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SARI

Sofyan, Asep. 2017. Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Karakter melalui 
Pembelajaran Seni Budaya (Sub Materi Musik) pada Siwa Kelas VII SMP 
Negeri 2 Semarang Tahun Ajaran 2017/2018. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Seni Drama, Tari, dan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Dosen Pembimbing I Drs. Bagus Susetyo, M.Hum., Dosen 

Pembimbing II Drs. Moh. Muttaqin, M.Hum.

Kata Kunci : Nilai Pendidikan Karakter, Pembelajaran, Seni Budaya, Musik.

Pendidikan sebagai suatu hal yang sangat penting bagi peradaban manusia  

diharapkan dapat menciptakan insan yang cerdas dan memiliki karakter yang baik. 

Pendidikan karakter adalah istilah dalam usaha membentuk pribadi siswa yang baik 

serta menanamkan nilai-nilai karakter yang baik dalam kehidupan. Pendidikan 

karakter dapat diintegrasikan melalui seluruh mata pelajaran, tak terkecuali seni 

budaya sub materi musik. Pelajaran seni merupakan media pendidikan untuk 

membentuk karakter siswa melalui kegiatan berkesenian. Masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana proses penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui 

pembelajaran seni budaya (sub materi musik) pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 

semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses penanaman 

pendidikan karakter melalui pembelajaran seni budaya sub materi musik. Manfaat 

dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoretis dan praktis terutama bagi praktisi 

pendidikan seni di sekolah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian 

dilakukan di SMP Negeri 2 Semarang. Adapun sasaran penelitian pada 

pembelajaran seni budaya sub materi musik di kelas VII. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 

Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data 

menggunakan analisis data model interaktif.

Hasil dari penelitian ini adalah penanaman pendidikan karakter melalui 

pembelajaran seni budaya sub materi musik di SMP Negeri 2 Semarang dilakukan 

dengan pendekatan penanaman nilai, pendekatakn klarifikasi nilai, dan pendekatan 

pelajaran berbuat melalui pengembangan materi baik teori maupun praktik dalam 

bentuk kegiatan apresiasi, kreasi, dan ekspresi. Materi yang disampaikan 

dikembangkan dengan mencari hubungan atau makna kontekstual serta manfaatnya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Saran dalam penelitian ini adalah Pendekatan penanaman nilai, klarifikasi 

nilai, dan pelajaran berbuat cukup tepat untuk pembelajaran apresiasi, ekspresi, dan 

kreasi,sehingga hendaknya diterapkan pada mata pelajaran seni lainnya seperti seni 

rupa, seni tari, dan seni teater.
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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kehidupan 

manusia untuk mengembangakan potensi agar tumbuh menjadi insan yang bermutu 

tinggi serta berkarakter, hal itu tercantum pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan Indonesia pasa 3 yaitu “Pendidikan nasional berfungsi 

untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kaehidupan bangsa”. Akan tetapi, 

permasalahan di dunia pendidikan selalu saja muncul, di antaranya tawuran pelajar, 

penyalahgunaan narkoba, tidak menghormati guru, acuh kepada aturan, dan 

berbagai permasalahan lainnya.

Pemerintah tidak hanya diam dan telah melakukan berbagai upaya untuk 

memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia diantaranya dengan mewajibkan 

menyanyikan lagu wajib dan nasional untuk menumbuhkan nasionalisme dan cinta 

tanah air, meluncurkan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), serta 

sistem lima hari sekolah yaitu menambah jam di sekolah atau sering kita kenal 

dengan full day school. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai 

pihak yang bertanggung jawab atas kondisi pendidikan di Indonesia, namun tentu 

saja kondisi di lapangan tidak semudah apa yang telah dibayangkan.

Pendidikan karakter dinilai menjadi usaha yang paling efektif untuk 

mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di kalangan pelajar, bahkan 

pendidikan karakter sudah menjadi ikon pendidikan di Indonesia. Pendidikan
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karakter dapat ditanamkan melalui kurikulum, pembelajaran, dan budaya sekolah. 

(Mulyasa, 2013:20). Pendidikan karakter merupakan usaha membantu, mendidik, 

serta membimbing siswa agar terbiasa mengetahui dan melakukan hal baik. Maka 

dari itu, tanggung jawab paling besar terletak pada guru yang setiap hari selalu 

berhadapan dengan murid. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter 

bergantung pada kreativitas guru dalam menanamkan pendidikan karakter.

Nilai-nilai pendidikan karakter dapat ditanamkan melalui banyak mata 

pelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam materi 

pembelajaran, tak terkecuali pelajaran seni budaya sub materi musik. Materi 

pembelajaran baik teori maupun praktik sejatinya mengandung nilai-nilai karakter 

yang dapat ditanamkan kepada siswa.

Pada dasarnya mata pelajaran seni di sekolah sangat erat kaitannya dengan 

pendidikan karakter sebagaimana dinyatakan oleh Utomo (2017: 22) bahwa tujuan 

utama pendidikan seni musik di sekolah bukan untuk membuat siswa menjadi 

terampil bermusik, tetapi sebagai alat atau media untuk membentuk karakter peserta 

didik. Permasalahan yang terjadi adalah tujuan pendidikan seni di sekolah tersebut 

sangat luas mengingat mengembangkan banyak aspek bukan perkara yang mudah. 

Adanya perbedaan antara tujuan dengan materi pelajaran membuat hubungan antara 

isi, proses belajar, dan tujuan sulit untuk dikembangkan.

Muatan seni budaya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2004 tentang Standar Nasional 

Pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya itu 

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

mata pelajaran seni budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang 

berbasis budaya. Dalam Depdiknas, sebagaimana dikutip oleh Hutama (2016: 1) 

dinyatakan bahwa pendidikan seni berhubungan dengan pendidikan karakter 

melalui bentuk kegiatan aktivitas yang tertuang dalam kegiatan berekspresi, 

bereksplorasi, berkreasi, dan berapresiasi melalui bahasa rupa, bunyi, gerak, dan 

peran.

Berawal dari tujuan pendidikan seni musik di sekolah yang digunakan 

sebagai alat atau media membentuk karkter siswa, peneliti ingin mengkaji lebih 

jauh bagaimana proses menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didi melalui 

pembelajaran seni musik. Upaya apa saja yang dilakukan guru seni musik dalam 

menanamkan nilai-nilai karakter. Bagaimana pengembangan materinya baik yang 

berupa teori maupun praktek. Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Pertama 

karena pada jenjang usia tersebut merupakan usia tanggung dan secara psikologis 

masih sangat mudah terpengaruh lingkungan sehingga sangat tepat untuk 

menanamkan karakter. Anak pada usia tesebut cenderung mencoba hal-hal baru, 

namun dinyatakan oleh Sunarto dan Hartono (2008:104) pada usia tersebut anak 

sudah memiliki alasan sadar akan apa yang diperbuat.

Sehubungan dengan penelitian tentang penanaman nilai-nilai pendidikan 

karakter melalui pembelajaran seni, peneliti memilih SMP Negeri 2 semarang 

sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil observasi awal dan sedikit 

perbincangan dengan guru pengampu seni budaya sub materi musik, pelajaran seni 

budaya memang erat kaitannya dengan pembelajaran. Hal itu terlihat pada proses 
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pembelajaran dimana guru selalu mengaitkan nilai pendidikan karakter pada saat 

pembelajaran. Beliau, Sudaryono, S.Pd., selaku pengampu mata pelajaran seni 

budaya sub materi musik juga merupakan instruktur kurikulum 2013 untuk mata 

pelajaran seni budaya yang telah telah melakukan pelatihan dan pendampingan di 

kepada guru seni budaya lainnya di berbagai sekolah, maka pemilian sekolah 

tersebut menurut peneliti sudah tepat karena statusnya sebagai instruktur.

