,62%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Novalinda memiliki persamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian tersebut mengaji tentang materi 

yang ada dalam buku teks, hanya saja pada penelitian tersebut mengkaji sisi 
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kualitas materinya, sedangkan peneliti fokus mengkaji materi bacaan dan 

kandungan pendidikan karakter di dalamnya. Selain itu, penelitian Novalinda 

menggunakan buku Basaku Basamu Basa Jawa terbitan Pusakamas, sedangkan 

peneliti menggunakan buku Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara.   

Sementara itu, studi dan penelitian mengenai pendidikan karakter juga telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti baik di dalam maupun di luar negeri. Topik 

mengenai character education atau pendidikan karakter merupakan topik hangat 

beberapa peneliti universitas-universitas di dunia. Selain itu, topik mengenai 

pendidikan karakter juga menjadi topik hangat bagi para peneliti dalam negeri. 

Beberapa penelitian tersebut ada yang mengaji pendidikan karakter secara murni, ada 

pula yang menjadikan topik pendidikan karakter sebagai topik tambahan dalam 

penelitian utamanya.  Penelitian mengenai pendidikan karakter yang pernah 

dilakukan dianataranya adalah penelitian McDaniel (2004) dan Untari, dkk (2011). 

McDaniel (2004) dalam kajiannya yang berjudul Character Education: 

Developing Effective Programs mendapatkan hasil bahwa adanya pendidikan 

gerakan karakter yang besar dalam tiga dekade pertama abad ini yang 

dimanfaatkan ke dalam semua aspek kehidupan sekolah. Perkuliahan dan moral 

oleh guru juga dimasukkan ke dalam gerakan pendidikan karakter. Sejak tahun 

1924-1929, Institut Penelitian Sosial dan Keagamaan telah menyelidiki sifat 

karakter dan peran sekolah dalam perkembangannya. Pendekatan preskriptif 

digunakan oleh gerakan pendidikan karakter yang ditemukan tidak efektif. 

Penelitian ini juga telah menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara nilai-

nilai dan perilaku. Oleh karena itu, bukanlah sebuah asumsi yang  keliru bahwa 



11 

 

mengajarkan nilai-nilai moral dapat menurunkan perilaku yang bertanggung 

jawab secara signifikan.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dengan kajian 

yang dilakukan oleh McDaniel. Kajian yang dilakukan oleh McDaniel yaitu 

mengenai studi pendidikan karakter. Dua penelitian tersebut menghasilkan 

kesimpulan bahwa pendidikan karakter perlu diterapkan di sekolah karena dapat 

mengembangkan kemampuan siswa. Hanya saja, topik pendidikan karakter tidak 

sepenuhnya dikaji oleh peneliti. Topik pendidikan karakter sebatas meneliti 

pendidikan karakter yang terkandung pada materi bacaan pada buku pelajaran 

Kulina Basa Jawa. 

Untari (2011) dalam  tesis yang berjudul Pendidikan Karakter Siswa SD 

Melalui cerita Anak Berwawasan Budi Pekerti  menyimpulkan bahwa 1) 

berdasarkan tahap pengembangan diperoleh materi ajar cerita anak berwawasan 

budi pekerti yang baik dan layak oleh ahli, dan dapat diterima masyarakat 

khususnya siswa dan guru, 2) materi ajar cerita anak berwawasan budi pekerti 

memiliki aspek keberterimaan setelah dilakukan uji coba terbatas pada SDN 2 

Gayamsari Semarang dan SD N 4 Kertosari Singorojo, Kendal.  Hal ini 

dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa, kemampuan 

menceritakan kembali, dan kemunculan perilaku budi pekerti. 

Penelitian yang dilakukan oleh Untari memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesamaan tersebut terletak pada topik 

pendidikan karakter yang digunakan. Untari menggunakan cerita anak sebagai 

sarana pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter, sedangkan peneliti meneliti 
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pendidikan karakter yang terintegrasi dalam materi bacaan pada buku pelajaran 

Kulina Basa Jawa. 

Beberapa penelitian di atas memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan 

buku pelajaran dan pendidikan karakter. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

peneliti, berjudul Nilai-nilai Pendidikan Karakter pada Aspek Membaca dalam 

Buku Pelajaran Bahasa Jawa Tingkat SMP Terbitan Intan Pariwara. Penelitian 

ini diharapkan dapat melengkapi penelitian tentang telaah buku pelajaran dan 

penerapan pendidikan karakter di dunia pendidikan. 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada subbab ini diuraikan teori-teori yang mendasari pembatasan masalah 

di dalam penelitian ini. Teori-teori yang dipakai mencakup (1) pendidikan 

karakter, (2) hakikat buku pelajaran, dan (3) kompetensi membaca. 

2.2.1 Pendidikan Karakter 

Dalam konsep pendidikan karakter berikut ini akan dijelaskan tentang 

pengertian pendidikan karakter, nilai-nilai pendidikan karakter, dan implementasi 

pendidikan karakter pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penjelasan tersebut 

adalah sebagai berikut. 

2.2.1.1 Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan memiliki beberapa pengertian, menurut Khan (2010:1) pada 

hakekatnya pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengembangan berbagai 

macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik 

dan bermanfaat bagi dirinya dan juga lingkungannya. Sedangkan Ki Hajar 
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Dewantara menyatakan, bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk 

memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), 

dan tubuh anak. Kemudian dalam Dictionary of Education menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan 

bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat ia hidup, proses 

sosial yakni orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan 

terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh 

atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang 

optimal (Munib 2006:32-33). 

Banyak para ahli yang mengemukakan pengertian karakter. Karakter 

merupakan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang  terbentuk dari 

hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan 

sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak 

(Kemendiknas 2010). Sedangkan Khan (2010:1) mengemukakan bahwa karakter 

adalah sikap pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara progresif dan 

dinamis, integrasi pernyataan dan tindakan. 

Dalam Dorland’s Pocket Medical dictionary dinyatakan bahwa karakter 

adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh indovidu; sejumlah atribut 

yang dapat diamati pada individu (Hidayatullah 2010). Di dalam kamus psikologi 

dinyatakan bahwa karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau 

moral misalnya kejujuran seseorang; biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-

sifat yang relatif tetap (Dali gulo dalam Hidayatullah 2010:12). Selain itu, 

pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, 
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kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, tempramen, watak. 

Adapun berkarakter adalah kepribadian berperilaku, bersifat, bertabiat, dan 

berwatak. Musfiroh dalam Sudrajat (2010) menyebutkan bahwa karakter mengacu 

kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. 

Berdasarkan pengertian pendidikan dan karakter, pendidikan karakter 

merupakan pendidikan yang mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku 

yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, 

masyarakat, dan bernegara dan membantu mereka untuk membuat keputusan yang 

dapat dipertanggungjawabkan, pendidikan karakter juga mengajarkan anak didik 

berpikir cerdas, mengaktivasi otak tengah secara alami (Khan 2010:1-2).  

Selain itu, ada pula yang mengartikan pendidikan karakter sebagai suatu 

sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), 

diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia 

insan kamil (Sudrajat 2010). 

Williams &  Schnaps  (1999) mendefinisikan  pendidikan  karakter  

sebagai "Any  deliberate  approach  by which  school personnel,  often  in  

conjunction  with  parents and  community members, help  children  and  youth  

become  caring,  principled and  responsible".  Maknanya  kurang  lebih 

pendidikan karakter merupakan berbagai  usaha  yang  dilakukan  oleh  para 

personil  sekolah,  bahkan  yang  dilakukan  bersama-sama  dengan  orang  tua 

dan  anggota masyarakat,  untuk membantu anak-anak dan remaja agar menjadi 
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atau memiliki  sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab. Lebih  lanjut 

Williams  (2000)  menjelaskan bahwa makna dari  istilah pendidikan  karakter  

tersebut  awalnya  digunakan oleh National Commission on Character Education 

(di Amerika) sebagai  suatu  istilah payung yang meliputi berbagai pendekatan,  

filosofi,  dan program.  Pemecahan masalah, pembuatan keputusan,  penyelesaian  

konflik merupakan  aspek  yang  penting  dari  pengembangan  karakter moral.  

Oleh  karena  itu, di dalam pendidikan karakter semestinya memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengalami sifat-sifat tersebut  secara  langsung.  

Secara  khusus,  tujuan  pendidikan  moral  adalah membatu siswa agar secara 

moral lebih bertanggung  jawab, menjadi warga negara yang  lebih berdisiplin  

(McBrien & Brandt,  1997).  Di  samping  itu,  dalam nuansa  bimbingan  dan  

konseling  menurut American School Counselor Association  (1998)  menyatakan  

tujuan  dari pendidikan  karakter  adalah  "assist  students in becoming positive 

and self-directed in their lives and education and in striving toward  future  

goals",    yaitu  membantu siswa  agar  menjadi  lebih    positif  dan mampu 

mengarahkan  diri  dalam  pendidikan dan kehidupan, dan dalam berusaha  keras  

dalam  pencapaian  tujuan masa depannya. Tujuan tersebut  dilakukan dengan 

mengajarkan kepada siswa tentang  nilai-nilai  dasar  kemanusiaan seperti  

kejujuran,  kebaikan,  kedermawanan,  keberanian,  kebebasan,  persamaan, dan 

rasa hormat atau kemuliaan (McBrien & Brandt, 1997).  

Jadi, pendidikan karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter 

yang meliputi berbagai aspek dalam lingkungan sekolah baik ditanamkan pada 

siswa maupun diimplementasikan ke seluruh perangkat sekolah. 
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2.2.1.2 Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter 

bangsa diidentifikasi dari empat sumber yaitu agama, pancasila, budaya, dan 

tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam 

pedoman sekolah mengenai Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter 

Bangsa yang dikeluarkan oleh Kemendiknas (2010:9). Sumber-sumber 

pendidikan budaya dan karakter dijelaskan sebagai 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 

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

nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-

nilai dan kaidah yang berasal dari agama. 

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

prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. 

Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut 

dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan 

politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan 

budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi 

warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, 

kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai 

warga negara. 
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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. Budaya Jawa khususnya, memiliki nilai karakter yang sangat 

banyak. Nilai-nilai tersebut tidak banyak dituangkan secara tertulis tetapi lebih 

sering diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diantara nilai-nilai tersebut 

adalah blaka, idu geni, temen, gemi, setiti, rembugan, ngemong, ngajeni, 

guyup rukun, dan ndhedher kautaman. Selain nilai-nilai tersebut budaya Jawa 

masih memiliki kekayaan nilai yang lain yang tertuang secara implisit dalam 

saloka, bebasan, dan juga wangsalan. 

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. 

Banyak para ahli yang mengemukakan nilai-nilai ataupun butir-butir 

pendidikan karakter. Salah satunya adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang 

dirumuskan oleh Kementrian Pendidikan Nasional ada pada tabel berikut. 
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Tabel 1. Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

NILAI DESKRIPSI 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama  yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan  tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

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 
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terhadap bahasa,  lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa. 

12. Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/ 

 Komuniktif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar 

Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16.  Peduli 

Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18.  Tanggung-

jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), 

negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Suparlan (2010) menyatakan ada sembilan pilar-pilar pendidikan karakter 

yaitu responsibility (tanggung jawab), respect (rasa hormat), fairness (keadilan), 

courage (keberanian), honesty (kejujuran), citizenship (kewarganegaraan), self-

discipline (disiplin diri), caring (peduli), dan perseverance (ketekunan). Lebih 

lanjut, Prof. Suyanto, PhD juga menyebutkan sembilan pilar karakter yang berasal 

dari nilai-nilai luhur universal manusia, yang kelihatan sedikit berbeda dengan 
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sembilan pilar yang telah disebutkan oleh Suparlan. Sembilan pilar karakter itu 

adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, kemandirian dan tanggungjawab, 

kejujuran/amanah, hormat dan santun, dermawan, suka tolong-menolong dan 

gotong royong/kerjasama, percaya diri dan pekerja keras, kepemimpinan dan 

keadilan, baik dan rendah hati, dan toleransi, kedamaian, dan kesatuan. 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang dirumuskan oleh Kementrian 

Pendidikan Nasional. Hal ini dikarenakan nilai-nilai pendidikan karakter yang 

dirumuskan oleh Kementrian Pendidikan Nasional sudah mencakup semua aspek 

yang terbagi kedalam delapan belas nilai pendidikan karakter. 

