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ABSTRAK 

Hardiyan, Rizki Candra. 2019:Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar Melalui 

Pembelajaran Tembang Dolanan. Skripsi. Jurusan Pendidikan Seni Drama, 

Tari dan Musik. Prodi Pendidikan Seni Musik. Fakultas Bahasa dan Seni. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Dra. Siti Aesijah, M.Pd, 

Pembiming II: Dr. Suharto, S. Pd, M.Hum. 

Kata Kunci: Pembelajaran, Tembang dolanan, Nilai Karakter 

 Tembang dolanan anak merupakan salah satu sarana komunikasi dan 

sosialisasi anak dengan lingkungannya. Melalui tembang dolanan, anak dapat 

bermain sekaligus belajar bernyanyi, melakukan gerakan secara fisik, bersenang-

senang dan bergembira serta bersosialisasi dengan teman-teman sebaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis dan mendeskripsikan tentang 

pendidikan karakter siswa sekolah dasar melalui pembelajaran tembang dolanan. 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena prosedur 

yang digunakan dengan cara menggambarkan, dan menganalisis data yang ada di 

lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pedagogik, 

Psikologi, etnomusikologi. Teknik mengambil data dengan cara observasi 

partisipatif, wawancara terstruktur dan studi dokumentasi. Teknik keabsahan data 

menggunakan triangulasi data. Teknik analisis data dengan pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 

Dalam kegiatan pembelajaran tembang dolanan guru mengajarkan tiga 

lagu yaitu: (1) Lir Ilir, (2) Gundul Gundul Pacul, (3) Cublak – Cublak Suweng,  

dari hasil penelitian guru selalu menekankan aspek karakter dengan menyisipkan 

nilai-nilai karakter ke dalam materi pembelajaran ataupun lewat pengembangan 

materi pembelajaran. Dalam pembelajaran proses pembelajaran guru 

menggunakan pendekatan penanaman nilai, pendekatan perkembangan moral 

kognitif, pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai, dan yang terakhir 

pendekatan pembelajaran berbuat, melalui pendekatan tersebut bisa 

menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan siswa untuk 

mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri dan nilai-nilai orang lain. 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu Guru lebih sering 

mengenalkan lagu-lagu daerah yang sebenarnya mengandung makna kehidupan 

yang baik. Sarana dan prasarana pembelajaran musik selalu ditunjang dengan baik 

terutama dalam menjelaskan teori-teori dengan menggunakan LCD minimal. 

Terus meningkatkan mutu dan materi pembelajaran terutama yang berkaitan 

dengan nilai karakter.  
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian Widodo (2010: 1) mengatakan tembang dolanan anak (Lelagon 

dolanan anak) pernah hidup dekat dengan anak-anak. Setidaknya hingga sekitar 

tahun 1980-an kondisi demikian masih dirasakan. Kita, terutama yang pernah 

tinggal di pedesaan yang pada masa itu telah seusia anak-anak tentu memiliki 

kenangan indah. Anak-anak dengan riang gembira bermain sembari melantunkan 

lelagon dolanan anak di halaman rumah, ruas-ruas jalan, lingkungan sekolah, dan 

di tempat-tempat berkumpul anak. Di sekolah, bapak dan ibu guru sering 

mengajarkan lelagon dolanan anak, nembang macapat, mendongeng cerita rakyat, 

legenda, dan pewayangan. Di rumah, kakek, nenek, bapak, dan ibu juga sering 

melakukan hal serupa sebagai pengantar tidur. Seiring perkembangan dan 

perubahan zaman yang terjadi sangat pesat, hal ini ditandai dengan semakin 

canggihnya alat-alat elektronik yang mengakibatkan terkikisnya kebudayaan dan 

warisan nenek moyang yang menyimpan nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini dapat 

dilihat dari beberapa anak sekarang jarang mengerti dan mengetahui makna dari 

tembang dolanan anak. 

Tembang dolanan anak merupakan salah satu sarana komunikasi dan 

sosialisasi anak dengan lingkungannya. Melalui tembang dolanan, anak dapat 

bermain sekaligus belajar bernyanyi, melakukan gerakan secara fisik, bersenang-

senang dan bergembira serta bersosialisasi dengan teman-teman sebaya.  
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Ditambah lagi lirik tembang dolanan yang mengandung pesan pendidikan 

moral dan nasihat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. 