Ruang lingkup pembelajaran seni musik di sekolah menengah pertama 

mencakup bernyanyi, bermain alat musik, mendengarkan karya musik, 

mengidentifikasi karya musik, dan berkreasi musik. Ruang lingkup tersebut 

terdapat pada masing-masing tingkatan kelas dari kelas VII hingga kelas IX. 

Peneliti hanya mengamati proses pembelajaran di kelas VII karena guru pengampu 

mata pelajaran seni budaya yang berstatus instruktur hanya mengampu kelas VII. 

Materi pembelajaran di kelas VII pada kurikulum 2013 adalah teknik vokal, 

menyanyikan lagu secara berkelompok baik secara unison maupun vokal grup, serta 

memainkan alat musik baik secara perseorangan maupun secara berkelompok.

Guru telah mencantumkan nilai karakter yang hendak ditanamkan kepada 

siswa di dalam Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di antaranya 

gotong royong, integritas, tekun, disiplin, Percaya diri, kerja keras dan tanggung 

jawab. Atas dasar nilai yang tercantum pada RPP tersebut, peneliti ingin melihat 

bagaimana cara guru menanamkan nilai tersebut pada saat pembelajaran. Walaupun 

sudah tercantum nilai apa saja yang akan ditanamkan pada pembelajaran, tidak 

menutup kemungkinan terdapat nilai karakter lain yang ditanamkan kepada siswa.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang 

diangkat adalah Bagaimana penanaman pendidikan karakter melalui Pembelajaran 

Seni Budaya (sub materi musik) pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penanaman 

pendidikan karakter melalui pembelajaran Seni Budaya (sub materi musik) pada 

Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Semarang Tahun Ajaran 2017/2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pembelajaran seni musik di 

sekolah. Secara khusus penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi semua 

pihak baik secara teoritis maupun secara praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian 

berikutnya tentang yang berkaitan dengan pendidikan karakter melalui 

pembelajaran seni musik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi mahasiswa/i jurusan sendratasik

Sebagai referensi gambaran dunia kerja dalam bidang pendidikan 

khususnya pendidikan seni agar dapat mempersiapkan diri menjadi guru seni musik 

yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
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1.4.2.2 Bagi Guru Seni Musik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan atau referensi terkait pendidikan 

karakter malalui pembelajaran seni musik serta proses pembelajaran seni musik di 

sekolah.

1.4.2.3 Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan khususnya dalam hal pendidikan karakter dan pembelajaran seni di 

sekolah.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi Skripsi

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memberi gambaran dan 

mempermudah para pembaca dalam mengetahui garis besar dari isi skripsi. 

Sistematika ini akan menjadi pedoman penulisan dan kerangka awal dalam 

penyusunan skripsi. Secara garis besar sistematika penulisan proposal skripsi 

sebagai berikut:

1.5.1 Bagian Awal Skripsi

Halaman judul, halaman pengesahan, moto dan persembahan, kata pengantar, sari, 

daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran.

1.5.2 Bagian Isi Skripsi

Pada bagian isi proposal skripsi ini berisi lima bab inti dengan penjabaran 

dan rincian sebagai berikut: BAB I (Pendahuluan), meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat menelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II (Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori) meliputi tinjauan pustaka yaitu 

penelitian yang relevan, ladasan teori, kerangka berfikir. BAB III (Metode 
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Penelitian) meliputi pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemaparan hasil analitis data. 

BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan) dan BAB V (PENUTUP) yang berisi 

simpulan dan saran.

1.5.3 Bagian Akhir  Skripsi

Pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-

lampiran
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penelitian yang Relavan

Penelitian tentang pendidikan karakter yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis yaitu “Pemanfaatan Lagu Anak-anak sebagai Media Pendidikan 

karakter di TK Aisyiyah Desa Linggapura Kecamatan Tonjong, Brebes” yang 

disusun oleh Devi Arostiyani (Unnes, 2013). Penelitian tersebut menggunakan 

metode kualtitatif deskriptif. Konsep yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah seni dapat digunakan sebagai media pendidikan karakter melalui lagu anak-

anak. Berdsarkan penelitian tersebut TK Aisyiyah Linggapura sudah lama 

menerapkan pendidikan karakter dengan memanfaatkan media lagu anak-anak 

yang disampaikan dengan cara guru melatih bernyanyi dan menjelaskan makna dari 

lagu melalui lirik pada lagu yang sedang diajarkan. Manfaat setelah siswa 

mendapatkan pendidikan karakter, siswa mengalami perubahan sikap yang lebih 

baik dari sebelumnya, misalkan mau berbagi terhadap teman, mau memaafkan, dan 

mudah meminta maaf, sopan dan lain sebagainya. Penelitian tersebut memiliki 

kesamaan dengan dengan penelitian yang dilakukan dengan penulis, yaitu 

menanamkan karakter melalui media seni. Perbedaannya adalah jenjang pendidikan 

yang diteliti. Penelitian tersebut meneliti pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK) 

sedangkan yang dilakukan oleh penulis pada jenjang SMP.

Penelitian terdahulu tentang pendidikan karakter yang relevan dengan 

peneliti pernah dilakukan oleh Mei Kusumawardani (UNY, 2013) dengan judul 
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“Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Negeri 4 Yogyakarta” merupakan penelitian dengan jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Konsep 

yang dipakai yaitu Pendidikan karakter dapat ditanamkan melalui tiga aspek yaitu 

melalui kurikulum, pembelajaran, dan budaya sekolah. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut diketahui bahwa dalam perencanaan kepala sekolah dan guru telah 

membuat program sekolah berupa pembiasaan dan budaya sekolah yang berkaitan 

dengan nilai kerja keras, disiplin, dan kejujuran. Pelaksanaan program sekolah

berupa pembiasaan dan budaya sekolah berkaitan dengan nilai kerja keras, disiplin, 

dan kejujuran adalah dengan 1) Memaksimalkan fungsi Unit Produksi (UP) guna 

melatih kerja keras siswa; 2) Membuat tata tertib siswa dan bagi siswa yang 

melanggar tata tertib sekolah akan diberikan sanksi guna melatih sikap disiplin 

siswa; 3) Memaksimalkan fungsi kantin kejujuran dalam melatih sikap jujur siswa.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah sama-sama membahas pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. 

Perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Mei Kusumawardani hanya 

membahas tentang implementasi pendidikan karakter di sekolah secara luas dengan 

menggunakan fasilitas sekolah sebagai medianya sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis menggunakan pembelajaran seni sebagai medianya.

Kemudian Anton Kurniawan (UNY, 2014) dengan judul “Survei tentang 

Pendidikan Karakter melalui Mata Pelajaran Seni Budaya Tingkat SMP Negeri di 

Wilayah Kecamatan Wonosari”. Penelitian tersebut merupakan penelitian 

kuantitatif dengan metode survei dengan membagikan angket yang dibagikan 



10
 

kepada perwakilan kelas (siswa) pada masing-masing sekolah menengah se-

kecamatan Wonosari. Angket terebut berisi pertanyaan yang mengandung indikator 

tertanamnya masing-masing nilai pendidikan karakter. Dari implementasi data 

kuantitatif, Mata pelajaran Seni Budaya memiliki potensi untuk cenderung 

mengembangakan unsur afektif dari dalam diri para siswa tanpa meniadakan unsur 

yang lain.Tiga tahap dalam proses berkesenian yaitu apresiasi, kreasi, dan ekspresi 

membutuhkan unsur afektif didalamnya sehingga bisa dilaksanakan oleh para 

siswa, baik kaitanya dengan karya seni maupun hal yang lain. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah sangat baik. Berdasarkan beberapa 

butir instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, pendidikan karakter dapat 

dipadukan dengan mata pelajaran seni budaya serta mata pelajaran lainnya.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-

sama meneliti pendidikan karakter melalui pembelajaran seni budaya. Perbedaan 

mendasar antara penelitian tersebut adalah metode yang digunakan, penelitian 

tersebut menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode 

kualitatif.