 

2.2.1.3 Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama 

Tabel berikut menggambarkan keterkaitan antara nilai, jenjang kelas, dan 

indikator untuk setiap nilai pendidikan karakter yang dirumuskan oleh 

Kementrian Pendidikan Nasional dalam pedoman sekolah mengenai 

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. 

Tabel 2. Keterkaitan Nilai, Jenjang Kelas, dan Indikator Untuk SMP 

NILAI INDIKATOR 

Kelas 7 – 9 

Religius: 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama  yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksana-

an ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

Mengagumi kebesaran Tuhan melalui 

kemampuan manusia dalam melakukan 

sinkronisasi antara aspek fisik dengan 

aspek kejiwaan. 

Mengagumi kebesaran Tuhan karena 

kemampuan dirinya untuk hidup sebagai 
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 anggota masyarakat. 

Mengagumi kekuasaan Tuhan yang telah 

menciptakan berbagai alam semesta. 

Mengagumi kebesaran Tuhan karena 

adanya agama yang menjadi sumber 

keteraturan hidup masyarakat. 

Mengagumi kebesaran Tuhan melalui 

berbagai pokok bahasan dalam berbagai 

mata pelajaran. 

Jujur: 

Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

Tidak menyontek ataupun  menjadi plagiat 

dalam mengerjakan setiap tugas. 

Mengemukakan pendapat tanpa ragu 

tentang suatu pokok diskusi. 

Mengemukakan rasa senang atau tidak 

senang terhadap pelajaran. 

Menyatakan sikap terhadap suatu materi 

diskusi kelas. 

Membayar barang yang dibeli di toko 

sekolah dengan jujur. 

Mengembalikan barang yang dipinjam atau 

ditemukan di tempat umum. 

Tidak mengambil barang milik orang lain 

tanpa ijin 

Toleransi: 

Sikap dan  tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang 

lain yang berbeda dari dirinya. 

Tidak menggangu teman yang berbeda 

pendapat. 

Menghormati teman yang berbeda adat-

istiadatnya. 

Bersahabat dengan teman dari kelas lain. 

Disiplin: Selalu tertib dalam melaksanakan tugas-
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Tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

 

 

tugas kebersihan sekolah. 

Tertib dalam berbahasa lisan dan tulis. 

Patuh dalam menjalankan ketetapan-

ketetapan organisasi  peserta didik.  

Menaati aturan berbicara yang ditentukan 

dalam sebuah diskusi kelas.  

Tertib dalam menerapkan aturan penulisan 

untuk karya tulis.  

Kerja keras: 

Perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar, tugas, dan 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya. 

Mengerjakan semua tugas  kelas  selesai 

dengan baik pada waktu yang telah 

ditetapkan.  

Tidak putus asa dalam menghadapi 

kesulitan dalam belajar. 

Selalu fokus pada pelajaran.  

Kreatif: 

Berpikir dan melakukan sesuatu yang  

menghasilkan cara atau hasil baru dari 

yang telah dimiliki. 

Mengajukan pendapat yang berkenaan 

dengan suatu pokok bahasan. 

Bertanya mengenai penerapan suatu 

hukum/teori/prinsip dari materi lain ke 

materi yang sedang dipelajari.  

berfikir dan melakukan sesuatu yang 

menghasilkan cara 

Mandiri: 

Sikap dan prilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

 

Melakukan sendiri tugas kelas yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

Mencari sendiri di kamus terjemahan kata 

bahasa asing  untuk  bahasa Indonesia atau 

sebaliknya. 

tidak mudah tergantung pada orang lain 

Demokratis: 

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak 

yang menilai sama  hak dan kewajiban 

Memilih ketua kelompok berdasarkan 

suara terbanyak. 

Memberikan suara dalam pemilihan di 
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dirinya dan orang lain. kelas dan sekolah. 

Mengemukakan pikiran tentang teman-

teman sekelas. 

Ikut membantu melaksanakan program 

ketua kelas. 

Tidak membedaan hak dan kewajiban 

orang lain. 

Rasa ingin tahu: 

Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang  dipelajari, dilihat, dan didengar.  

Bertanya kepada guru dan teman tentang 

materi pelajaran. 

Bertanya kepada sesuatu tentang gejala 

alam yang baru terjadi. 

Bertanya kepada guru tentang sesuatu yang 

didengar dari ibu, bapak, teman, radio, atau 

televise. 

Semangat kebangsaan: 

Cara berpikir, bertindak, dan 

berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya. 

 

Turut serta dalam upacara peringatan hari 

pahlawan dan proklamasi kemerdekaan.  

Mengemukakan pikiran dan sikap 

mengenai ancaman dari negara lain 

terhadap bangsa dan negara Indonesia. 

Mengemukakan sikap dan tindakan yang 

akan dilakukan mengenai hubungan antara 

bangsa Indonesia dengan negara bekas 

penjajah Indonesia. 

Membela negara dari berbagai ancaman ke 

dalam negeri. 

Cinta tanah air: 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan  yang 

tinggi terhadap bahasa,  lingkungan 

Menyenangi keunggulan geografis dan 

kesuburan tanah wilayah Indonesia. 

Menyenangi keragaman budaya dan seni di 

Indonesia. 

Menyenangi keberagaman suku bangsa dan 
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fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa. 

 

bahasa daerah yang dimiliki Indonesia. 

Mengagumi keberagaman hasil-hasil 

pertanian, perikanan, flora, dan fauna 

Indonesia.  

Mengagumi dan menyenangi produk, 

industri, dan teknologi yang dihasilkan 

bangsa Indonesia 

Menghargai prestasi: 

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat, 

mengakui, dan menghormati 

keberhasilan orang lain. 

 

Mengerjakan tugas dari guru  dengan 

sebaik-baiknya. 

Berlatih keras untuk berprestasi dalam olah 

raga dan kesenian. 

Hormat kepada sesuatu yang sudah 

dilakukan guru, kepala sekolah, dan 

personalia sekolah lain. 

Menceritakan prestasi yang dicapai orang 

tua. 

Menghargai hasil kerja atau prestasi orang 

lain. 

Menghargai tradisi dan hasil karya 

masyarakat di sekitarnya.  

Bersahabat/ komunikatif: 

Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja 

sama dengan orang lain 

 

Bekerja sama dan hidup rukun dengan 

orang lain. 

Berbicara dengan teman sekelas. 

Bergaul dengan teman sekelas ketika 

istirahat. 

Bergaul dengan teman lain kelas. 

Berbicara dengan guru, kepala sekolah, dan 

personalia sekolah lainnya. 

Cinta damai: Melindungi teman dari ancaman fisik.  
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Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa 

senang dan aman atas kehadiran 

dirinya. 

Berupaya mempererat pertemanan. 

Ikut berpartisipasi dalam sistem keamanan 

sekolah. 

Tidak mendukung adanya pertengkaran 

dengan  orang lain. 

Gemar membaca: 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

 

Membaca buku atau tulisan keilmuan, 

sastra, seni, budaya, teknologi, dan 

humaniora. 

 

Membaca koran/majalah dinding. 

Peduli sosial: 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan bagi orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

Ikut dalam berbagai kegiatan sosial. 

 

Meminjamkan alat kepada teman yang 

tidak membawa atau tidak punya. 

Peduli lingkungan  

Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan 

lingkungan alam di sekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi. 

Mengikuti berbagai kegiatan berkenaan 

dengan kebersihan, keindahan, dan 

pemeliharaan lingkungan. 

 

2.2.2 Hakikat Buku Pelajaran 

Istilah buku teks adalah terjemahan atau padanan teks book yang artinya buku 

pelajaran. Menurut Permendiknas (2008) buku pelajaran adalah buku acuan wajib 

untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi 

yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, 

akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
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peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis 

dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. 

Lange dalam Tarigan (1986:11) mengatakan bahwa buku teks adalah buku 

standar/buku setiap cabang khusus studi dan dapat terdiri dari dua tipe yaitu buku 

pokok/utama dan suplemen/tambahan. Menurut Bacon dalam Tarigan (1986:11) 

mengemukakan bahwa buku teks adalah buku yang dirancang untuk penggunaan 

di kelas dengan cermat disusun dan disiapkan oleh para pakar atau para ahli dalam 

bidang itu dan dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang sesuai dan serasi. 

Menurut Hall-Quest dalam Tarigan (1986:11) mengatakan bahwa buku 

teks adalah rekaman pikiran rasial yang disusun buat maksud-maksud dan tujuan-

tujuan instruksional. Buckingham dalam Tarigan (1986:11) juga menyebutkan 

bahwa buku pelajaran merupakan sarana belajar yang biasa digunakan di sekolah-

sekolah dan di perguruan tinggi untuk menunjang suatu program pengajaran. 

Sedangkan menurut Akhlan dalam Budiarti (2009:10) menyatakan bahwa buku 

teks adalah buku pelajaran dalam bidang tertentu yang merupakan buku standar 

yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan 

instruksional, yang diperlengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi 

dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan 

tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran.  

Buku pelajaran juga memiliki fungsi yang penting dalam proses 

pembelajaran. Dalam Permendiknas no 2 tahun 2008 menyebutkan bahwa buku 

pelajaran berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan.selain itu, buku pelajaran digunakan sebagai acuan wajib oleh 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. 
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Menurut Buckinghum dalam Tarigan (2009:19), ada keuntungan-

keuntungan yang khas dari buku teks sebagai berikut: (1) kesempatan 

mempelajari sesuai dengan kecepatan masing-masing, (2) kesempatan untuk 

mengulangi atau meninjau kembali, (3) kemungkinan mengadakan pemeriksaan 

atau pengecekan terhadap ingatan, (4) kemudahan untuk membuat catatan-catatan 

bagi pemakaian selanjutnya, (5) kesempatan khusus yang dapat ditampilkan oleh 

sarana-sarana visual dalam upaya manunjang upaya belajar dari sebuah buku. 

Menurut Pusat Perbukuan (2005:1), buku pelajaran merupakan salah satu 

perangkat pelajaran yang sangat penting dan sangat bermakna dalam memacu, 

memajukan, mencerdaskan, dan menyejahterakan bangsa. Kepentingan buku 

sebagai sarana belajar tercermin melalui semboyan-semboyan tentang buku. 

Semboyan tersebut antara lain: Buku adalah guru yang baik tanpa pernah bertatap 

muka; Buku adalah guru yang tak pernah jemu; Buku adalah jendela dunia; dan 

Buku menjadi sarana pokok untuk menyimpan dan menyebarluaskan khasanah 

ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan seni. Bahkan UNESCO 

mencanangkan semboyan Books for all ‘Buku untuk semua’. 

2.2.3 Kompetensi Membaca 

Dalam konsep kompetensi membaca berikut ini akan dijelaskan tentang 

pengertian membaca dan materi bacaan. Penjelasan tersebut adalah sebagai 

berikut. 

2.2.3.1 Pengertian Membaca 

Pengertian membaca sangat beragam. Hal ini dikarenakan kegiatan 

membaca merupakan suatu kegiatan yang kompleks. Nurhadi dalam Budiarti 
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(2009:21) menyebutkan bahwa membaca melibatkan banyak hal. Kekomplekan 

dalam membaca meliputi intelegensi (IQ), minat, sikap, bakat, motivasi, dan 

tujuan membaca, sdangkan faktor eksternal meliputi sarana membaca, teks 

bacaan, faktor lingkungan atau latar belakang sosial ekonomi, kebiasaan dan 

tradisi membaca. 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui 

media kata-kata bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata 

yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas, dan 

agar makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Jika hal ini tidak 

dipenuhi, maka pesan yang tersurat dan tersirat tidak akan tertangkap atau 

dipahami, dan proses membaca itu tidak akan terlaksana dengan baik (Hodsgon 

dalam Tarigan 1987:7). 