Namun pengamatan terhadap lagu anak-anak yang membanjir belakangan ini baik 

melalui media audio visual maupun yang lainya, lagu anak-anak yang 

berkembang sekarang ini muatan lirik atau syairnya kurang mendidik pada tingkat 

usia anak, melalui siaran audio visual lagu anak-anak yang baik semakin jarang 

terdengar di radio dan televisi. Selain itu, pemanfaatan lagu sebagai media 

pembelajaran selama ini masih terbatas pada sesi tatap muka pembelajaran formal 

dikelas. Lagu hanya menjadi obyek dalam pembelajaran yang berfungsi sebagai 

alat bantu penyampaian pesan dalam muatan kurikulum. Keberadaanya seolah 

tidak lagi diingat pada aktivitas anak lainya, seperti bermain bebas, berkarya, 

makan, dan berbagai kegiatan lainya.  

Tembang dolanan merupakan sarana bersenang-senang dalam mengisi 

waktu luang dan juga sebagai sarana komunikasi yang mengandung pesan 

mendidik sehingga penguasaan lagu bukanlah menjadi target pokoknya melainkan 

tersampaikanya pesan-pesan yang terkandung dalam lirik atau syair dalam 

suasana yang menyenangkan. Tetapi tembang dolanan dalam dunia pendidikan 

juga seringkali diajarkan secara kering dan miskin kreativitas, sehingga 

pembelajaran lagu kurang menyentuh aspek rasa dan emosi anak-anak yang pada 

akhirnya lagu anak tidak meninggalkan kesan dihati anak. Paldahal sesungguhnya 

pembelajaran musik bagi anak-anak seharusnya mengantarkan anak-anak pada 

pengalaman yang menyenangkan dengan melibatkan mereka dalam berbagai 

pengalaman musik seperti: bernyanyi, mendengar musik, bergerak mengikuti 
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irama musik, dan membaca musik. Pada dasarnya tembang dolanan anak bersifat 

unik. Artinya, berbeda dengan bentuk lagu/tembang Jawa yang lain. Menurut 

Dananjaya (1984: 19) tembang dolanan anak ada yang termasuk lisan Jawa, yaitu 

tergolong nyanyian rakyat. Sarwono (dalam Susilo, 2018: 443) menjelaskan 

bahwa tembang dolanan memiliki aturan, yaitu bahasa sederhana, cengkok 

sederhana, jumlah baris terbatas, berisi hal-hal yang selaras dengan keadaan anak. 

Pendidikan berperan sebagai transfer ilmu pengetahuan (transformation of 

knowledge), sekaligus sebagai transfer ilmu (transformation of value). Dalam 

peran sebagai transfer nilai, pendidikan diharapkan mampu mentransfer nilai-

nilai, norma-norma dan budi pekerti yakni sehingga mereka menjadi warga negara 

yang memiliki “keadaban”, yang pada giliranya menjadi pilar bagi pembentukan 

masyarakat madani, menjadi bangsa yang lebih maju dan beradab. Pembentukan 

karakter sebagai bagian yang penting dalam proses pendidikan, belum banyak 

disiapkan secara terencana oleh para pendidik. 

Menurut Megawangi (2010: 717) ada sembilan karakter yang penting 

untuk ditanamkan dalam pembentukan karakter anak. Berbagai karakter 

tersebut sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai 

luhur universal, meliputi (1) Cinta kepada Tuhan dan alam semesta beserta isinya, 

(2) Tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian, (3) Kejujuran, (4) Hormat dan 

sopan santun, (5) Kasih sayang, kepedulian dan kerjasama, (6) Percaya diri, 

kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, (7) Keadilan dan kepemimpinan, (8) 

Baik dan rendah hati, (9) Toleransi, cinta damai dan persatuan. 
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Suara kepedulian yang meneriakan kembali pendidikan karakter, nilai, 

moral dan budi pekerti serta akhlakul karimah yang dimulai sejak pendidikan usia 

dini sepertinya harus menjadi perhatian yang serius, sebagai upaya mendukung 

pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan dengan menyiapkan berbagai 

media, metode, atau model pembelajaran yang tepat. Didunia akan anak adalah 

bermain  dan bernyanyi, karena dengan bermain dan bernyanyi akan 

menumbuhkan perasaan senang dan bergairah dalam belajar. Barangkat dari 

pemikiran diatas,  penelitian ini  mencoba menggali dan mengoptimalkan nilai 

karakter yang terkandung dalam tembang dolanan. 