Penelitian tentang pendidikan karakter yang relevan dengan peneliti 

selanjutnya dilakukan oleh Nur Azizah (UIN Walisongo, 2015)  yaitu “Penanaman 

Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMA Negeri 1 Weleri Kendal Tahun Pelajaran 2015/2016”. Penelitian tersebut 

menggunakan metode kualitatif deksriptif. Konsep yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah model pendekatan penanaman nilai. Penelitian tersebut 

menghasilkan temuan pembelajaran yang dilakukan selalu disisipi nilai – nilai 
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karakter, dengan didukung penggunaan kurikulum 2013 yang berbasis karakter, 

proses penanaman yang dilakukan melalui beberapa metode saintifik seperti 

reading aloud, small discussion, yang kemudian diterapkan melalui pemahaman, 

pembiasaan, serta suri tauladan yang baik dimulai dari pendidik dan disampaikan 

kepada peserta didik, yang disesuaikan dengan materi dan keadaan peserta didik.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama 

sama meneliti pelaksanaan pendidikan karakter pada pembelajaran. Perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mata pelajaran yang dikaji. 

Penelitian terdahu tersebut mengkaji penanaman nilai karakter pada mata pelajaran 

agama sedangkan yang dikaji oleh penulis adalah penanaman nilai karakter pada 

mata pelajaran seni budaya.

2.2 Landasan Teoretis

2.2.1 Pengertian Penanaman

Pengertian penanaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1615) 

yaitu proses, cara, perbuatan menanam, menanami atau menanamkan. Penanaman 

dapat diartikan sebagai proses atau cara yang dilakukan oleh seseorang (penanam) 

untuk menanamkan suatu hal terhadap objek tertentu. Penanaman memerlukan 

langkah-langkah atau perbuatan tertentu, karena penanaman merupakan sebuah 

proses yang memerlukan berbagai cara yang harus dilakukan Dalam konteks 

pendidikan, penanam adalah guru yang menanamkan suatu hal kepada siswa.

2.2.2 Pengertian Nilai

Mendefinisikan nilai merupakan hal yang tidak mudah karena nilai adalah 

sesuatu yang abstrak hingga menimbulkan perbedaan cara pandang dalam 
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memahami dan memaknai nilai. Perbedaan tersebut wajar karena setiap orang 

memiliki sudut pandang teoretis dan analisis masing-masing. Berdasarkan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2008: 1074)  nilai berarti harga (taksiran harga). Secara 

sederhana nilai bisa dartikan sebagai harga yang diberikan seseorang terhadap suatu 

hal. Harga tersebut merupakan harga afektual yang menyangkut dunia afektif 

manusia. Artinya, nilai merupakan standar bagi sikap dan aktivitas seseorang.

Beberapa pendapat mengenai pengertian nilai di antaranya yaitu Kluckohn 

sebagaimana dikutip oleh Mulyana (2004:10) mendefinisikan nilai sebagai 

konsepsi (tersirat atau tersurat, yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri 

kelompok) dari apa yan diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, 

tujuan antara dan tujuan akhir tindakan. Sementara itu, Milton Rokeah sebagaimana 

dikutip oleh Djahiri (1985:20) mendefinisikan nilai sebagai suatu sistem nilai 

seseorang mengenai apa yang patut dan tidak patut dilakukan seseorang. Dengan 

kata lain, nilai merupakan seperangkat tingkah laku tentang baik dan buruk.  

Hurlocks dalam Sugeng Hariyadi (2003:89) mengemukakan bahwa nilai adalah 

sesuatu yang diyakini kebenaranya dan mendorong orang untuk mewujudkanya. 

Pengertian nilai tersebut sejalan dengan pengertian nilai yang lebih sederhana oleh 

Mulyana. Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan (Mulyana, 

2004:11).

Nilai sebagai sesuatu yang abstrak menurut Raths (dalam Adisusilo,

2012:55-56) mempunyai sejumlah indikator yang dapat kita cermati, yaitu:

(1)Nilai memberi tujuan atau arah (goals or purposes) kemana kehidupan 

harus menuju, harus dikembangkan atau harus diarahkan. (2) Nilai 

memberikan aspirasi (aspirations) atau inspirasi kepada seseorang untuk hal 

yang berguna, yang baik, yang positif bagi kehidupan. (3) Nilai mengarahkan 

seseorang untuk bertingkah laku (attitudes), atau bersikap sesuai dengan 

moralitas masyarakat, jadi nilai itu memberi acuan atau pedoman bagaimana 



13
 

seharusnya seseorang harus bertingkah laku. (4) Nilai itu menarik (interests), 

memikat hati seseorang untuk dipikirkan, untuk direnungkan, untuk dimiliki, 

untuk diperjuangkan dan untuk dihayati. (5) Nilai mengusik perasaan 

(feelings), hati nurani seseorang ketika sedang mengalami berbagai perasaan 

atau suasana hati, seperti senang, sedih, tertekan, bergembira, bersemangat

dan lain – lain. (6) Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan (beliefs
and convictions) seseorang, suatu kepercayaan atau keyakinan terkait dengan 

nilai – nilai tertentu. (7) Suatu nilai menuntut adanya aktivitas (activities), 

perbuatan atau tingkah laku tertentu sesuai dengan nilai tersebut, jadi nilai 

tidak berhenti pada pemikiran, tetapi (8) mendorong atau menimbulkan niat 

untuk melakukan sesuatu sesuai dengan nilai tersebut. Nilai biasanya muncul 

dalam kesadaran, hati nurani atau pikiran seseorang ketika yang bersangkutan 

dalam situasi kebingungan, mengalami dilema atau menghadapi berbagai 

persoalan hidup (worries, problems, obstacles)

2.2.3 Karakter

Kata karakter berasal dari bahasa Yunani charassein, yang berarti mengukir 

sehingga terbentuk pola. Karakter yang baik dalam diri seseorang tidak serta merta 

langsung muncul dengan sendirinya, namun memerlukan proses “mengukir” yang 

panjang. Wynne sebagaimana dikutip oleh Samani dan Haryanto (2013: 41) 

mengatakan karakter berarti “to mark” yang berarti menandai. Artinya karakter 

merupakan tanda atau ciri khas yang dimiliki seseorang. Sejalan dengan pendapat 

diatas, Kemendiknas (2010:3) didefinisikan karakter sebagai “watak, akhlak, tabiat, 

atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi yang diyakini dan 

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

bertindak”.