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang mempunyai 

pengertian: 1) membaca sebagai proses melisankan paparan tulis, 2) membaca 

sebagai kegiatan mempersepsi tuturan tertulis, 3) membaca adalah penerapan 

seperangkat keterampilan kognitif untuk memperoleh pemahaman dari tuturan 

yang dibaca, 4) membaca sebagai proses pemberian makna kepada simbol-simbol 

visual, 5) keterampilan berbahasa yang mempunyai kegiatan melisankan 

mempersepsi penerapan keterampilan kognitif dan pemahaman berpikir, dan 

bernalar serta pemberian makna terhadap simbol-simbol visual, 6) membaca 

adalah proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-
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kata/bahasa tulis, 7) dari segi linguistik membaca adalah suatu proses penyandian 

kembali dan pembacaan sandi, berlainan dengan berbicara dan menulis yang 

justru melibatkan penyandian, 8) membaca adalah kemampuan untuk melihat 

lambang-lambang tertulis tersebut melalui fonik menjadi/menuju membaca lisan, 

9) membaca dapat pula dianggap sebagai suatu proses untuk memahami yang 

tersirat dalam yang tersurat, melihat pikiran yang terkandung di dalam kata-kata 

yang tertulis, dan 10) membaca ialah memahami pola-pola bahasa dari gambaran 

tertulis (Haryadi 2006:2). 

2.2.3.2 Materi Bacaan 

Jika dikaitkan dengan teori wacana yang mana wacana adalah satuan 

bahasa terlengkap dan merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar dalam 

hierarki gramatikal. Namun, dalam realisasinya wacana dapat berupa karangan 

utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya), paragraf, kalimat, frase, 

bahkan kata yang membawa amanat lengkap (Kridalaksana 1978).  

Materi bacaan yang terdapat dalam buku pelajaran dapat berupa wacana. 

Jenis- jenis wacana dapat terbagi menjadi beberapa yaitu 1) sebuah percakapan 

atau dialog, 2) wacana puisi adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk 

terpusat, 3) wacana prosa adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk terurai 

dapat berupa wacana prosa fiksi maupun wacana prosa nonfiksi, 4) wacana drama 

adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk dialog-dialog (Hartono 2000). 

Sama halnya dengan jenis wacana di atas,  materi bacaan yang 

tergambarkan dalam kurikulum bahasa Jawa tingkat SMP juga dapat berupa 1) 
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wacana berhuruf jawa, 2) teks geguritan, 3) teks cerita baik berupa prosa maupun 

cerkak, dan 4) teks berita. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Maksud dari data deskriptif adalah, data yang dikumpulkan berupa 

kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sedangkan pendekatan deskriptif 

adalah pendekatan penelitian yang semata-mata hanya berdasarkan fakta yang ada 

atau fenomena yang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya sehingga yang 

dihasilkan berupa perian bahasa seperti adanya (Sudaryanto 1992:62). 

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya hasil penelitian dirumuskan setelah 

semua data dianalisis. Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena 

semata-mata hanya member gambaran yang tepat dari pokok perhatian yaitu 

mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam materi bacaan 

pada aspek membaca dalam buku Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terdapat pada materi bacaan dalam buku Kulina Basa Jawa terbitan 
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Intan Pariwara berdasarkan nilai-nilai pendidikan karakter yang dirumuskan oleh 

Kementrian Pendidikan Nasional. Data dalam penelitian ini adalah materi bacaan 

aspek membaca buku Kulina Basa Jawa untuk SMP kelas VII, VIII, dan IX 

terbitan Intan Pariwara tahun 2009. Adapun yang menjadi sumber data dalam 

penelitian ini adalah buku Kulina Basa Jawa untuk SMP kelas VII, VIII, dan IX 

terbitan Intan Pariwara. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode baca 

dan metode catat. Metode baca dalam penelitian ini yaitu dengan membaca 

kalimat-kalimat pada materi bacaan buku Kulina Basa Jawa terbitan Intan 

Pariwara tersebut (Sudaryanto 1993:133). Setelah melakukan metode baca 

kemudian melakukan pencatatan atau penggunaan metode pencatatan. 

Metode catat yang dilakukan yaitu dengan mencatat pada kartu data yang 

berupa kalimat-kalimat yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter  

kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi atau pengelompokan data. Hasil 

pencatatan yang berupa data penelitian selanjutnya disimpan dalam suatu media 

yang dinamakan kartu data. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah 

sebagai berikut. 

1. Membaca materi bacaan aspek membaca dalam buku Kulina Basa Jawa 

terbitan Intan Pariwara. 

2. Mendata kalimat dalam materi bacaan aspek membaca dalam buku Kulina 

Basa Jawa terbitan Intan Pariwara. 

3. Memasukkan data ke dalam kartu data. 
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4. Mengklasifikasi data sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. 

 

Contoh kartu data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Nomer data 
 

Sumber data 

Data : 
 
 
Analisis : 
1. Nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam data. 
2. Deskripsi analisis nilai pendidikan karakter yang terkandung. 
 
 
 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi. 

Holsti dalam Moleong (2002:163) menyebutkan bahwa analisis isi adalah teknik 

apapun yang digunakan untuk menarik simpulan melalui usaha menemukan 

karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. 

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2002:164), ciri-ciri analisis 

isi ada lima. Pertama, proses mengikuti aturan yang sama dan kriteria yang juga 

sama sehingga dapat menarik kesimpulan yang sama. Kedua, analisis isi adalah 

proses yang sistematis. Apabila aturan telah ditetapkan, hal itu harus diterapkan 

dengan prosedur yang sama, terlepas apakah analisis relevan atau tidak. Ketiga, 

analisis isi merupakan proses yang diarahkan untuk mengenaralisasi. Keempat, 

analisis isi mempersoalkan isi yang termanifestasikan. Kelima, analisis isi lebih 

menekankan analisis secara kuantitatif, namun hal itu dapat pula dilakukan 

bersama analisis kualitatif. 
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Menurut Hadi dan Haryono (1998:175) penelitian dengan metode analisis 

isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang 

disampaikan dalam lambang yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. 

Metode ini dipakai untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, seperti pada 

surat kabar, buku, puisi, film, cerita rakyat, peraturan perundang-undangan, dsb. 

Demikian halnya dengan penelitian ini dapat menggunakan metode dalam 

menganalisis semua bentuk materi bacaan aspek membaca dalam buku Kulina 

Basa Jawa terbitan Intan Pariwara. 

Pedoman dalam analisis ini digunakan untuk menganalisis nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam materi bacaan pada aspek membaca dalam buku 

Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara. Materi-materi yang telah dipilah 

selanjutnya akan disesuaikan dengan butir-butir nilai pendidikan karakter. Setelah 

itu mendeskripsikan alasan mengapa materi dianggap mengandung nilai-nilai 

pendidikan karakter atau tidak. Selanjutnya dideskripsikan simpulan mengenai 

kelengkapan nilai-nilai pendidikan karakter. Apakah sudah memenuhi delapan 

belas nilai-nilai pendidikan karakter atau belum. 

 

3.5 Teknik Pemaparan Hasil Analisis Data 

Langkah selanjutnya setelah menganalisis data adalah memaparkan hasil 

analisis data. Pemaparan hasil analisis ini berisi segala hal yang ditemukan dalam 

penelitian. Sudaryanto (1993:144) mengemukakan bahwa pemaparan hasil 

penelitian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan metode 

formal dan informal. Metode formal adalah perumusan dengan tanda dan 
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lambang-lambang sedangkan metode informal adalah perumusan dengan kata-

kata biasa.  

Dari kedua jenis metode tersebut, yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode informal karena dalam menyajikan hasil penelitian hanya 

menggunakan kata-kata atau kalimat biasa. metode ini digunakan untuk 

mendeskripsi nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam materi bacaan 

pada aspek membaca dalam buku Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara. Hasil 

penelitian ini adalah identifikasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam materi 

bacaan pada aspek membaca dalam buku Kulina Basa Jawa terbitan Intan 

Pariwara tahun 2009. 
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BAB IV 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER  

PADA BUKU PELAJARAN DALAM KOMPETENSI MEMBACA 

 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil dan pembahasan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terdapat pada kompetensi membaca dalam buku Kulina 

Basa Jawa Terbitan Intan Pariwara Kelas VII, VIII, dan IX. 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalam buku Kulina 

Basa Jawa terbitan Intan Pariwara tingkat SMP meliputi: 1) religius, 2) jujur, 3) 

toleransi,  4) kerja keras, 5) kreatif, 6) mandiri, 7) demokratis, 8) rasa ingin tahu, 

9) semangat kebangsaan, 10) cinta tanah air, 11) menghargai prestasi, 12) 

bersahabat atau komunikatif, 13) cinta damai, 14) gemar membaca, 15) peduli 

sosial, dan 16) tanggung jawab. 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam buku Kulina Basa 

Jawa diperoleh dari materi-materi bacaan dan uji kompetensi yang berisi 

pertanyaan serta perintah yang ada pada kompetensi membaca. Materi-materi 

bacaan tersebut berkaitan dengan kompetensi membaca yaitu beberapa teknik 

membaca antara lain membaca pemahaman, membaca cepat, membaca indah, 

serta membaca bersuara atau nyaring. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam 

buku Kulina Basa Jawa tingkat SMP terbitan Intan Pariwara akan diuraikan 

sebagai berikut. 
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4.1 Religius 

Nilai religius dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Salah satu 

indikator nilai religius adalah mengagumi kebesaran Tuhan karena adanya agama 

yang menjadi sumber keteraturan hidup masyarakat. Contoh data kalimat yang 

mangandung nilai-nilai religius  pada kompetensi membaca salah satunya terdapat 

pada wacana yang berjudul “Abunawas Mungsuh Ki Samin”. Bacaan tersebut 

merupakan materi membaca bersuara dengan lafal, intonasi dan irama yang tepat. 

Data tersebut terdapat dalam Buku Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara 

kelas VII halaman 84 sebagai berikut. 

1. ……….. 
“Wong sing beja kuwi ya sing akeh amale, sregep ngibadah, seneng tetulung 
marang sapadhane titah. Dheweke mbesuk ing akherat bakal mulya uripe. 
Dene sing paling sengsara ya wong kang ora nate ngibadah, ora nduweni 
amal babar pisan, mbesuk bakal mlebu neraka”, jawabe Abunawas. 
………. 
“Orang yang beruntung itu yang banyak amalnya, rajin beribadah, suka 
menolong kepada siapa saja. Dirinya besok di akherat akan mulia hidupnya. 
Tapi yang paling sengsara orang yang tidak pernah beribadah, tidak memiliki 
amal sama sekali, besok akan masuk neraka”, jawabnya Abunawas. 

(Kulina Basa Jawa kelas VII hal. 84) 

Data (1) di atas merupakan penggalan kalimat yang terdapat dalam 

bacaan berjudul “Abunawas Mungsuh Ki Samin”. Data (1) menunjukkan nilai 

religius yang tergambarkan sebuah kepatuhan terhadap ajaran agama. “wong sing 

beja kuwi sing akeh amale”, kalimat tersebut menunjukan bahwa orang yang 

beruntung adalah orang yang memiliki banyak amal. Pada kata selanjutnya yaitu 

“sregep ngibadah, seneng tetulung”, maksudnya adalah selain senang beramal 
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juka dianjurkan senang beribadah dan menolong orang lain. Dalam data (1) juga 

dijelaskan dampak orang yang tidak suka beramal dan beribadah yaitu masuk 

neraka. Data kalimat tersebut yaitu “wong kang ora nate ngibadah, ora nduweni 

amal babar pisan, mbesuk bakal mlebu neraka”. Data (1) sudah sangat jelas 

menunjukkan nilai religius sebagaimana dalam indikatornya yaitu mengagumi 

kebesaran Tuhan karena adanya agama yang menjadi sumber keteraturan hidup 

masyarakat. 

 

4.2 Jujur 

Nilai Jujur dapat diartikan sebagai perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. Salah satu indikator nilai jujur yaitu tidak mengmbil 

barang atau hak orang lain tanpa ijin. Contoh data kalimat yang mangandung 

nilai-nilai jujur  pada kompetensi membaca salah satunya terdapat pada wacana 

yang berjudul “Sikep Adigang, Adigung, Adiguna”. Bacaan tersebut merupakan 

salah satu materi dalam kompetensi membaca yaitu membaca cepat. Siswa 

diharapkan mampu membaca cepat dan memahami isi bacaan dengan tepat. Data 

tersebut terdapat dalam Buku Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara kelas VIII 

halaman 27 sebagai berikut. 

2. ………. 
Ing negara kita wiwit pirang-pirang taun kepungkur, sikep adigung iki wis 
merajalela. Akeh korupsi, manipulasi sing ngrusak ekonomine Negara ora 
bisa diproses amarga pelakune wong sing duwe banda akeh. Akhire, tata 
ekonomi sethithik dadi rusak. Sing puncake dadi krisis moneter lan 
kepercayaan. 
………. 