Berdasarkan paparan diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pembelajaran tembang dolanan untuk menanamkan nilai karakter pada 

siswasekolah dasar. Peneliti ingin mengetahui secara langsung dilapangan 

bagaimana guru memberikan pembelajaran musik melalui tembang dolanan agar 

siswa dapat mengetahui nilai-nilai karakter yang terkandung dalam syair tembang 

dolanan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis dapat 

menarik permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah pendidikan karakter siswa 

sekolah dasar melalui pembelajaran tembang dolanan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemasalahaan yang dikemukakan di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Menganalisis dan mendeskripsikan tentang 

pendidikan karakter siswa sekolah dasar melalui pembelajaran tembang dolanan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Pendidikan karakter siswa sekolah dasar melalui 

pembelajaran tembang dolanan”, terdapat dua manfaat yaitu sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih luas 

tentang pendidikan karakter dan karakter anak usia dini. Banyak pula penelitian 

yang dilakukan oleh para ahli menyatakan bahwa usia awal anak merupakan 

periode emas bagi perkembangan anak. Sehingga pendidikan di usia dini ini 

sangat berpengaruh terhadap karakter anak tersebut bila telah dewasa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi guru dan orang tua Sebagai salah satu referensi dan menambah 

pandangan terhadap guru dan orang tua mengenai pendidikan karakter pada usia 

dini. Serta bagaimana penerapannya saat pembelajaran berlangsung. 

1.4.2.2 Bagi sekolah Penelitian ini dapat memperbaiki bila ada kekurangan atau 

kesalahan dalam rencana pendidikan karakter pada anak usia dini di sekolah 

dasar. 

1.4.2.3 Bagi anak, Anak akan mendapatkan pendidikan karakter yang tepat sesuai 

dengan tahapan dan perkembangannya. Serta tujuan dari pendidikan karakter yang 

di tuju oleh guru. 

1.4.2.4 Bagi penulis Penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai 

pendidikan karakter pada anak usia dini dengan media yang menyenangkan yaitu 

melalui tembang dolanan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

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 kualitatif deskriptif. Berdasarkan 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. 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 

“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 
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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. Persamaan dari 

penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-

sama membahas pelaksanaan pendidikan karakter di  sekolah. Perbedaannya 

penelitian ini 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”. 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 
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mendasar antara penelitian tersebut adalah metode yang digunakan, penelitian 

tersebut menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan 

metode kualitatif. 

Penelitian Widodo (2009) dalam Jurnal Harmonia yang berjudul “Nilai-

Nilai Luhur dalam Lelagon Dolanan” menyimpulkan bahwa Lelagon dolanan 

(anak) merupakan aset budaya bangsa mengandung berbagai nilai luhur seperti 

religius, kebersamaan, kebangsaan, cinta lingkungan, cinta pada budaya, bangsa, 

dan negara, dan nilai luhur lainnya yang berakar pada budaya bangsa. Nilai-nilai 

tersebut disampaikan melalui teks lagu secara tersirat maupun tersurat. Sedangkan 

nilai musikal estetik selain disampaikan melalui teks lagu, juga garap musikal 

lelagon. Nilai-nilai luhur tersebut berguna untuk membangun karakter dan jatidiri 

bangsa yang cerdas lahir batin, religius, santun, adil, dan beradab. 