Scerenko sebagaimana dikuip oleh Samani dan Haryanto (2013:41) 

mendefinisikan karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang berbeda-beda antar 

pribadi. Lebih jauh Samani dan Haryanto (2016:42) menjelaskan karakter adalah 

ciri-ciri yang membedakan seseorang, kelompok, ataupun suatu benda dengan yang 
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lain. Dalam hal ini karakter dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian 

sendiri dianggap sebagai sebuah ciri atau karakteristik yang khas dari seseorang 

yang terbentuk dari lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:623) disebutkan bahwa 

karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak dan budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain. Artinya karakter tiap individu dapat dilihat dari sifat 

kejiwaan, akhlak dan budi pekerti. Aziz (2011:198) juga menyatakan bahwa 

karakter merupakan kualitas atau kekuatan mental dan moral, akhlak dan budi 

pekerti yang berbeda antar individu. Akhlak sendiri diartikan sebagai kelakuan 

sedangkan budi pekerti didefinisikan sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang 

diukur baik dan buruknya berdasar norma dan adat istiadat yang berlaku di 

masyarakat. Dengan demikian, akhlak dan budi pekerti ada yang buruk ada pula 

yang baik, begitu juga dengan karakter. Lickona sebagaimana dikutip oleh 

Wamaungo (2012:81) menyatakan tidak ada seorangpun yang memiliki semua 

kebaikan dan setiap orang pasti memiliki beberapa kelemahan. Karakter yang baik 

dapat dibentuk dengan mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan 

melakukan hal yang baik.

Samani dan Haryanto (2016: 41) Sebagai mana mengutip pendapat Douglas 

yang menyatakan bahwa karakter tidak diwariskan, namun dibentuk dan dibangun 

melalui pikiran, perbuatan, dan tindakan secara berkesinambungan. Untuk 

membentuk karakter yang baik diperlukan lingkungan yang baik pula, sehingga 

karakter akan terbentuk dari kebiasaan yang baik baik dalam berpikir maupun 

bertindak. hal tersebut diperkuat oleh pendapat Lickona sebagaimana dikutip oleh 
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Wamaungo (2012:82) yang menyatakan “karakter yang baik terdiri dari mengetahui 

hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik”. Dengan 

demikian, pembentukan karakter yang baik sangat tepat dilaksanakan dalam 

pendidikan dengan memberi pemahaman secara berkesinambungan sehingga 

menjadi sebuah kebiasaan dan seiring waktu akan menjadi karakter siswa itu 

sendiri. 

2.2.4 Pendidikan Karakter

Menurut Koesoema (2015:55) Pendidikan karakter adalah suatu usaha 

secara sadar dan disengaja untuk membantu seseorang agar dapat memahami 

dirinya secara utuh melalui berbagai dimensi secara utuh. Dimensi tersebut yaitu 

religius, moral, personal, sosial, kutural dan lain-lain. Pendidikan karakter 

merupakan upaya yang penting untuk manusia, pembentukan karater merupakan 

hal yang penting dalam pendidikan (Aziz, 2011:201). Pada konteks pendidikan 

formal yaitu upaya sengaja dari guru kepada siswa. Guru berperan besar dalam 

pembentukan karakter siswa karena guru beradapan langsung dengan siswa. 

Samani dan Haryanto (2016:46) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah 

upaya terencana untuk membuat peserta didik mengenal, peduli, dan 

mengiternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. 

Pendidikan karakter merupakan upaya mengembangkan dan menanamkan 

karakter luhur kepada peserta didik agar dapat menerapkan dan mempraktikannya 

dalam kehidupan (Wibowo dalam Kurniawan, 2014:31). Agar dapat diterapkan 

dalam kehidupan dibutuhkan upaya yang berulang-ulang agar nilai-nilai karakter 

luhur dapat tertanam pada peserta didik. Pada konteks pendidikan guru harus 
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memberi tuntunan dan contoh kepada siswa agar menjadi pribadi yang berkarakter 

baik karena segala tingkah laku guru sangat memeharuhi pembentukan karakter 

siswanya. Tidak hanya guru, namun juga seluruh warga sekolah baik kepala 

sekolah, tenaga pendidik, maupu tenaga non-pendidik bersama-sama menanamkan 

nilai-nilai karakter. Rahardjo (dalam Kurniawan, 2014:30) berpendapat bahwa 

pendidikan karakter merupakan proses pendidikan yang holistik, sehingga 

dibutuhkan kerjasama yang baik dari seluruh elemen pendidikan di sekolah. 

keberhasilan pendidikan karakter bergantung pada kesadaran, pemahaman,

kepedulian dan komitmen dari seluruh warga sekolah itu sendiri (Mulyasa, 

2013:14)

Pendidikan karakter Menurut Samani dan Haryanto (2016:45) dapat 

diartikan sebagai upaya menuntun peserta didik untuk menjadi manusia yang 

berkarakter. Pendidikan di sekolah tidak semata-mata membelajarkan pengetahuan, 

tapi juga menyangkut nilai, moral, etika, estetika, budi pekerti, dan sebagainya 

(Aziz, 2011:199). Pendidikan karakter di sekolah dapat dikatakan mengajar, 

membimbing dan membina siswa agar memiliki karakter yang baik. peserta didik 

yang berkarakter adalah peserta didik yang berhasil menyerap apa yang ditanamkan 

oleh guru dan menerapkannya dalam kehidupan. Di dalam Publikasi Kemendiknas 

tentang pendidikan budaya dan karakter bangsa (2010:4) dinyatakan bahwa 

pendidikan juga dapat dikatakan usaha mempersiapkan generasi muda untuk 

keberlangsungan hidup bermasyarakat. Sehingga melalui pedidikan karakter 

seseorang dapat hidup bermasyarakt dengan baik dengan memperatikan nilai, 

norma, etika, dan budaya yang ada pada masyarakat.
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Pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Melalui 

pendidikan karakter peserta didik diharapkan dapat berperilaku yang sejalan dengan 

nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa. Lebih jauh lagi pendidikan karakter 

berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik agar berperilaku baik dan 

mencerminkan budaya dan karakter bangsa. (Kemendiknas, 2010:7)

Pendidikan karakter di sekolah dapat diterapkan melalui kurikulum, 

pebelajaran, dan budaya sekolah (Mulyasa, 2013:20). Di dalam kurikulum, terdapat 

rencana atau petunjuk untuk mencapai tujuan pendidikan yang kemudian 

diwujudkan dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, apa yang dilihat, 

didengar, dirasakan, dan dikerjakan oleh peserta didikk dapat memengaruhi 

karakter siswa. Di dalam budaya sekolah terdapat pembiasaan yang 

berkesinambungan sebagai upaya nyata dalam pendidikan karakter, misalnya 

dengan budaya berjabat tangan sebelum masuk sekolah.

Materi pelajaran dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang 

diintegrasikan melalui pembelajaran perlu dikembangkan agar berkaitan dengan 

nilai dan norma yang akan ditanamkan kepada peserta didik atau dengan kata lain 

materi tidak hanya terfokus pada ranah kognitif, tapi menyentuh ranah afektif dan 

psikomotorik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi 

pendidikan karakter dalam pembelajaran banyak digunakan di sekolah karena 

setiap mata pelajaran diasumsikan memiliki misi untuk menanamkan pendidikan 

karakter (Mulyasa, 2011:59). Nilai-nilai karakter diimplementasikan dalam mata 

pelajaran yang cocok dan sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, nilai cinta 
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tanah air dapat ditanamkan melalui mata pelajaran seni budaya. Selanjutnya nilai 

kerja keras dapat ditanamkan melalui mata pelajaran olah raga. Begitu seterusnya 

dengan nilai-nilai dan materi pelajaran yang lain.

Untuk tercapainya pendidikan karakter dalam pembelajaran, kreativitas 

seorang guru sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Guru harus memahami 

dan menguasai konsep pendidikan karakter serta hubungannya dengan mata 

pelajaran yang diampu. Mengembangkan materi pembelajaran dengan menyisipkan 

nilai-nilai yang hendak ditanamkan kepada siswa dengan menggunakan metode dan 

strategi pembelajaran yang bervariasi. Guru sebagai pengganti orang tua siswa 

disekolah hendaknya sadar, paham, peduli, dan berkomitmen untuk mendidik siswa 

menjadi pribadi yang baik (Mulyasa, 2013:31). Konsep pendidikan juga 

dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dengan sistem pamong yang leiputi ing 

ngarsa sung tuladha, (didepan memberi contoh), ing madya mangun karsa (jika 

ditengah menyumbang gagasan), tut wuri handayani (dibelakang menjaga agar 

tidak melenceng dari tujuan) (Samani dan Haryanto, 2016:33). Gagasan tersebut 

menunjukan pentingnya guru dalam mencapai tujuan pendidikan.