40 



39 

 

“Di Negara kita sudah dari beberapa tahun yang lalu, sikap adigung ini sudah 
merajalela. Banyak korupsi, manipulasi yang merusak ekonomi Negara tidak 
dapat diproses karena pelakunya orang yang memiliki banyak harta. Akhirnya, 
tata ekonomi sedikit menjadi rusak. Yang puncaknya menjadi krisis moneter 
dan kepercayaan.” 

(Kulina Basa Jawa kelas VIII hal. 27) 

Data (2) merupakan salah satu paragraf dalam wacana yang berjudul 

“Sikep Adigang, Adigung, Adiguna”. Istilah “Adigang, Adigung, Adiguna” 

merupakan salah satu peribahasa Jawa yang dapat diartikan orang yang 

menyombongkan kekuasaannya, jabatannya, dan kecerdikannya. Secara 

keseluruhan wacana tersebut menceritakan beberapa contoh dari sikap adigang, 

adugung, adiguna. Contoh dari sikap-sikap tersebut diantaranya sikap adigang 

adalah menghukum warga tanpa melalui proses pengadilan sebagaimana 

mestinya, kemudian sikap adiguna yaitu korupsi dan manipulasi, sedangkan sikap 

adiguna yaitu berbuat semena-mena pada orang yang lebih lemah. 

Dalam kontek data (2) di atas secara implisit paragraf tersebut 

mengandung nilai pendidikan karakter jujur. Pada paragraf data (2) 

menggambarkan sebuah sikap ketidakjujuran yaitu korupsi dan manipulasi yang 

dilakukan oleh para pejabat pemerintahan yang tergambar melalui kata adigung. 

Dampak dari korupsi dan manipulasi tersebut yaitu rusaknya tatanan ekonomi 

yang menyebabkan krisis moneter dan kepercayaan. Kepercayaan tidak lagi 

muncul oleh rakyat kepada pemerintahan karena sikap ketidak jujuran para wakil 

rakyat yang kerap kali melakukan korupsi. Penjelasan tersebut menggambarkan 

betapa pentingnya sebuah sikap jujur bagi suatu negara baik kalangan penjabat 

maupun masyarakat sehingga akan terbentuk keseimbangan dalam kehidupan 

sosial. 
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4.3 Toleransi 

Toleransi dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. Salah satu indikator dari nilai toleransi yaitu menghormati 

orang lain yang berbeda adat istiadat. Contoh data kalimat yang mangandung 

nilai-nilai toleransi  pada kompetensi membaca salah satunya terdapat pada 

wacana yang berjudul “Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata”. Bacaan tersebut 

merupakan salah satu materi dalam kompetensi membaca yaitu membaca huruf 

Jawa. Siswa diharapkan siswa mampu memahami wacana-wacana berhuruf Jawa, 

sehingga ketika wacana berhuruf Jawa tersebut mengandung nilai pendidikan 

karakter siswa pun mampu mengerti maksud dan memahaminya.. Data tersebut 

terdapat dalam Buku Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara kelas IX halaman 

11 sebagai berikut. 

3. [fsmwcr,negrmwtttege[sSsbenP=  

g2nnHutwwilyhaikuanFu[wnNittcraftK=[bfbf. 

“Desa mawa cara, Negara mawa tata tegese saben panggonan utawa 
wilayah iku handuweni tata cara adat kang beda-beda” 
“Desa mawa cara, Negara mawa tata artinya setiap tempat atau wilayah itu 
memiliki tata cara adat yang berdeda-beda” 

(Kulina Basa Jawa kelas IX hal. 11) 

Kalimat berhuruf Jawa (3) di atas merupakan peribahasa Jawa yang 

mengandung nilai toleransi. Kata “Desa mawa cara, negara mawa tata” 

memperlihatkan bahwa setiap tempat itu memiliki tata cara dan adat yang berbeda-

beda. Dapat pula diartikan orang berbuat sesuatu harus mengikuti dan menghormati 

hukum serta adat istiadat setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya rasa toleransi 
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agar tercipta kehidupan yang rukun antar masyarakat. Hal tersebut sesuai pula dengan 

indikator nilai toleransi yaitu menghormati orang lain yang berbeda adat istiadat. 

 

4.4 Kerja Keras 

Nilai kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas, dan 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Salah satu indikator nilai kerja keras 

yaitu tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan. Contoh data kalimat yang 

mangandung nilai-nilai kerja keras  pada kompetensi membaca salah satunya 

terdapat pada wacana yang berjudul “Sinta Dhustha”. Bacaan tersebut merupakan 

salah satu materi dalam kompetensi membaca yaitu membaca bersuara. Membaca 

bersuara diharuskan siswa membaca dengan intonasi, lafal, dan irama yang tepat. 

Ketepatan membaca sebuah wacana ataupun kalimat sangat mempengaruhi 

tingkat pemahaman siswa akan isi bacaan. Data tersebut terdapat dalam Buku 

Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara kelas VIII halaman 55 sebagai berikut. 

4. ………. 
Prabu Rahwana sing terus-terusan namatake Dewi Sinta saka suwalike mega 
malang, banjur ambyuk mudhun nyedhaki Dewi Sinta. Dheweke banjur 
ngrayu Dewi Sinta arep dipek bojo. Nanging Dewi Sinta ora gelem. Prabu 
Rahwana nesu, Dewi Sinta arep diruda peksa. Durung nganti nyenggol Dewi 
Sinta, Rahwana mencelat kontal kena dayane bunderan sing digawe 
Laksmana. Bola-bali Rahwana ora bisa nyedhaki Dewi Sinta. Suwe-suwe 
dheweke nemu akal. 
………. 
“Prabu Rahwana yang terus memperhatikan Dewi Sinta dari balik awan, 
kemudian turun mendekati Dewi Sinta. Kemudian merayu Dewi Sinta akan 
dijadikan istri. Namun Dewi Sinta tidak mau. Prabu Rahwana marah, Dewi 
Sinta akan dibawa paksa. Belum sampai menyentuh Dewi Sinta, Rahwana 
mental terkena kekuatan dari lingkarang yang dibuat oleh Laksmana. Berkali-
kali Rahwana tidak bisa mendekati Dewi Sinta. Lama-kelamaan ia 
menemukan cara” 

(Kulina Basa Jawa kelas VIII hal. 55) 
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Data kalimat (4) mengandung nilai kerja keras. Nilai kerja keras pada 

kalimat (4) ditunjukkan oleh usaha keras yang dilakukan Rahwana untuk 

mendekati Dewi Sinta. Berbagai cara di lakukan oleh Rahwana, berkali-kali 

bahkan tak pernah menyerah walaupun gagal. Hal tersebut menunjukkan adanya 

sebuah upaya sungguh-sungguh dalam mendapatkan dan menggapai sesuatu 

sehingga memiliki nilai kerja keras. Data (4) juga sudah sesuai dengan indikator 

nilai kerja keras yaitu tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan. 

Nilai kerja keras dalam pendidikan karakter juga tertuang pada pepatah 

Jawa. Pepatah tersebut berbunyi “Wani nggetih bakal merkulih”. Pepatah Jawa 

tersebut memiliki arti siapa berani berdarah-darah, maka dia akan memperoleh. 

Disini, yang dimaksud nggetih atau sampai berdarah-darah adalah bekerja keras 

atau bertindak habis-habisan, bukan setengah-setengah. 

Bekerja habis-habisan dapat mengisyaratkan sejauh mana etos 

profesionalitas seseorang dalam menjalani pekerjaan. Semua kerja keras pasti 

akan memberikan nilai positif, apa pun bentuknya. 

 

4.5 Kreatif 

Nilai kreatif dapat mengandung makna berpikir dan melakukan sesuatu 

yang menghasilkan cara atau hasil baru dari yang telah dimilikinya. Salah satu 

indikator dari nilai kreatif adalah berfikir dan melakukan sesuatu yang 

menghasilkan cara. Contoh data kalimat yang mangandung nilai-nilai kreatif  

pada kompetensi membaca salah satunya terdapat pada wacana yang berjudul 

“Anoman Obong”. Bacaan tersebut merupakan salah satu materi dalam 
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kompetensi membaca yaitu membaca bersuara. Membaca bersuara diharuskan 

siswa membaca dengan intonasi, lafal, dan irama yang tepat. Ketepatan membaca 

sebuah wacana ataupun kalimat sangat mempengaruhi tingkat pemahaman siswa 

akan isi bacaan. Data tersebut terdapat dalam Buku Kulina Basa Jawa terbitan 

Intan Pariwara kelas IX halaman 20 sebagai berikut. 

5. Dewi Sinta wis kelakon diboyong dening prabu Rahwana ya Dasamuka 
menyang keraton Alengkadireja. Dewi Sinta dipapanake ing Taman Kaputren. 
Ing taman, Dewi Sinta ora doyan mangan lan ora doyan ngombe. Awake 
kuru aking, rambute dawa nggimbal ora digelung amarga wis suwe ora 
adus. Kabeh mau ditindakake supaya Rahwana wegah nyedaki dheweke.  
………. 
“Dewi Sinta sudah dibawa Prabu Rahwana yaitu Dasamuka ke keraton 
Alengkadireja. Dewi Sinta ditempatkan di Taman Kaputren. Di taman, Dewi 
Sinta tidak suka mkandan minum. Badannya kurus, rambutnya panjang 
gimbal tidak diikat karena sudah lama tidak mandi. Semuanya itu 
dilakukan agar Rahwana tidak mau mendekatinya.” 

(Kulina Basa Jawa kelas IX hal. 20) 

Kalimat (5) di atas  merupakan penggalan kalimat dari wacana berjudul 

“Anoman Obong”. Kalimat tersebut mengandung nilai pendidikan karakter 

kreatif. Nilai kreatif ditunjukkan oleh pikiran Dewi Sinta untuk menemukan cara 

agar Rahwana tidak mau mendekatinya. Dewi sinta berfikiran kreatif untuk tidak 

mandi dan tidak makan agar Rahwana tidak mau mendekatinya. Hal tersebut 

menunjukkan nilai kreatif dan sesuai dengan indikatornya yaitu berfikir dan 

melakukan sesuatu yang menghasilkan cara. 

 

4.6 Mandiri 

Deskripsi dari nilai mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaiakan tugas-tugas. Salah satu 

indikator dari nilai mandiri yaitu tidak mudah tergantung pada orang lain. Contoh 
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data kalimat yang mangandung nilai-nilai mandiri  pada kompetensi membaca 

salah satunya terdapat pada wacana yang berjudul “Anoman Obong”. Bacaan 

tersebut merupakan salah satu materi dalam kompetensi membaca yaitu membaca 

bersuara. Membaca bersuara diharuskan siswa membaca dengan intonasi, lafal, 

dan irama yang tepat. Ketepatan membaca sebuah wacana ataupun kalimat sangat 

mempengaruhi tingkat pemahaman siswa akan isi bacaan. Data tersebut terdapat 

dalam Buku Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara kelas IX halaman 20 

sebagai berikut. 

6. Dewi Sinta wis kelakon diboyong dening prabu Rahwana ya Dasamuka 
menyang keraton Alengkadireja. Dewi Sinta dipapanake ing Taman Kaputren. 
Ing taman, Dewi Sinta ora doyan mangan lan ora doyan ngombe. Awake kuru 
aking, rambute dawa nggimbal ora digelung amarga wis suwe ora adus. 
Kabeh mau ditindakake supaya Rahwana wegah nyedaki dheweke. Kanggo 
njaga kaslametane, menyang ngendi wae Dewi Sinta tansah nggawa 
cundrik yakuwi keris cilik. Samangsa-mangsa Prabu Rahwana teka arep 
ngrudapeksa, dheweke banjur ngancem arep nganyyut tuwuh utawa bunuh 
dhiri. 
………. 
“Dewi Sinta sudah dibawa Prabu Rahwana yaitu Dasamuka ke keraton 
Alengkadireja. Dewi Sinta ditempatkan di Taman Kaputren. Di taman, Dewi 
Sinta tidak suka mkandan minum. Badannya kurus, rambutnya panjang 
gimbal tidak diikat karena sudah lama tidak mandi. Semuanya itu dilakukan 
agar Rahwana tidak mau mendekatinya.Untuk menjaga keselamatannya, 
pergi kemana saja Dewi Sinta selalu membawa cundrik yaitu keris kecil. 
Sewaktu-waktu Prabu Rahwana dating memaksa, dirinya langsung 
mengancam akan bunuh diri.” 