Penelitian Hartini, dkk. (2015) dalam Jurnal Premiere Educandum yang 

berjudul “Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Seni 

Budaya”. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi dan membangun kendala 

karakter positif siswa dalam seni dan budaya di SDN Jogodayuh 1, Kecamatan 

Geger, Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Triangulasi data dilakukan dengan 

menggunakan triangulasi dan triangulasi metode. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa banyak manfaat yang diperoleh oleh siswa dalam studi seni 

dan budaya di sekolah dasar meliputi: (1) memperdalam rasa yang luar biasa, (2) 

pengetahuan tentang elemen obyektif dan subyektif, (3) memperkuat cinta untuk 

seni dan budaya, (4) menumbuhkan rasa halus, (5) memperdalam budaya, (6) 
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menilai karya seni, (7) kesadaran pada efek negatif, (8) untuk memperkuat 

kepercayaan publik, (9) disiplin, dan (10) memberikan wawasan dan bekal yang 

luas untuk kehidupan spiritual dan psikologis. 

Sulistiyani (2017) dalam penelitian yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai 

Religius Melalui Kegiatan Keagamaan Pada Siswa Di SMP PGRI 1 Sempor”, 

kesimpulan dari skripsi tersebut adalah : penanaman nilai-nilai religius melalui 

kegiatan keagamaan di SMP PGRI 1 Sempor Kebumen dilaksanakan melalui 

beberapa metode yaitu, Melalui metode keteladanan (Uswah Hasanah), Melalui 

Pendidikan adat kebiasaan, Melalui nasihat-nasihat dan memberi perhatian, 

Metode reward dan punishment. Berbagai kegiatan keagamaan diataranya yaitu, 

Senyum salam sapa, Buka bersama, Pelatihan kurba, dan Peringatan Maulid Nabi. 

Semua kegiatan tersebut masuk dalam nilai religius, baik nilai ibdah, nilairuhud 

jihad, nilai akhlak, nilai keteladanan, nilai amanah dan ikhlas. Persamaan 

penelitian ini adalah menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, dan 

perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan kegiatan keagamaan dalam 

proses menanamkan nilai-nilai karakter. 

  Lubab (2017) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Penanaman 

Nilai-Nilai Religius Siswa Di MTs NU Nurul Huda Dempet Demak” membahas 

tentang penanaman nilai-nilai religius siswa. Dalam penelitiannya terdapat adanya 

program-program keagamaan di sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan 

pola tingkah laku siswa yang lebih komprehensif meliputi kejiwaan, kecerdasan, 

penalaran, dan perasaan yang membantu siswa menuju keseimbangan antara 

lahiriah dan batiniah. Program-program penanaman nilai-nilai religius siswa 
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seperti kewajiban sholat duha bagi siswa dan guru, pembacaan asmaul husna, jus 

ama dan surat-surat panjang seperti Al-Wakiah dan Yasiin. Penerapan penanaman 

nilai-nilai religius tersebut juga dibantu oleh guru yang aktif serta orang tua dalam 

mendidik dan membentuk akhlak mulia pada siswa. Persamaan penelitian ini 

adalah menanamkan nilai pada siswa, dan perbedaannya adalah penelitian ini 

menggunakan kegiatan keagamaan dalam proses menanamkan nilai-nilai karakter. 

  Siregar (2016) dalam penelitian yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter Dalam Pembelajaran Drum Band Di TK Tunas Gading Depok”, Sleman 

membahas nilai-nilai pendidikan karakter yang diterapkan dalam pembelajaran 

drum band. Pembelajaran drum band tersebut digunakan untuk menanamkan 

karakter pada anak usia dini agar bisa lebih maksimal. Pembelajaran tersebut 

merupakan salah satu program pembelajaran yang berfungsi untuk 

mengimplementasikan program pemerintah yaitu pendidikan karakter. Nilai-nilai 

pendidikan karakter tersebut antara lain (a) religius (b) jujur (c) toleransi (d) 

disiplin (e) kerja keras (f) mandiri (g) rasa ingin tahu (h) bersahabat atau 

komunikatif  (i) bertanggung jawab. Pengumpulan data tersebut menggunakan 

teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Persamaan penelitian ini adalah 

menanamkan nilai karakter melalui kegiatan bermusik, dan perbedaannya adalah 

penelitian ini diterapkan pada siswa Taman Kanak-kanak. 