2.2.5 Nilai-nilai Pendidikan Karakter

Pada dasarnya nilai-nilai pendidikan karakter merupakan pemgembangan 

dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia (Kurniawan, 2014:39) . 

Dalam publikasi pusat kurikulum tentang pendidikan karakter (2010:8) nilai-nilai 

yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bersumber dari agama, Pancasila, 

budaya, dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri.
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Kemendikbud (2010:7-8), menyebutkan nilai-nilai pendidikan budaya 

dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut:

1) Agama: Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena 

itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada 

ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan 

pun didasari 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. 

3) Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui 

masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian 

makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota 

masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan 

masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam 

pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

4) Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus 

dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai 

satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan

nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga 

negara Indonesia. 

Dalam kaitan itu telah teridentifikasi sejumlah nial pembentukan karakter 

yang merupakan hasil kajian empirik pusat kurikulum. Nilai-nilai yang bersumber 

dari agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional tersebut adalah: (1) 

Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5)Kerja keras, (6) Kreatif, (7) 

Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa ingin tahu, (10) Semangat kebersamaan, (11) 

Cinta tanah air, (12) Menghargai prestasi, (13) Bersahabat/komunikatif, (14) Cinta 

damai, (15) Gemar membaca, (16) Peduli lingkungan, (17) Peduli sosial, (18) 
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Tanggung jawab. nilai-nilai pendidikan karakter tersebut didiskripsikan  secara 

singkat sebagai berikut:

Tabel 2.1

Nilai-Nilai Karakter

(Sumber: Pusat Kurikulum, 2010)

No Nilai-nilai Contoh

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 

enjadikan dirinyasebagai orang yang 

selalu dapat ipercaya 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 Sama 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.
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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 Ke-Bangsaan Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa 

dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya.

11. Cinta Tanah Ar Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkankesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa.

12. Menghargai Prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang lain.

13. Berusaha/Komunikatif Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja 

sama dengan orang lain.

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan oranglain 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.



22
 

18. Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugasdan kewajibannya, 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa. 

2.2.6 Model Pendekatan Penanaman Pendidikan Karater

Kajian tentang berbagai pendekatan pendidikan karakter dikutip dari buku 

yang ditulis oleh Mulyasa (2013) yang merujuk teori yang dirumuskan oleh 

Superka ketika menyelesaikan pendidikan tingkat doctor di University of 

California, Barkeley. Superka telah melakukan kajian dan merumuskan tipologi 

dari berbagai pendekatan pendidikan karakter yang berkembang dan digunakan 

dalam dunia pendidikan. Terdapat lima pendekatan yang dirumuskan oleh Superka, 

yaitu sebagai berikut:

2.2.6.1 Pendekatan Penanaman Nilai

Pendekatan penanaman nilai merupakan suatu pendekatan yang memberi 

penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Superka (1976) 

sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2013:108) menjelaskan dalam pendekatan 

tersebut tujuan pendidikan nilai adalah diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh 

siswa dan berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial

yang diinginkan. Dalam pendekatan ini metode yang digunakan dalam proses 

pembelajaran antara lain keteladanan, penguatan positif dan negative, simulasi atau 

bermain peran, dan lain-lain.

2.2.6.2 Pendekatan Perkembangan Kognitif
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Karakteristik pendekatan ini adalah memberi penekanan pada aspek 

kognitif dan perkembangan siswa. dalam pendekatan ini siswa didorong untuk 

berpikir aktif tentang masalah moral dan membuat keputusan-keputusan moral. 

Menurut Superka (1976) sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2013:109) dalam 

pendekatan ini terdapat dua tujuan yaitu membantu siswa dalam membuat 

pertimbangan moral yang lebih kompleks dan mendorong siswa untuk 

mendiskusikan alasan-alasan ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu 

masalah moral.

2.2.6.3 Pendekatan Analisis Nilai

Pendekatan analisis nilai ditekankan pada perkembangan kemampuan siswa 

untuk berpikir logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan 

nilai-nilai sosial. Berbeda dengan pendekatan perkembangan kognitif, pendekatan

analisis nilai menekankan pada nilai-nilai sosial sedangkan pendekatan 

perkembangan kognitif lebih fokus pada dilemma moral yang bersifat perorangan. 

Menurut Superka (1976) pendekatan tersebut membantu siswa berpikir 

logis dan penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah sosial serta berpikir 

rasional dan analitik dalam menghubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-

nilai mereka (dalam Mulyasa, 2013:114)

2.2.6.4 Pendekatan Klarifikasi Nilai

Pendekatan klarifikasi nilai memberi penekanan pada usaha membantu 

siswa dalam membantu mengkaji perasaan dan perbuatanya sendiri. Tujuan 

pendekatan ini membantu siswa menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai orang 

lain, membantu siswa agar mampu berkomunikasi terbukandan jujur dengan orang 
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lain serta membantu siswa menggunakan secara bersamaan kemampuan berpikir 

rasonal dan kesadaran emosional, mampu memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola 

tingkah laku mereka sendiri (Superka dalam Mulyasa 2013:116)

Menurut Raths (1978) sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2013:116) dalam 

proses pengajarannya pendekatan ini menggunakan metode dialog, menulis, 

diskusi, dalam kelompok besar maupun kecil, dan lain-lain.

2.2.6.5 Pendekatan Pembelajaran Berbuat

Pendekatan pembelajaran berbuat memekankan pada usaha memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara 

perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok (Mulyasa,

2013:118). Menurut Superka (1976) tujuan pendekatan tersebut adalah memberi 

kesempatan pada siswa untuk melakukan perbuatan moral, baik secara 

perseorangan maupun berkelompok, serta mendorong siswa untuk melihat dari diri 

mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan 

sesame sebagai warga masyarakat (muslich, 2013:119).

Menurut Muslich, dari lima pendekatan yang dirumuskan oleh Superka, 

yang paling sesuai dan tepat digunakan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di 

Indonesia adalah pendekatan penanaman nilai, karena pendekatan ini sesuai dengan 

nilai-nilai luhur budaya Indonesia dan falsafah yang dianut bangsa Indonesia.

2.2.7 Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar antara 

guru dengan murid atau dengan arti lain pembelajaran merupakan proses 

komunikasi antara guru dengan murid. Briggs sebagaimana dikutip oleh Rifa’i dan 



25
 

Anni (2012:157) mendefinisikan pembelajaran sebagai seperangkat peristiwa yang 

memberi pengeruh peserta didik sehingga peserta didik itu memperoleh 

kemudahan. Peristiwa belajar dirancang sedemikian rupa dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction. Pembelajaran 

bisa bersifat internal dan bisa bersifat eksternal. Pembelajaran bersifat eksternal 

antara lain datang dari guru atau pendidik dengan cara membelajarkan siswa. 

Sedangkan pembelajaran bersifat internal yaitu berasal dari diri sendiri. 

pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan pendidik agar siswa melakukan 

kegaiatan belajar. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

pembelajaran yaitu Komponen pembelajaran dan tahapan pembelajaran yang akan 

dijabarkan sebagai berikut.

2.2.7.1 Komponen Pembelajaran

Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai komponen 

yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. 