(Kulina Basa Jawa kelas IX hal. 20) 

Data kalimat (6) merupakan penggalan kalimat dari wacana berjudul 

“Anoman Obong”. Data (6) menceritaan Dewi Sinta yang selalu membawa keris 

kecil kemana-mana untuk melindungi dirinya. Kalimat ini menunjukkan bahwa 

Dewi Sinta tidak ingin bergantung pada orang lain terhadap keselamatan dirinya 

sendiri. Sikap dan perilaku Dewi Sinta menunjukkan kemandirian yang dimiliki 
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oleh Dewi Sinta yang tidak bergantung pada orang lain. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kalimat (6) mengandung nilai pendidikan karakter mandiri 

sesuai dengan indikatornya yaitu tidak mudah tergantung pada orang lain. 

 

4.7 Demokratis 

Nilai demokratis dapat dideskripsikan sebagai cara berpikir, bersikap, 

dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. 

Salah satu indikator nilai demokratis adalah tidak membedakan hak dan 

kewajiban orang lain. Contoh data kalimat yang mangandung nilai-nilai 

demokratis  pada kompetensi membaca salah satunya terdapat pada geguritan 

yang berjudul “Kartini”. Geguritan tersebut merupakan salah satu materi dari 

membaca indah. Salah satu tujuannya adalah siswa diharapkan mampu memahami 

isi geguritan dan menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Ketika suatu 

geguritan mengandung nilai-nilai pendidikan karakter maka akan dipahami oleh 

siswa maksud dan isinya. Data tersebut terdapat dalam Buku Kulina Basa Jawa 

terbitan Intan Pariwara kelas VII halaman 71 sebagai berikut. 

7. ………. 
Wanita wis maju kabeh 
Dennya nggayuh ngelmu 
Tanpa beda priya lan wanita 
Miwah luhuring drajad 
………. 

(Kulina Basa Jawa kelas VII hal. 71) 

Kalimat-kalimat tersebut merupakan penggalan dari sebuah geguritan yang 

berjudul “Kartini”. Penggalan kalimat tersebut mewakili secara keseluruhan isi 

geguritan yang mengandung nilai demokratis. Dalam kalimat pertama “wanita wis 
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maju kabeh” menjelaskan bahwa wanita jaman sekarang sudah maju. Kemudian 

“dennya nggayuh ilmu” yang menambah pengertian bahwa kaum wanita juga berhak 

menuntut ilmu. Dan selanjutnya kalimat “tanpa beda priya lan wanita” menjelaskan 

persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang mana memiliki derajad yang 

sama. Semua hal tersebut menunjukkan nilai-nilai pendidikan karakter demokratis 

sesuai dengan deskripsi dan indikator nilai demokratis. 

 

4.8 Rasa Ingin Tahu 

Rasa ingin tahu dapat dideskripsikan sebagai sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya untuk mngetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajari, dilihat, dan didengar. Salah satu indikator dari nilai rasa ingin tahu 

yaitu bertanya kepada guru tentang suatu gejala alam yang baru terjadi. Contoh 

data kalimat yang mangandung nilai-nilai rasa ingin tahu  pada kompetensi 

membaca salah satunya terdapat pada wacana yang berjudul “Rama Meguru 

marang Begawan Wiswamitra”. Bacaan tersebut merupakan salah satu materi 

dalam kompetensi membaca yaitu membaca bersuara. Membaca bersuara 

diharuskan siswa membaca dengan intonasi, lafal, dan irama yang tepat. 

Ketepatan membaca sebuah wacana ataupun kalimat sangat mempengaruhi 

tingkat pemahaman siswa akan isi bacaan. Data tersebut terdapat dalam Buku 

Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara kelas VII halaman 8 sebagai berikut. 

8. ………. 
Nalika ngliwati gurun, Rama meruhi lemahe bengkah-bengkah, hawane panas 
banget. Rama takon marang Begawan, “Guru, wonten punapa siti punika 
ngajrihaken kados makaten? Wonten kedadosan punapa?” 
………. 
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“Ketika melewati gurun, Rama melihat tanah retak-retak, hawanya panas 
sekali. Rama bertanya kepada Begawan, “Guru, ada apa tanah ini 
menakutkan seperti ini? Ada kejadian apa?” 

(Kulina Basa Jawa kelas VII hal. 8) 

Kalimat (8) merupakan penggalan percakapan dalam wacana yang berjudul 

“Rama Meguru marang Begawan Wiswamitra”. Kalimat tersebut mengandung nilai 

rasa ingin tahu. Kalimat tersebut menunjukan rasa keingintahuan Rama terhadap 

suatu kejadian ketika Rama melewati sebuah gurun. Ketika itu rama banyak melihat 

tanah yang retak dan udara yang sangat panas, sehingga Rama bertanya kepada 

Begawan terkait apa yang terjadi di gurun itu. Hal tersebut dilakukan Rama agar 

mendapat penjelasan yang lebih mendalam terhadap kejadian yang telah dilihatnya. 

Data (8) mengandung nilai rasa ingin tahu sesuai dengan indikator nilai tersebut yaitu 

bertanya kepada guru tentang suatu gejala alam yang baru terjadi. 

 

4.9 Semangat Kebangsaan 

Semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai cara berpikir, bertindak, 

dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Salah satu indikator dari nilai 

semangat  kebangsaan yaitu membela negara dari berbagai ancaman yang muncul. 

Contoh data kalimat yang mangandung nilai-nilai semangat kebangsaan  pada 

kompetensi membaca salah satunya terdapat pada geguritan yang berjudul 

“Pahlawanku”. Geguritan tersebut merupakan salah satu materi dari membaca 

indah. Salah satu tujuannya adalah siswa diharapkan mampu memahami isi 

geguritan dan menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Ketika suatu 

geguritan mengandung nilai-nilai pendidikan karakter maka akan dipahami oleh 
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siswa maksud dan isinya. Data tersebut terdapat dalam Buku Kulina Basa Jawa 

terbitan Intan Pariwara kelas VII halaman 41 sebagai berikut. 

9. ………. 
Sanadyan kahanan kaya-kaya binelah-belah 
Aku tetep kenceng njaga nuswantaraku 
Sanadyan bumiku mosak masik . . . 
Aku tetep nggondheli merah putihku 
Ayo . . . terus semangat . . . pantang mundur! 

(Kulina Basa Jawa kelas VII hal. 41) 

Bait kalimat (9) di atas merupakan penggalan dari geguritan yang 

berjudul “Pahlawanku”. Penggalan puisi tersebut menjelaskan semangat menjaga 

nusantara dan merah putih walaupun kedaannya sekarang berpecah-belah satu 

sama lain serta keadaan negara yang tidak tertata. Hal tersebut dapat ditunjukkan 

dalam baris kalimat “aku tetep kenceng njaga nuswantara”. “Njaga nuswantara” 

atau menjaga nusantara disini dapat diartikan sebagai sikap bagaimana menjaga 

nusantara dari berbagai hal, sebagai contoh menjaga nusantara dari budaya asing 

yang masuk, menjaga nusantara dari para koruptor, dan lain sebagainya. Hal 

tersebut  menunjukkan adanya semangat kebangsaan yang sangat tinggi. Data (9) 

menunjukkan nilai semangat kebangsaan sesuai dengan indikator nilai tersebut 

yaitu mengemukakan pikiran dan sikap mengenai ancaman dari negara lain 

terhadap bangsa dan negara Indonesia. 

 

4.10 Cinta Tanah Air 

Cinta tanah air dapat dideskripsikan sebagai cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 
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Salah satu indikator dari  nilai cinta tanah air adalah menyenangi keberagaman 

budaya dan seni di Indonesia. Contoh data kalimat yang mangandung nilai-nilai 

cinta tanah air  pada kompetensi membaca salah satunya terdapat pada wacana 

yang berjudul “Upacara Sesaji Punjung Bumi Pertiwi”. Bacaan tersebut 

merupakan salah satu materi dalam kompetensi membaca yaitu membaca 

pemahaman. Tujuannya adalah agar siswa mampu memahami isi bacaan dengan 

baik. Ketika siswa membaca pemahaman wacana tersebut diharapkan mampu 

menemukan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di dalamnya dan mampu 

memahaminya. Data tersebut terdapat dalam Buku Kulina Basa Jawa terbitan 

Intan Pariwara kelas IX halaman 71 sebagai berikut. 

10. Acara tradisi Punjung Bumi diadani minangka salah sawijining pambudi 
kanggo nglumpukake nilai-nilai luhur kabudayan Jawa sing wis mawut-
mawut. 
………. 
Acara tradisi Punjung Bumi diadakan nerupakan salah satu rancangan untuk 
mengumpulkan nilai-nilai luhur kebudayaan Jawa yang sudah tidak teratur.” 

(Kulina Basa Jawa kelas IX hal. 71) 

Nilai cinta tanah air ditunjukkan pada kalimat (10). Kalimat tersebut 

memperlihatkan keragaman budaya yang dimiliki Indonesia yaitu tradisi Punjung 

Bumi yang bertujuan mengumpulkan kembali kebudayaan Jawa yang sudah 

tercecer tidak teratur. Hal ini menunjukkan nilai cinta tanah air sesuai dengan 

indikator nilai tersebut yaitu menyenangi keberagaman budaya dan seni di 

Indonesia. 

4.11 Menghargai Prestasi 

Nilai menghargai prestasi dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan 

yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 
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masyarakat, mengakui, dan menghormati keberhasilan orang lain. Salah satu 

indikator dari nilai menghargai prestasi yaitu menghargai hasil kerja atau prestasi 

orang lain. Contoh data kalimat yang mangandung nilai-nilai menghargai prestasi 

pada kompetensi membaca salah satunya terdapat pada wacana yang berjudul 

“Rama Meguru marang Begawan Wiswamitra”. Bacaan tersebut merupakan 

salah satu materi dalam kompetensi membaca yaitu membaca bersuara. Membaca 

bersuara diharuskan siswa membaca dengan intonasi, lafal, dan irama yang tepat. 

Ketepatan membaca sebuah wacana ataupun kalimat sangat mempengaruhi 

tingkat pemahaman siswa akan isi bacaan. Data tersebut terdapat dalam Buku 

Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara kelas VII halaman 8 sebagai berikut. 

11. Sawise rampung anggone numpas durjana. Rama diparingi senjata kang 
mawarna-warna dening Begawan Wiswamitra. 
………. 
“Setelah selesai menumpas kejahatan. Rama diparingi senjata yang 
bermacam-macam oleh Begawan Wiswamitra” 

(Kulina Basa Jawa kelas VII hal. 8) 

Data kalimat (11) mengandung nilai pendidikan karakter menghargai 

prestasi. Nilai menghargai prestasi pada kalimat (11) tersebut ditunjukkan oleh 

Begawan Wismamitra yang pada ceritanya memberikan banyak senjata 

bermacam-macam kepada Rama setelah Rama berhasil menumpas kejahatan. Hal 

tersebut menunjukkan adanya sebuah penghargaan terhadap prestasi Rama yang 

berhasil menumpas kejahatan, sehingga diberi hadiah oleh Begawan Wismamitra. 

 

4.12 Bersahabat atau Komunikatif 

Bersahabat atau komunikatif dapat diartikan sebagai tindakan yang 

memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang 
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lain. Salah satu indikator dari nilai bersahabat atau komunikatif yaitu bekerja 

sama dan hidup rukun dengan orang lain. Contoh data kalimat yang mangandung 

nilai-nilai bersahabat atau komunikatif  pada kompetensi membaca salah satunya 

terdapat pada wacana yang berjudul “Pasedulurane Orangutan lan Beruang 

Madu”. Bacaan tersebut merupakan salah satu materi dalam kompetensi membaca 

yaitu membaca pemahaman. Tujuannya adalah agar siswa mampu memahami isi 

bacaan dengan baik. Ketika siswa membaca pemahaman wacana tersebut 

diharapkan mampu menemukan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di 

dalamnya dan mampu memahaminya. Data tersebut terdapat dalam Buku Kulina 

Basa Jawa terbitan Intan Pariwara kelas VII halaman 89 sebagai berikut. 