Komponen tersebut meliputi: Tujuan Pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran

(1) Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan target yang harus dicapai atau arah yang 

hendak dituju dalam sebuah pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan 

tujuan antara dalam upaya mencapai tujuan-tujuan lain yang lebih tinggi 

tingkatannya, yakni tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. (Riyana, 

2013) Tujuan pembelajaran dibagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai barikut.
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(a) Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan ini merupakan tujuan atau target jangka panjang yang 

ingin dicapai dan didasari oleh falsafah Pancasila. Tujuan pendidikan nasional 

(Indonesia) berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa 

tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

(b) Tujuan Institusional/Lembaga

Tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap 

sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini merupakan penjabaran 

dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga 

pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah atau lembaga pendidikan memiliki 

tujuan institusionalnya sendiri-sendiri. Tujuan institusional ini sifatnya lebih 

kongkrit. Tujuan institusional ini dapat dilihat dalam kurikulum setiap lembaga 

pendidikan.

(c) Tujuan Kurikuler

Tujuan kokuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. 

Tujuan ini dapat dilihat dari GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran) setiap 

bidang studi. Tujuan kokuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional, 

sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan 

institusional.
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(d) Tujuan Instruksional/Pembelajaran

Tujuan instruksional adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap kegiatan 

instruksional atau pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sering kali dibedakan 

menjadi dua yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. 

(2) Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran pada dasarnya adalah “isi” dari kurikulum, yakni 

berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik/sub topik dan rinciannya. 

Secara umum isi kurikulum itu dapat dipilah menjadi tiga unsur utama, yaitu logika 

(pengetahuan tentang benar-salah;berdasarkan prosedur keilmuan), etika 

(pengetahuan tentang baik-buruk) berupa muatan nilai moral, dan estetika 

(pengetahuan tentang indah-jelek) berupa muatan nilai seni. Tugas guru adalah 

memilih dan mengembangkan materi dengan pertimbangan yang terukur.

(3) Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk membantu 

proses belajar-mengajar agar berjalan dengan baik. Pemilihan metode yang 

digunakan bergantung pada rumusan tujuan dengan mempertimbangkan beberapa 

faktor di antaranya faktor materi, faktor siswa, faktor waktu. Keberhasilan 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh pemilian metode yang digunakan. Adapun 

beberapa metode yang sering digunakan antara lain: metode ceramah, metode tanya 

jawab, metode demonstrasi, dan lain-lain.

(4) Media Pembelajaran

Secara sederhana, media pembelajaran merupakan alat yang digunakan guru 

dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian materi. Rifa’i dan Anni 
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(2012:161) mendefinisikan media sebagai alat atau wahana yang digunakan 

pendidik dalam proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan pesan 

pembelajara. Media meliputi perangkat keras (hardware) dan (software). Guru 

harus bisa menyampaikan pesan materi dengan baik oleh karena itu media yang 

digunakan harus tepat agar pesan tersampaikan. 

Media tidak hanya berupa alat saja tapi bisa hal-hal lain yang membuat 

siswa memperoleh pengetahuan. Gerlach dan Elli (dalam Riyana, 2013: 36) 

berpendapat secara umum media pengajaran meliputi orang, bahan, peralatan atau 

kegiatan yang menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap.

Media dapat dikelompokkan menjadi tiga jika dilihat dari sifat atau jenisnya 

yaitu : (a) kelompok media yang hanya dapat didengar, atau media yang 

mengandalkan kemampuan suara, disebut auditif. Media ini meliputi media radio, 

audio atau tape recorder;  (b) kelompok media yang hanya mengandalkan indera 

penglihatan, disebut dengan media visual seperti gambar, foto slide, kartun, model, 

dan sebagainya; dan (c) media yang dapat didengar juga dapat dilihat, disebut 

dengan media audio visual, seperti sound slide, film, TV, vidio, dan film strip.

(5) Evaluasi Pembelajaran

Secara sederhana evaluasi yaitu mengumpulkan informasi untuk 

pengambilan kepuutusan yaitu keputusan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi berbeda dengan tes dan pengukuran.

Hopkins dan Antes (dalam Riyana, 2013:50) menyatakan bahwa evaluasi adalah 

pemeriksaan secara terus menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi 
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guru, siswa, program pendidikan dan proses pembelajaran untuk mengetahui 

efektivitas program.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat 1, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan dalam 

rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di antaranya 

terhadap siswa, lembaga dan program pendidikan. Evaluasi pembelajaran 

merupakan inti bahasan evaluasi yang kegiatannya dalam lingkup kelas atau dalam 

lingkup proses belajar mengajar.

2.2.7.2 Tahapan Pembelajaran

Secara garis besar tahapan pembelajaran dibagi menjadi tiga yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang akan dijabarkan sebagai berikut

(1) Tahap Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran yaitu menyusun suatu program untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan tersebut dapat disusun sesuai kebutuhan 

dalam jangka waktu tertentu dan harus tepat sasaran. Kegiatan pembelajaran yang 

baik senantiasa berawal dari rencana yang matang. Perencanaan yang matang akan 

menunjukkan hasil yang optimal dalam pembelajaran. Langkah-langkah yang harus 

dipersiapkan dalam pembelajaran yaitu:

(a) Mengembangkan Silabus

Silabus merupakan garis besar, ringkasan, ikhtisar, pokok-pokok isi materi 

pelajaran. Silabus merupakan penjabaran dari standard kompetensi, kompetensi 

dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari 
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siswa. Menurut Permen No. 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 merupakan 

rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup Kompetensi Inti, 

Kompetensi Dasar,materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar.

(b) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang 

dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang 

mengacu pada silabus. Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD dan 

untuk guru matapelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan 

SMK/MAK.

Komponen RPP dalam Kurikulum 2013 berdasarkan Permendikbud No. 

81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum mencakup: (1) data sekolah, 

matapelajaran, dan kelas/semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4) tujuan 

pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi; (5) materi pembelajaran; 

metode pembelajaran; (6) media, alat dan sumber belajar; (6) langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran; dan (7) penilaian.

(c) Penilaian Pembelajaran

Penilaian menurut Permendikbud No. 81A tahun 2013 tentang 

implementasi kurikulum merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik 

yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Prinsip penilaian antara 
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lain Valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, 

berkesinambungan, menyeluruh, bermakna.

(2) Tahap Pelaksanaan Pembelajaran

Tahap pelaksanaan dibagi menjadi tiga yaitu pendahauluan atau pembuka, 

inti, dan penutup. 

(a) Pendahuluan atau pembuka

Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk 

menciptakan suasana siap mental dan untuk menimbulkan perhatian siswa agar 

terpusat pada hal-hal yang dipelajari. Suharto (2016) mengatakan membuka 

pelajaran merupakan upaya guru dalam memberikan pengantar/pengarahan 

mengenai materi yang akan dipelajari siswa sehingga siap mental dan tertarik 

mengikutinya.

Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar 

dan menengah menjelaskan bahwa dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib: (1) 

menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; (2) 

memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan 

perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan 

karakteristik dan jenjang siswa; (3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; (4) 

menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan (5) 

menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 

(b) Kegiatan Inti
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Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan, yang 

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Permendikbud No 81A 

tahun 2013). 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan 

sanitifik dan kontekstual dalam kegiatan inti pembelajaran. Guru memfasilitasi 

siswa untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi dan 

mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Proses tersebut mengacu pada 

Permendikbud No 81A Tahun 2013 yang akan dijelaskan sebagai berikut.

o Mengamati (Observing)

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi 

kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, 

menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk 

melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, 

mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek.

o Menanya

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada 

peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau 

dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: 

pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang 
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abstra berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih 

abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat 

hipotetik. Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari 

guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke 

tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri.

o Mengumpulkan dan mengasosiasikan

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi 

dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca 

buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau 

bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah 

informasi.  Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu 

memeroses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan 

informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan 

mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan.

o Mengkomunikasikan Hasil

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang 

ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan 

pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar 

peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut.

(c) Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk 

mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Permendikbud No. 22 tahun 2016 tentang 

standar proses pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa dalam kegiatan 
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penutup, guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan 

refleksi untuk mengevaluasi: (1) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan 

hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 

(2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; (3) 

melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas 

individual maupun kelompok; dan (4) menginformasikan rencana kegiatan 

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

(3) Tahap Evaluasi Pembelajaran

Pada hakekatnya evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur 

perubahan perilaku yang telah terjadi dan mengukur sejauh mana tujuan telah 

dicapai. Pada tahap ini kegiatan guru adalah melakukan penilaian atas proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi adalah alat untuk mengukur 

ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi, dapat diukur kuantitas dan kualitas 

pencapaian tujuan pembelajaran. Sebaliknya, oleh karena evaluasi sebagai alat ukur 

ketercapaian tujuan, maka tolak ukur perencanaan dan pengembangannya adalah 

tujuan pembelajaran.

2.2.8 Mata Pelajaran Seni Budaya

Mata pelajaran Seni Budaya dalam Buku Guru (Kemendikbud, 2014:1) 

merupakan mata pelajaran yang membahas mengenai karya seni estetis, artistik, dan 

kreatif yang berakar pada norma, nilai, perilaku, dan produk seni budaya bangsa 

melalui aktivitas berkesenian. Mata pelajaran ini  bertujuan mengembangkan 

kemampuan siswa untuk memahami seni dalam konteks ilmu pengetahuan, 
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teknologi, dan sosial sehingga dapat berperan dalam perkembangan sejarah 

peradaban dan kebudayaan, baik dalam tingkat lokal, nasional, regional, maupun 

global. Pembelajaran seni di tingkat pendidikan dasar dan menengah bertujuan 

mengembangkan kesadaran seni dan keindahan dalam arti umum, baik dalam 

domain konsepsi, apresiasi, kreasi, penyajian, maupun tujuan psikologis edukatif 

untuk pengembangan kepribadian siswa secara positif. Pendidikan Seni Budaya di 

sekolah tidak semata-mata dimaksudkan untuk membentuk siswa menjadi pelaku 

seni atau seniman namun lebih menitikberatkan pada sikap dan perilaku kreatif, etis 

dan estetis

Menurut Suharto (2012:88) Seni Budaya sebagai mata pelajaran di sekolah 

yang memiliki bidang garap rasa dianggap sangat membantu untuk menanamkan 

sikap-sikap atau karakter seperti rasa tenggang rasa, disiplin, keindahan 

(kehalusan), rasa patriotisme, dan lain-lain. Dalam konteks pendidikan, Ki Hajar 

Dewantara (dalam Utomo, 2017: 11) juga menyatakan bahwa kesenian merupakan 

salah satu faktor penentu membentuk kepribadian jiwa dan anak. Selain itu, Lebih 

lanjut Utomo (2017:13)  mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan seni di sekolah 

selain untuk melestarikan kesenian yang ada juga merupakan upaya untuk 

melaksanakan pendidikan secara lengkap dan seimbang.

Pendidikan Seni Budaya secara konseptual bersifat (1) multilingual, yakni 

pengembangan kemampuan siswa mengekspresikan diri secara kreatif dengan 

berbagai cara dan media, dengan pemanfaatan bahasa rupa, bahasa kata,  bahasa 

bunyi, bahasa gerak, bahasa peran, dan kemungkinan berbagai perpaduan di 

antaranya. Kemampuan mengekspresikan diri memerlukan pemahaman tentang 



36
 

konsep seni, teori ekspresi seni, proses   kreasi seni, teknik artisitik, dan nilai 

kreativitas. Pendidikan seni bersifat (2) multidimensional, yakni pengembangan 

beragam kompetensi siswa tentang konsep seni, termasuk pengetahuan, 

pemahaman, analisis, evaluasi, apresiasi, dan  kreasi dengan cara memadukan 

secara harmonis unsur estetika, logika, dan etika. Pendidikan seni bersifat (3) 

multikultural, yakni menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan siswa

mengapresiasi beragam budaya nusantara dan mancanegara. 

Kesadaran merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang 

memungkinkan siswa hidup secara beradab dan toleran terhadap perbedaan nilai 

dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik. Sikap ini diperlukan untuk 

membentuk kesadaran siswa akan beragamnya nilai budaya yang hidup di tengah 

masyarakat. Pendidikan seni berperan mengembangkan (4) multikecerdasan, yakni 

peran seni membentuk pribadi yang harnonis sesuai dengan perkembangan 

psikologis siswa, termasuk kecerdasan intrapersonal, interpersonal, visual-spasial, 

verbal-linguistik, musikal, matematik-logik, jasmani-kinestetis, dan lain 

sebagainya.

Mata Pelajaran Seni Budaya bertujuan untuk menumbuhkembangkan 

kepekaan rasa estetik dan artistik, sikap kritis, apresiatif, dan kreatif pada diri setiap 

peserta pendidik secara menyeluruh. Sikap ini hanya mungkin tumbuh jika 

dilakukan serangkaian proses aktivitas berkesenian pada siswa. Mata pelajaran Seni 

Budaya memiliki tujuan khusus, yaitu:

(1) menumbuhkembangkan sikap toleransi

(2) menciptakan demokrasi yang beradab
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(3) menumbuhkan hidup rukun dalam masyarakat majemuk

(4) mengembangkan kepekaan rasa dan keterampilan

(5) menerapkan teknologi dalam berkreasi 

(6) menumbuhkan rasa cinta budaya dan menghargai warisan budaya Indonesia

(7) membuat pergelaran dan pameran karya seni.

2.2.9 Pembelajaran Seni Musik

Mata pelajaran Seni Musik merupakan sub materi dari mata pelajaran Seni 

Budaya di sekolah. Melalui seni musik siswa diberi pengalaman untuk berapresiasi, 

berekspresi, dan berkreasi melalui keindahan suara. Pembelajaran seni musik di 

sekolah bukan hanya sekedar untuk hiburan semata atau menjadi selingan dari mata 

pelajaran lain, bukan juga untuk membuat siswa terampil bermusik, tapi 

pembelajaran seni musik pada hakekatnya memiliki peranan yang sangat penting 

dalam membentuk karakter manusia seutuhnya. Melalui pembelajaran yang terarah 

seni musik dapat dijadikan sebagai alat media guna membantu mencerdaskan 

kehidupan, mengembangkan manusia yang berbudaya yang memiliki 

keseimbangan otak kanan dan kirinya (keseimbangan akal, pikiran, dan kalbunya), 

dan memiliki kepribadian yang matang. Sejalan dengan pendapat tersebut, Utomo 

(2017: 22) menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan seni musik di sekolah 

bukan untuk membuat siswa menjadi terampil bermusik, tetapi sebagai alat atau 

media untuk membentuk karakter peserta didik.