12. ………. 
Sawise rasa mangkele ing dhadha wis ilang, ditambah ngombe madu ping 
telu, awake sing panas lan endhase sing ngelu dadi  ilang. Sabanjure, kewan 
tetelune kuwi padha urip rukun manjing kaya sedulur sinarawedi. 
“Setelah rasa marahnya di dada hilang, ditambah dengan minum madu tiga 
kali, badannya yang demam dan kepalanya yang pusing menjadi hilang. 
Kemudian, ketiga hewan tersebut hidup rukun seperti keluarga 
sinarawedi” 

(Kulina Basa Jawa kelas VII hal. 89) 

Kalimat (12) merupakan penggalan kalimat dari wacana berjudul 

“Pasedulurane Orangutan lan Beruang Madu”. Secara keseluruhan wacana 

tersebut menunjukkan nilai pendidikan karakter bersahabat. Hal tersebut 

digambarkan dari sikap tolong menolong antara Orangutan dan Beruang. Sebagai 

contoh data (12) tersebut menunjukkan nilai bersahabat. Kalimat tersebut 

menggambarkan adanya kebersamaan kekeluargaan tiga hewan yang hidup rukun 

seperti keluarga yaitu Orangutan dan Beruang.  



52 

 

Dalam budaya Jawa ada peribahasa yang mengandung nilai bersahabat 

atau komunikatif sesuai dengan data (12). Peribahasa tersebut berbunyi “holopis 

kuntul baris”. Peribahasa tersebut memiliki arti saiyeg saeka praya, bebarengan 

mrantasi gawe, maksudnya kurang lebih bekerjasama dengan gotong royong. 

Dengan adanya peribahasa tersebut, mampu menunjukkan bahwa budaya Jawa 

sangat memperhatikan nilai kerjasama dan gotong royong yang merupakan salah 

satu nilai dari pendidikan karakter. 

 

4.13 Cinta Damai 

Nilai cinta damai dapat dideskripsikan sebagai sikap, perkataan, dan 

tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 

dirinya. Salah satu indikator dari nilai cinta damai adalah tidak mendukung dan 

ikt serta dengan adanya pertengkaran di sekolah. Contoh data kalimat yang 

mangandung nilai-nilai cinta damai  pada kompetensi membaca salah satunya 

terdapat pada wacana yang berjudul “Kumbakarna Gugur”. Bacaan tersebut 

merupakan salah satu materi dalam kompetensi membaca yaitu membaca 

pemahaman. Tujuannya adalah agar siswa mampu memahami isi bacaan dengan 

baik. Ketika siswa membaca pemahaman wacana tersebut diharapkan mampu 

menemukan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di dalamnya dan mampu 

memahaminya. Data tersebut terdapat dalam Buku Kulina Basa Jawa terbitan 

Intan Pariwara kelas IX halaman 60 sebagai berikut. 

13. Siji mbaka siji senapati sing dijokake jagone Negara Alengka. Gugur ana 
palagan. Rahwana pancen wis mati atine. Sakabehing pitutur becik ora ana 
sing dipaelu. Dheweke tetep nggugu karepe dhewe, ngumbar angkara 
ndhedher pasulayan. Anggone ngeboti tumindak candela lan nista ditohi 
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padha tiwas ana paprangan. Malah adhi ragile, Raden Gunawan Wibisono, 
kakon ditundhung merga aweh pemut marang dheweke. Samono uga adhine, 
raden Kumbakarna, merga gela nyipati kakange sing tansah ngumbar 
angkara pilih lunga mertapa turu ana sajroneng guwa. 
………. 
“…. Begitu juga adiknya, raden Kumbakarna, karena kecewa dengan 
sifat kakaknya yang masih mengumbar angkara memilih pergi bertapa 
tidur di dalam gua.” 

(Kulina Basa Jawa kelas IX hal. 60) 

Kalimat (13) merupakan penggalan kalimat yang ada pada cerita 

berjudul “Kumbakarna Gugur”. Kalimat tersebut mengandung nilai pendidikan 

karakter cinta damai. Kalimat (13) menggambarkan sikap Kumbakarna yang tidak 

suka kepada sifat kakaknya Rahwana yang selalu menebar kejahatan. Oleh karena 

itu, ketika ada peperangan Kumbakarna lebih memilih pergi ke hutan untuk 

bertapa di sana daripada membantu kakaknya berperang. 

Nilai cinta damai juga tergambar dalam peribahasa Jawa “mamayu 

hayuning bawana”. Peribahasa tersebut terdiri dari tiga kata yaitu mamayu, 

hayuning, dan bawana. Mamayu dapat diartikan membuat selamat, begitu pula 

hayuning atau hayu berarti selamat. Sedangkan bawana berarti dunia. Jadi peribahasa 

tersebut secara harfiah memiliki arti membuat selamat dunia. Arti tersebut memiliki 

maksud segala perbuatan dan tutur katanya selalu berusaha untuk menciptakan 

perdamaian (kerukunan) sesame umat manusia. 

 

4.14 Gemar Membaca 

Gemar membaca dapat diartikan sebagai kebisaaan menyediakan waktu 

untuk membaca berbagai macam bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. Salah satu indikator dari nilai gemar membaca yaitu membaca buku atau 

tulisan keilmuan, sastra, seni, budaya, teknologi, dan humaniora. Contoh data 
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kalimat yang mangandung nilai-nilai gemar membaca  pada kompetensi membaca 

salah satunya terdapat pada wacana yang berjudul “Pergerakan Kaum Wanita”. 

Bacaan tersebut merupakan salah satu materi dalam kompetensi membaca yaitu 

membaca bersuara. Salah satu indikator yang dikembangkan dalam materi ini 

adalah membaca bacaan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Indikator tersebut 

menunjukkan bahwa cara membaca yang tepat sangat penting, karena ketika cara 

membaca tidak tepat baik lafal maupun intonasinya mampu menimbulkan 

intrepretasi yang berbeda terhadap maksud atau arti dari isi wacana. Data tersebut 

terdapat dalam Buku Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara kelas VII halaman 

69 sebagai berikut. 

14. ………. 
Nadyan mung kanthi maca buku-buku. Ibu Kartini kepengin banget ajak-ajak 
kaum wanita supaya bisa padha sekolah lan ngenyam kemajuaning jaman 
modern. 
………. 
“Walaupun hanya membaca buku-buku. Ibu Kartini sangat ingin mengajak 
kaum wanita agar dapat sekolah dan merasakan kemajuan di jaman modern.” 

(Kulina Basa Jawa kelas VII hal. 69) 

Data kalimat (14) merupakan penggalan kalimat dalam bacaan yang 

berjudul “Pergerakan Kaum Wanita”. Kalimat tersebut mengandung nilai 

pendidikan karakter gemar membaca. Kalimat “Nadyan mung kanthi maca buku-

buku” menunjukkan sikap gemar membaca Ibu Kartini. Hal itu dapat diartikan 

bahwa Ibu Kartini membiasakan diri menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai macam buku. 

Dalam kebudayaan Jawa ada peribahasa “Sapa tekun golek teken, bakal 

tekan”. Kalimat tersebut merupakan peribahasa Jawa yang menggambarkan 

ketekunan dalam nilai gemar membaca. Peribahasa  “Sapa tekun golek teken, 
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bakal tekan” memiliki arti siapa tekun mencari tongkat, maka dia akan sampai 

ditepat tujuannya. Teken memiliki makna bermacam-macam. Kenyataannya, apa 

yang disebut teken adalah tongkat yang digunakan sebagai alat bantu orang tua 

atau orang cacat untuk berjalan. Jadi, makna teken dalam pepatah ini adalah alat 

yang bisa membantu upaya manusia. 

Teken dalam bentuknya yang lain dapat juga bermakna ilmu 

pengetahuan, terutama ketika seseorang ingin pandai. Dapat pula kitab suci agama 

tertentu, jika dia ingin memperdalam keimanan dan ketakwaan sesuai ajaran 

agama. Dengan memiliki teken, meskipun pelan dan tertatih, dia akan mampu 

berjalan menuju cita-cita yang didambakan. 

 

4.15 Peduli Sosial 

Nilai peduli sosial dapat dideskripsikan sebagai sikap dan tindakan yang 

selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

Salah satu indikator nilai peduli sosial yaitu memberi bantuan bagi orang lain 

yang membutuhkan. Contoh data kalimat yang mangandung nilai-nilai peduli 

sosial pada kompetensi membaca salah satunya terdapat pada wacana berjudul 

“Abunawas Mungsuh Ki Samin”. Bacaan tersebut merupakan salah satu materi 

dalam kompetensi membaca yaitu membaca bersuara. Membaca bersuara 

diharuskan siswa membaca dengan intonasi, lafal, dan irama yang tepat. 

Ketepatan membaca sebuah wacana ataupun kalimat sangat mempengaruhi 

tingkat pemahaman siswa akan isi bacaan. Data tersebut terdapat dalam Buku 

Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara kelas VII halaman 85 sebagai berikut. 
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15. ………. 
Ki Samin bali mulih ing tanah Jawa karo nggawa bebana sing akehe ora 
mengakat. Rencanane bebana kuwi bakal kanggo nyumbang bocah-bocah 
kang padha kena busung lapar utawa kekurangan gizi dalah kanggo pada 
korban bencana alam. 
“Ki Samin pulang ke tanah Jawa dengan membawa hadiah yang sangat 
banyak. Rencananya hadiah itu akan digunakan untuk membantu anak-
anak yang terkena busung lapar atau kekurangan gizi dan untuk korban 
bencana alam” 

(Kulina Basa Jawa kelas VII hal. 85) 

Pada kalimat (15) mengandung nilai peduli sosial. Pada kalimat tersebut 

menjelaskan dalam cerita yang digambarkan bahwa hadiah yang telah diterima 

oleh Ki Samin akan digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. 

Hal ini menunjukkan adanya sikap dan juga sebuah tindakan yang selalu ingin 

member bantuan kepada orang lain. Data tersebut sesuai dengan indikator nilai 

peduli sosial yaitu memberi bantuan bagi orang lain yang membutuhkan. 

 

4.16 Tanggung Jawab 

Nilai tanggung jawab dapat dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), 

Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. . Contoh data kalimat yang mangandung 

nilai-nilai tanggung jawab pada kompetensi membaca salah satunya terdapat pada 

wacana yang berjudul “Ngundhuh Wohing Pakarti”. Bacaan tersebut merupakan 

salah satu materi dalam kompetensi membaca yaitu membaca huruf Jawa. Siswa 

diharapkan siswa mampu memahami wacana-wacana berhuruf Jawa, sehingga 

ketika wacana berhuruf Jawa tersebut mengandung nilai pendidikan karakter 

siswa pun mampu mengerti maksud dan memahaminya.. Data tersebut terdapat 
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dalam Buku Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara kelas VIII halaman 56 

sebagai berikut. 

16.  a=zunDuh[w2hai=pk/ti 

“Ngundhuh Wohing Pakarti” 

[w=2auripHikusjti[nzunDuh[w2hai=pk/ti,tege[sSanNe

[m2nNiapsi=wisFitnF=ziai=te[mBri[n. 

………. 
Wong urip iku sajatine ngundhuh wohing pakarti, tegese anemone apa sing 
wis ditandangi ing temberine 

(Kulina Basa Jawa kelas VIII hal. 56) 

Kalimat berhuruf jawa (16) di atas dalam tulisan latin berarti “ngundhuh 

wohing pakarti” merupakan judul sebuah wacana. Secara umum maksud dari 

wacana “ngundhuh wohing pakarti” adalah setiap perbuatan yang kita perbuat 

pasti akan diminta pertanggung jawabannya atau akan mendapatkan balasannya 

baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Hal tersebut menunjukkan adanya 

sebuah sikap untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri sebagaimana 

pengertian nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab merupakan sebuah sikap 

untuk melaksanakan kewajiban yang sebarusnya dilakukan terhadap diri sendiri 

maupun orang lain. 

Selain 18 karakter yang di rumuskan oleh kemendiknas. Di dalam buku 

kulina basa jawa terbitan Intan Pariwara Tingkat SMP juga terdapat nilai-nilai 

pendidikan karakter yang lain. Pendidikan karakter tersebut akan di uraikan 

sebagai berikut. 
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4.17 Trengginas 

Trengginas merupakan salah satu butir pendidikan karakter yang dapat 

diartikan sebagai kemampuan kerja dan kecakapan menghindari rintangan dan 

hambatan. Contoh data kalimat yang mangandung nilai-nilai mandiri  pada 

kompetensi membaca salah satunya terdapat pada wacana yang berjudul “Anoman 

Obong”. Bacaan tersebut merupakan salah satu materi dalam kompetensi membaca 

yaitu membaca bersuara. Membaca bersuara diharuskan siswa membaca dengan 

intonasi, lafal, dan irama yang tepat. Ketepatan membaca sebuah wacana ataupun 

kalimat sangat mempengaruhi tingkat pemahaman siswa akan isi bacaan. Data 

tersebut terdapat dalam Buku Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara kelas IX 

halaman 21 sebagai berikut. 

17. …. Nalika diobong Anoman mberot banjur pencolotan sandhuwure 
wewangunan keraton. …. 
“…. Ketika dibakar Anoman berontak kemudian meloncat-loncat diatas atap 
keratin. ….” 

(Kulina Basa Jawa kelas IX hal. 21) 

Data kalimat (17) mengandung nilai trengginas. Kalimat (17) tersebut 

memperlihatkan kemampuan seorang Anoman untuk lepas dan menghindar  ketika 

dibakar dan akhirnya berhasil kemudian meloncat-loncat di atas keraton. Hal tersebut 

menggambarkan nilai pendidikan karakter trengginas karena manunjukkan 

kemampuan kerja dan kecakapan menghindari rintangan atau hambatan yang sedang 

dialaminya. 

 

4.18 Tahu Berterima Kasih 

Tahu berterima kasih dapat diartikan suatu sikap menyatakan kepada 

orang lain melalui perkataan dan tindakan betapa berjasanya mereka bagi 
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hidupnya. Dapat pula diartikan suatu keadaan dimana ia memberikan penghargaan 

atas apapun yang diterimanya atau suatu sikap yang menunjukkan penghargaan. 

Contoh data kalimat yang mangandung nilai-nilai bersahabat atau komunikatif  

pada kompetensi membaca salah satunya terdapat pada wacana yang berjudul 

“Pasedulurane Orangutan lan Beruang Madu”. Bacaan tersebut merupakan salah 

satu materi dalam kompetensi membaca yaitu membaca pemahaman. Tujuannya 

adalah agar siswa mampu memahami isi bacaan dengan baik. Ketika siswa 

membaca pemahaman wacana tersebut diharapkan mampu menemukan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang ada di dalamnya dan mampu memahaminya. Data 

tersebut terdapat dalam Buku Kulina Basa Jawa terbitan Intan Pariwara kelas VII 

halaman 89 sebagai berikut. 

18. “Tini, iki kowe dakgawakake madu kanggo tamba. Muga-muga laramu bisa 
enggal waras ya, Ndhuk,” kandhane beruang ngati-ati banget. 
“Nggih, matur nuwun sanget, Pakdhe,” jawabe Tini. 
“Tini, ini saya bawakan madu untuk obat. Semoga sakitmu bisa cepat sembuh 
ya, Nak,” beruang berkata dengan hati-hati. 
“Iya, terimakasih banyak, pakde,” jawabnya Tini. 

(Kulina Basa Jawa kelas VII hal. 89) 

Data kalimat (18) merupakan penggalan percakapan antara beruang dan 

Tini. Dalam percakapan tersebut terlihat beruang yang memiliki kepedulian lebih 

kepada Tini dengan membawakan obat ketika Tini sakit. Karena kebaikan 

beruang tersebut maka Tini pun mengucapkan terima kasih kepada Beruang. 

Jawaban atau sikap tini tersebut menunjukkan sebuah nilai pendidikan karakter 

yaitu nilai tahu berterima kasih. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terkandung pada kompetensi membaca dalam buku 

Kulina Basa Jawa tingkat SMP terbitan Intan Pariwara yaitu 1) religius, 2) jujur, 

3) toleransi,  4) kerja keras, 5) kreatif, 6) mandiri, 7) demokratis, 8) rasa ingin 

tahu, 9) semangat kebangsaan, 10) cinta tanah air, 11) menghargai prestasi, 12) 

bersahabat atau komunikatif, 13) cinta damai, 14) gemar membaca, 15) peduli 

sosial, dan 16) tanggung jawab. 

Tidak semua 18 nilai-nilai pendidikan karakter yang dirumuskan oleh 

Kemendiknas ditemukan pada kompetensi membaca dalam buku Kulina Basa 

Jawa tingkat SMP terbitan Intan Pariwara. Terdapat dua nilai pendidikan karakter 

yang tidak ditemukan yaitu nilai pendidikan karakter disiplin dan cinta 

lingkungan. Akan tetapi ditemukan dua nilai pendidikan karakter di luar nilai 

pendidikan karakter yang dirumuskan oleh Kemendiknas yaitu nilai pendidikan 

karakter trengginas dan tahu berterima kasih. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut. 
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a. Kepada penerbit dan  penulis buku teks, diharapkan dapat memasukkan nilai-

nilai pendidikan karakter ke dalam muatan materi-materi yang ada dalam buku 

teks sehingga buku teks mampu menjadi salah satu sarana dalam penanaman 

nilai pendidikan karakter di sekolah. 

b. Kepada sekolah dan guru, diharapkan dapat memilih dan menggunakan buku 

teks guna yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter sehingga nilai-

nilai tersebut dapat tertanam dalam diri siswa melalui proses belajar mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

DAFTAR PUSTAKA 
 

American School Counseling Association. 1998. American School Counseling 
Association's Position Statement on Character Education. Online. 
http://www.schoolcounselor.org. Diunduh 25 Februari 2011. 

Ari, Yulianti. 2010. Kesalahan Ejaan dalam Buku  Teks Bahasa Jawa Damar 
(Dlancang Gladhen lan Materri Ringkes) SMA Semester Genap Kelas XI 
Terrbitan Pinus Tahun 2010. Skripsi. Unnes 

Ayuningsih. 2010. Kualitas Isi Materi Membaca Kelas VII Terbitan Intan 
Pariwara. Skripsi. Unnes 

Budiarti, Ronita Setya. 2009. Analisis Kualitas Materi Membaca Buku Teks 
Bahasa Jawa Terbitan Aneka Ilmu. Skripsi. Unnes 

Haryadi. 2006. Pokok-pokok Keterampilan Membaca.Semarang: PKUPT Unnes 

Hidayatullah, Furqon. 2010. Pendidikan Karakter Membangun Peradaban 
Bangsa. Surakarta: UNS Press 

Kemendiknas. 2010. Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. 
Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

Khan, D. Yahya. 2010. Pendidikan Karakter Barbasis Potensi Diri. Yogyakarta: 
Pelangi Publishing. 

Mcdaniel, Annete Kusgen. Character Education: Developing Effective Programs. 
Online.  c608273@showme.missouri.edu (diunduh 20 Maret 2011). 

McBrien, J. L., & Brandt, R. S. 1997. The Language of Learning: A Guide to 
Education Terms. Alexandria, VA: Association for Supervision and 
Curriculum Development. 

Moleong, M. A. dan Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: 
Posda Karya. 

Mudjiwarno, Harjo Waroejoe. 2009. Kulina Basa Jawa Kangge Keelas VII. 
Klaten: Intan Pariwara 

Mudjiwarno, Harjo Waroejoe. 2009. Kulina Basa Jawa Kangge Keelas VIII. 
Klaten: Intan Pariwara 

Mudjiwarno, Harjo Waroejoe. 2009. Kulina Basa Jawa Kangge Keelas IX. 
Klaten: Intan Pariwara 

Munib, Achmad. 2010. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang: UPT MKK 
Unnes. 



63 

 

Munir, Abdullah. 2010. Pendidikan Karakter. Yogyakarta: Pedagogia. 

Novalinda. 2010. Kualitas Materi Buku Teks Bahasa Jawa SMP Kelas IX Basaku 
Basamu Basa Jawa Terbitan Pusakamas. Skripsi. Unnes.  

Pratiwi. 2010. Kelayakan Buku Teks Kulina Basa Jawa Kelas III Terbitan Intan 
Pariwara. Skripsi. Unnes 

Pusbuk. 2005. Pedoman Penilaian Buku Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 
untuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Jakarta: 
Depdiknas. 

Ronita. 2009. Analisis Kualitas Materi Membaca Buku Teks Bahasa Jawa 
Terbitan Aneka Ilmu. Skripsi. Unnes 

Sudaryanto. 1992. Metode Linguistik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 

Sudrajat, Akhmad. 2010. Tentang Pendidikan Karakter. Online. 
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/pendidikan-karakter-di-
smp/ (Diunduh 15 Maret 2011) 

Suparlan. 2010. Pendidikan Karakter dan Kecerdasan. Online. 
www.suparlan.com (diunduh 2 Maret 2011) 

Tarigan, Henry Guntur, dan Djago Tarigan. 2009. Telaah Buku Teks Bahasa 
Indonesia. Bandung: Angkasa. 

Untari. 2011. “Pendidikan Karakter Siswa SD melalui Cerita Anak Berwawasan 
Budi Pekerti”. Tesis. Unnes 

Williams, M., & Schnaps, E. (Eds.) 1999. Character Education: The foundation 
for teacher Education. Washington, DC: Character Education 
Partnership. 

Williams, M. 2000. “Models of Character Education: Perspectives and 
Developmental Issues”. Journal of  Humanistic Counseling, Education 
and Development. 

  
 

 



 

64 

Lampiran 1. Data Hasil Penelitian 
 
No Nilai 

Pendidikan 
Karakter 

Data Buku dan 
Halaman 

1. Religius 1. ”Cethane wong urip kuwi kudu 
duwe agama lan bisa srawung 
sapadha-padha titah, ora gampang 
gigrig ngadhepi apa wae, ngerti 
apa kang ditindakake, ngati-ati ing 
sabarang tindak, ora mung omong 
thok, nanging sing wigati buktine,” 
mangkono ngendikane Pak Bagong. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 30) 
 

2. Lumantaring donga kang tulus, 
Aku tansah prasetya 
Njaga ibu pertiwi 
Kanti ati kang suci 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 41) 
 

3. “Wong sing beja kuwi ya sing akeh 
amale, sregep ngibadah, seneng 
tetulung marang sapadhane titah. 
Dheweke mbesuk ing akherat bakal 
mulya uripe. Dene sing paling 
sengsara ya wong kang ora nate 
ngibadah, ora nduweni amal babar 
pisan, mbesuk bakal mlebu 
neraka”, jawabe Abunawas. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 84) 
 
 

 

4. Gurit Pamungkas Kanggo 
Sembadra 
Udan Panah rah ngembeng ing 
kurusetra 

Bangke-bangke para prajurit rucah 
Luwih aji bangke-bangke kuda lan 
gajah 

Nanging ora perlu digetuni, 
Sembadra 

Amarga nasibe wayang 
Tangeh lamun bisa suwita marang 
karepe ki dhalang: 

Panguwasa bedhol tancepe kayon 
Sajroning jagad pakeliran kang 
Kaprebawan sunare blencong 
maya-maya 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 35) 
 

5. Kamulyan ingkang sejati 
Wiwit donya mring akherat 
Binerkahan mring Hyang Manon 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 38) 
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6. am/gauripHikumu=sf}emH

=zL[k2nNi.k[bhwisFicwi

sS[k[fni=gusTi. 

“Amarga urip iku mung sadrem 
angnglakoni, kabeh wis dicawisake 
dening Gusti” 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 12) 
 

7. Tujuane murih tansah pinaringan 
keslametan saka Pangeran, ayem, 
tentrem, lan kasembadan apa kang 
disedya.

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 71) 
 

8. Kaping pisan, kapunjungake 
marang Gusti Alloh kang wis 
paring rejeki saka asileng Buni 
Pertiwi. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 71) 
 

2 Jujur 19. Ing negara kita wiwit pirang-
pirang taun kepungkur, sikep 
adigung iki wis merajalela. Akeh 
korupsi, manipulasi sing ngrusak 
ekonomine Negara ora bisa 
diproses amarga pelakune wong 
sing duwe banda akeh. Akhire, tata 
ekonomi sethithik dadi rusak. Sing 
puncake dadi krisis moneter lan 
kepercayaan. 