Jamalus (1991:1) menyatakan bahwa musik adalah suatu karya seni bunyi 

dalam bentuk lagu atau komposisi musik, yang mengungkapkan pikiran dan 

perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik, yaitu irama, melodi, harmoni, 
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bentuk atau struktur lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Lagu atau komposisi 

musik baru itu merupakan hasil karya seni jika diperdengarkan dengan 

menggunakan suara (nyanyian) atau dengan alat-alat musik. Pembelajaran seni 

musik merupakan suatu proses pembelajaran yang membantu pengungkapan 

ide/gagasan seseorang yang ditimbulkan dari gejala lingkungan dengan 

mempergunakan unsur-unsur musik, sehingga terbentuknya suatu karya musik 

yang tidak terlepas dari rasa keindahan.

Pembelajaran seni musik di sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan 

sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi 

keindahan harmoni (Utomo, 2017:1). Lebih lanjut Utomo menyatakan tujuan 

pembelajaran seni musik di sekolah terutama dalam kurikulum di Sekolah 

Menengah Pertama adalah agar siswa dapat (1) memahami konsep dan pentingnya 

seni musik sebagai bagian dari seni budaya; (2) memahami sikap apresiasi terhadap 

seni musik sebagai bagian dari seni budaya; (3) menampilkan kreativitas seni 

sebagai bagian dari seni budaya; (4) menampilkan peran serta dalam seni musik 

sebagai bagian dari seni budaya baik pada tingkat lokal, regional, maupun global.

Pembelajaran seni musik secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) aspek yang 

saling berkaitan. Aspek tersebut adalah unsur kreasi, ekspresi dan unsur apresiasi. 

Unsur kreasi berkaitan dengan kegiatan mencipta atau menemukan hal baru yang 

belum ada. Unsur ekspresi meliputi cara penyampaian atau penampilan seni musik 

yang berdasarkan proses penguasaan materi seni musik yang dipelajari, 

sedangkan unsur apresiasi adalah sikap untuk menghargai dan memahami karya 

musik yang ada. Ruang lingkup pembelajaran seni musik mencakup kemampuan 
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untuk menguasai olah vokal seperti dasar-dasar teknik bernyanyi, memainkan alat 

musik, dan apresiasi musik.

2.2.10 Seni Budaya sebagai Media Pendidikan Karakter

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, disebutkan pada pasal 37 bahwa mata pelajaran seni budaya merupakan 

mata pelajaran wajib pada pendidikan dasar dan menengah. Mata pelajaran seni 

budaya di sekolah memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda dengan mata 

pelajaran lainnya. Perbedaan karkteristik itu meliputi tujuan, materi, proses, dan 

penilaian (Utomo, 2017:18). Suharto (2012:87) juga mengatakan bahwa mata 

pelajaran seni budaya memiliki karaktersitik dan keunikan tersendiri sebagai 

kelompok pelajaran estetik, sehingga pembelajarannya dilakukan secara khusus. 

Mata pelajaran Seni Budaya memiliki beberapa sub materi yaitu seni musik, 

seni tari, seni rupa dan seni drama. Sub materi antar sekolah bebeda disesuaikan 

kondisi masing-masing sekolah (Kurniawan, 2014:13). Tujuan pembelajaran seni 

di sekolah menurut utomo (2017:1) yaitu memahami konsep seni, memahami sikap 

apresiasi terhadap seni, menampilkan kreativitas, dan menampilkan peran serta 

dalam seni. Dalam mata pelajaran seni musik terdapat kompetensi yang harus 

dikuasai oleh peserta didik yaitu apresiasi, ekspresi, dan kreasi. Ketiga aspek 

tersebut saling berhubungan dan saling melengkapi. Apresiasi berarti menghargai 

yaitu menghargai objek atau karya orang lain. Ekspresi yaitu mengekspresikan 

perasaan dalam bentuk musik. Sedangkan kreasi yaitu melahirkan sesuatu yang 

baru untuk merangsang kreativitas siswa (Utomo, 2017:9-11)
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Materi yang diajarkan pada pendidikan dasar dan menengah harus 

mengandung ketiga kompetensi tersebut yaitu apresiasi, kreasi, dan ekspresi. 

Kompetensi tersebut terkandung dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar 

sebagai acuan arah pembelajaran. Kompetensi Dasar pada tingkat SMP (Kurikulum 

2013) yaitu bernyanyi unisono, vokal group, bermain musik, bermain ansambel, 

dan menggubah atau mengaransemen lagu. Metode dan strategi pembelajarannya 

pun bervariasi tergantung pada materi yang sedang diajarkan. Materi pembelajaran 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan apresiasi, ekspresi, dan berkreasi untuk 

mencapai kompetensi pengetahuan, sikap, maupun ketrampilan. (Utomo, 2017:7)

Nilai-nilai karakter dapat ditanamkan oleh guru kepada peserta didik daam 

proses pembelajaran. Misalakan dalam materi ansambel musik sederhana. 

Ansambel merupaka permainan alat musik bersama-sama, sehingga dalam 

praktiknya secara tidak langsung pembelajaran tersebut telah mengenalkan nilai 

kerja sama kepada peserta didik. Dengan menampilkan ansambel di depan kelas, 

secara tidak langsung peserta didik sudah dilatih untuk berani dan bagi yang 

menonton dapat memperoleh nilai menghargai. Fungsi seni tidak hanya untuk 

hiburan, namun dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan. Wayang dan rebana 

merupakan salah satu kesenian yang mempunyai fungsi pendidikan. Wayang 

dengan berbagai karakter tokoh dan cerita yang ada dikemas menarik untuk 

menyampaikan nilai karakter.
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2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang  melandasi pemahaman-

pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi 

pondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya. Di sini peneliti ingin menjelaskan 

kerangka berfikir dalam penelitian ini.

Tujuan pendidikan seperti yang tercantum dalam Undang-undang sistem 

pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, pembelajaran tidak hanya fokus pada ranah 

kognitif atau pengetahuan, namun harus selaras dengan afektif dan psikomotorik. 

Tujuannya yaitu agar tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Pendidikan karakter 

dalam upaya membentuk watak serta peradaban bangsa dapat ditanamkan melalui 

berbagai mata pelajaran dengan mengembangkan materi yang diajarkan. Salah 

satunya yaitu mata pelajaran seni budaya (sub materi musik). Seni musik dengan 

berbagai unsur yang terkandung di dalamnya dipadukan dengan variasi 

pembelajaran merupakan hal yang dapat menunjang aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik malalui pembelajaran apresiasi, ekspresi dan kreasi. Melalui 

pelajaran seni musik diharapkan akan terbentuk karakter siswa yang baik. Secara 

singkat alur berpikir dapat digambarkan sebagai berikut
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Bagan 2.1
Alur kerangka berpikir
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BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Simpulan yang didapat berdasarkan penelitian tentang penanaman nilai-

nilai pendidikan karakter melalui pembelajaran seni budaya sub materi musik pada

siswa kelas VII SMP Negeri 2 Semarang adalah sebagai berikut. Penanaman 

pendidikan karakter melalui pembelajaran seni budaya sub materi musik di SMP 

Negeri 2 Semarang dilakukan dengan pendekatan penanaman nilai, pendekatakn 

klarifikasi nilai, dan pendekatan pelajaran berbuat melalui pengembangan materi 

baik teori maupun praktik dalam bentuk kegiatan apresiasi, kreasi, dan ekspresi.

Materi yang disampaikan dikembangkan dengan mencari hubungan atau makna 

kontekstual serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian tentang penanaman

nilai-nilai pendidikan karakter melalui pembelajaran seni budaya sub materi musik 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Semarang adalah penanaman nilai, pendekatan 

klarifikasi nilai, dan pelajaran berbuat hendaknya di terapkan untuk menanamkan 

nilai karakter pada mata pelajaran seni yang lain seperti seni rupa, seni tari, dan, 

seni teater dengan pengembangan materi dalam bentuk kegiatan apresiasi, ekspresi, 

dan kreasi.
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