(Kulina Basa 
Jawa kelas VIII 
hal. 27) 

3 Toleransi 1. Ahalya ngucapake panuwun 
marang Rama dene ragane wis 
pulih kaya wingi uni. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 8) 

2. Ananging ngertiya ya nduk, dadi 
titah mono kudu sing sugih 
pangapura. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 88) 

3. Sinuyudan mring sesama  (Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 38) 
 

4. [fsmwcr,negrmwtt

tege[sSsbenP=[g2nnH

utwwilyhaikuanFu[wnNi

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 11) 
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ttcraftK=[bfbf. 

“Desa mawa cara, Negara mawa 
tata tegese saben panggonan 
utawa wilayah iku handuweni tata 
cara adat kang beda-beda” 

4 Kerja Keras 1. “Wis dakcoba bola-bali ora kena 
kok, tan. Wong taline iki ulet lang 
singset banget jare,” sajak kaya 
arep nangis kae. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 88) 

2. Bola-bali Rahwana ora bisa 
nyedaki Dewi Sinta. Suwe-suwe 
dheweke nemu akal. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 55) 
 

3. Nalika diobong Anoman mberot 
banjur pencolotan sandhuwure 
wewangunan keraton. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 21) 

5 Kreatif 1. Saliyane nglukis, Pak Bagong uga 
nyipta nari. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 30) 

2. Prabu Rahwana banjur budhal 
mabur menyang alas Dhandhaka, 
dene Cakil malih dadi kidang 
kencana kanggo nggodha Dewi 
Sinta. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 54) 
 

3. Bola-bali Rahwana ora bisa 
nyedaki Dewi Sinta. Suwe-suwe 
dheweke nemu akal. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 55) 
 

4. Prabu Rahwana malih dadi 
pandhita tuwa nyedhaki Dewi Sinta 
karo sambat. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 55) 

5. Ing taman, Dewi Sinta ora doyan 
mangan lan ora doyan ngombe. 
Awake kuru aking, rambute dawa 
nggimbal ora digelung amarga wis 
suwe ora adus. Kabeh mau 
ditindakake supaya Rahwana 
wegah nyedaki dheweke.  

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 20) 

6 Mandiri 1. Kanggo njaga kaslametane, 
menyang ngendi wae Dewi Sinta 
tansah nggawa cundrik yakuwi 
keris cilik. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 20) 
 

7. Demokratis  1. Tataran angka loro, yaiku gerakan 
emansipasi, perjuangan nuntut 
anane persaman hak priya karo 
wanita. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 70) 
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2. Wanita wis maju kabeh 
Dennya nggayuh ngelmu 
Tanpa beda priya lan wanita 
Miwah luhuring drajad 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 71) 
 

8. Rasa Ingin 
Tahu 

1. Rama takon marang Begawan, 
“Guru, wonten punapa siti punika 
ngajrihaken kados makaten? 
Wonten kedadosan punapa?” 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 8) 

2. Sultan Harun Al Rasyid ndangu 
marang Abunawas,”Abunawas, 
apa sira wis siap sakabehane?” 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 83) 
 

3. Jawabe Sultan, “kowe kuwi sapa 
lan saka ngendi?” 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 84) 
 

4. “O, ngono ta. Lha terus apa kang 
dadi sedyamu?” Kanjeng Sultan 
miterang. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 84) 
 

5. “Lha sing bener terus kepriye?” 
Abunawas takon karo sajak 
penasaran banget. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 84) 
 

6. Kanjeng Sultan nuli ndangu, 
“Wong sing mangkono kuwi apa 
ana tenan?” 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 84) 
 

7. Kanjeng Sultan nuli ndangu, 
“Wong sing mangkono kuwi apa 
ana tenan?” 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 84) 
 

8. “Lha sing bareng kowe kuwi 
sapa?” wangsulane Beruang 
sinambi takon. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 87) 

9. “Lha ya mangkel ki merga apa?” 
pitakone biyunge. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 88) 

10. “He, Beruang, lagi ngapa kowe 
kuwi?” panyapane orangutan. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 89) 

11. Pamarentah Amerika Serikat nganti 
saiki uga isih sengkud nganakake 
panaliten kanggo ngadhepi varian-
varian anyar jinis virus flu iki. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 2) 

9. Semangat 
Kebangsaan 

1. Sanadyan kahanan kaya-kaya 
binelah-belah 
Aku tetep kenceng njaga 
nuswantaraku 
Sanadyan bumiku mosak masik . . . 
Aku tetep nggondeli merah putihku 
Ayo . . . terus semangat . . . pantang 
mundur! 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 41) 
 

2. Ing batin ora ngeloni watek (Kulina Basa Jawa 
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angkarane Kakang Prabu 
Dasamuka, nanging mung netepi 
wajib labuh negara sing lagi 
katekan mungsuh. 

kelas IX hal. 62) 
 

10. Cinta Tanah 
Air 

1. Panjenengane tansah nguri-uri 
budaya Jawa. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 29) 

2. Nate Pak Bagong keliling 
Indonesia nggawa misi senine. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 30) 

3. Pahlawanku . . . 
Mbok korbanke jiwa ragamu 
kanggo bumiku 
Banda lan nyawa kopasrahake 
Kanggo kamulyaning bumiku . . . 
Indonesiaku . . . 
Getih luber mili netesi ibu pertiwi 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 41) 
 

  4. Piguna nusa lan bangsa (Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 38) 

5. Siji mbaka siji senapati sing 
dijokake minangka jagone Negara 
Alengka, gugur ana palagan. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 60) 
 

6. Acara tradisi Punjung Bumi 
diadani minangka salah sawijining 
pambudi kanggo nglumpukake 
nilai-nilai luhur kabudayan Jawa 
sing wis mawut-mawut. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 71) 
 

7. Ing ritual acara tradhisi sesaji iki, 
para paraga sing kajibah padha 
ngagem busana tradhisional Jawa 
komplit dodot, iket blangkon, lan 
keris kaya patrape abdi dalem 
sowan keraton. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 72) 
 

8. Tetep ana uga dhalang sing nguri-
uri lan memetri nganggo lampu 
blencong nalika nggelar wayang 
kulit. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 84) 
 

9. Sejatine kanthi maneka warna 
wujud blencong iku ora mung 
wujud warisan budaya kang wigati. 
Ananging kena kanggo sarana 
sinau maran peradaban bangsa 
kita mligine peradaban ing tlatah 
Jawa. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 84) 
 

11. Menghargai 
Pestasi 

1. Rama diparingi senjata kang 
mawarna-warna. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 8) 

2. Nadyan ngaku wus sampurna 
kawruh ira 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 43) 
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Wegig sabarang kardi 
Lair batinwikan 
Kalebu ing bebasan 
Wus bisa anjara langit 
Yekti tan guna 
Lamun tan den lakoni 

  3. Sapa sing bisa ngalahake 
kapinterane Abunawas bakal 
kaparingan bebana arupa mas picis 
raja brana saprau akehe.  

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 83) 

12. Bersahabat 
atau 
Komunikati
f 

1. Rama sarombongan anggone 
nglembara ngliwati alas gung 
liwang-liwung, gunung, kali, 
jurang, lan gurun gersang sing 
panase ora karu-karuan. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 8) 
 

2. “Aja mung sithik, sepuluh ithik ya 
entuk kok. Sing baku Tini bisa 
enggal waras, rak ngono ta he, he, 
he,” tembunge beruang guyon 
kebak rasa paseduluran. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 89) 

3. Wonten malih kinarya palupi 
Suryaputra Narpati Ngawangga 
Lan Pandhawa tur kadange 
Suwita mring Sri Kurupati 
Aneng nagri Ngastina 
Kinarya gul-agul 
Manggala golonganing prang 
Bratayuda ing ngadegken senapati 
Ngalaga ing Kurawa 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 38) 
 

13. Cinta Damai 1. Kawula piyambak ingkang badhe 
bidhal mbiyantu Guru mbesmi para 
durjana. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 7) 

2. Samono uga adhine, raden 
Kumbakarna, merga gela nyipati 
kakange sing tansah ngumbar 
angkara pilih lunga mertapa turu 
ana sajroneng guwa. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 60) 

3. “Kakang dasamuka, aku ora arep 
perang. Aku wegah memungsuhan 
karo Prabu Rama.” 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 61) 

 
4. “Ora kakang, aku ora sudi mbelani 

karepmu kang ngumbar angkara.” 
(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 61) 
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14. Gemar 
Membaca 

1. Nadyan mung kanthi maca buku-
buku. Ibu Kartini kepengin banget 
ajak-ajak kaum wanita supaya bisa 
padha sekolah lan ngenyam 
kemajuaning jaman modern. 

(Kulina Basa 
Jawa kelas VII 
hal. 69) 

15 Peduli 
Sosial 

1. Kawula piyambak ingkang badhe 
bidhal mbiyantu Guru mbesmi para 
durjana. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 7) 

2. Rencanane bebana kuwi bakal 
kanggo nyumbang bocah-bocah 
kang padha kena busung lapar 
utawa kekurangan gizi dalah 
kanggo pada korban bencana alam. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 85) 

3. Gegancangan Orangutan kang 
pancen becik bebudine iku enggal 
nggeret tangane anake tumuju 
marang arahing swara. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 88) 

4. “Aku matur nuwun banget ya, tan. 
Tanpa pitulunganmu wis mesti aku 
bakal klakkon dipotheng-potheng 
dening manungsa,” kandane 
Beruang. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 88) 

5. “Ya padha-padha. Urip bebrayan 
mono pancen wajib lung-tinulung,” 
Orangutan nyauri kanthi tembung 
kang sareh. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 88) 

6. Ing urip bebrayan iki awake dhewe 
nduweni kewajiban tetulung 
marang sapa wae kang mbutuhake 
pitulungan. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 88) 
 

7.  “Tini, iki kowe dakgawakake madu 
kanggo tamba. Muga-muga laramu 
bisa enggal waras ya, Ndhuk,” 
kandhane Beruang ngati-ati 
banget. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 89) 

8. Kapinteran sejatine kudu kanggo 
ngayomi, nulungi, lan minterake 
wong bodho malah dingo minteri 
wong liya. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 27) 

9. Sabanjure ngganti mawa sikep sing 
ngayomi, welas asih, lan adil 
marang sapadha-padha. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 27) 

10. Dheweke enggal ngabruk Rahwana 
saperlu arep tetulung marang Dewi 
Sinta. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 55) 

11. Kanggo ngantisipasi utawa njagani (Kulina Basa Jawa 
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karugiane para peternak, 
pamarentah menehi ganti rugi 
gedhene udakara Rp5.000,00 saben 
samanuk lan unggas sing dipateni. 

kelas VIII hal. 90) 

12. Dewi Trijatha kasil ngarih-arih 
Dewi sinta supaya ora lampus 
dhiri. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 20) 

16. Tanggung 
Jawab 

1. Bener luput ala becik lawan beja 
Cilaka mapan saking 
Ing badan priyangga 
Dudu saking wong liya 
Mulane den ngati-ati 
Sakeh dirmaga 
Singgahana den eling 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 44) 
 

2. Ing urip bebrayan iki awake dhewe 
nduweni kewajiban tetulung 
marang sapa wae kang mbutuhake 
pitulungan. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 88) 
 

3. Nanging Sri Ramawijaya meksa 
adhine dadi ratu amarga wis kalah 
janji marang bapake. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 54) 

4. Sri Ramawijaya banjur budhal 
ngoyak kidang kencana, dene 
Laksmana dipasrahi njaga 
kaslametan Dewi Sinta. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 54) 

5. Laksmana ora gelem mangkat 
amarga dheweke wis janji arep 
njaga kaslametane Dewi Sinta. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 54) 
 

6. a=zunDuh[w2hai=pk/ti 

“Ngundhuh Wohing Pakarti” 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VIII hal. 56) 
 

7. Anoman banjur ngaturake ali-aline 
Sri Rama marang Dewi Sinta. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 20) 
 

8. n[b2kvilihtzn\  

“Nabok Nyilih Tangan” 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 24) 

17. Trengginas 1. Nalika diobong Anoman mberot 
pencolotan sandhuwure 
wewangunan keratin. 

(Kulina Basa Jawa 
kelas IX hal. 21) 

18. Tahu 
Berterima 

1. “Tini, iki kowe dakgawakake madu 
kanggo tamba. Muga-muga laramu 

(Kulina Basa Jawa 
kelas VII hal. 89) 
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kasih bisa enggal waras ya, Ndhuk,” 
kandhane beruang ngati-ati banget. 
“Nggih, matur nuwun sanget, 
Pakdhe,” jawabe Tini. 

 
 
 