Khusnah (2015)  dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Mendengarkan Musik Religi Teradap Keyakinan Diri” membahas bahwa adanya 

pengaruh yang signifikan antara mendengarkan musik religi dengan keyakinan 

diri mahasiswa. Pengaruh  tersebut meliputi adanya sikap yang semakin tekun 
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terhadap ajaran Agama dan tenang dalam menghadapi masalah yang 

menimpanya. Dalam musik religi terdapat adanya nilai yang dapat mempengaruhi 

keyakinan diri mahasiswa. Nilai tersebut adalah nilai kerohanian yang mencakup 

nilai kebaikan yakni dimana mahasiswa menjadi sadar jikalau tidak boleh 

sombong serta lebih bersyukur. Nilai keindahan meliputin syair dan lirik lagu 

religi yang bisa menjadi media hiburan bagi mahasiswa. Nilai kebenaran yakni 

nilai yang mencakup mengenai sikap mahasiswa yang menjadi ingat akan dosa-

dosa mereka ketika mendengarkan musik religi, dan nilai keyakinan meliputi 

keyakinan dari mahasiswa akan kebesaran Tuhan setelah mendengarkan musik 

religi. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pengaruh musik 

terhadap karakter seseorang , dan perbedaannya adalah penelitian ini diterapkan 

pada mahasiswa. 

  Rokhmah (2014) dalam penelitian yang berudul “Nilai-nilai Pendidikan 

Islam dalam Syair-syair Lagu Religi Wali Band” membahas mengenai nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat dalam syair lagu religi Wali Band dalam album 

Ingat Sholawat. Hasil dari penelitian tersebut adalah nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam syair-syair lagu religi Wali Band di album “Ingat Sholawat” yang meliputi 

nilai pendidikan aqidah, nilai pendidikan ibadah, dan nilai pendidikan akhlak. 

Dalam album “Ingat Sholawat” terdapat lima lagu, yaitu lagu yang berjudul Ya 

Allah, Tuhan, Mari Sholawat, Taubat Maksiat (Tomat), dan Aku Cinta Allah. 

Semua syair lagu dalam album “Ingat Solawat” mengandung ketiga nilai 

pendidikan Islam, kecuali dalam lagu Aku Cinta Allah hanya terdapat nilai 

pendidikan aqidah dan nilai pendidikan akhlak. Persamaan penelitian ini adalah 
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membahas tentang penanaman nilai karakter, dan perbedaannya adalah penelitian 

ini hanya di fokuskan dalam karakter religius saja. 

Widiyono (2013) dalam penelitian yang bejudul “Character Education 

Values Of Manthous’s Miscellaneous Songs” membahhas salah satu cara 

penanaman karakter bangsadengan pengenalan terhadap budaya dan 

keanekaragaman kesenian, yaitu tembang campursari. Tembang campursari 

diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan dan menanamkan karakter bagi 

penggemar, karna didalamnya terkandung nilai-nilai moral dan keindahan yang 

penting perannya dalam rangka pendidikan karakter. Salah satu tokoh yang 

banyak menciptakan tembang campursari yang memuat nilai moral dan keindahan 

adalah Manthous. Dengan pemahaman isi dan makna pada tembang campursari 

tersebut lewat pembelajaran formal dan nonformal diharapkan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya dapat berperan dalam pembentukan karakter bangsa. 

Persamaan penelitian ini adalah menanamkan nilai-nilai karakter, dan 

perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan pengenalan budaya yaitu 

tembang campursari dalam menanamkan nilai-nilai karakter. 

2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat 

untuk siswa. Pembela jaran pada dasarnya merupakan upaya pendidikan untuk 

membantu peserta didik melakukan belajar (Isjoni, 2010: 12). Lebih lanjut, 

menurut Hutabarat (1986: 100 ) pembelajaran adalah totalitas aktifitas belajar-
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mengajar yang diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi yang 

selanjutnya ditindak lanjuti dengan follow up. 

Hamalik (1994: 57) berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses dan 

cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar, pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun atas unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah aktivitas belajar-mengajar yang 

pengelolaannya sudah tersusun untuk suatu peningkatan yang positif dan hal itu 

biasanya ditandai dengan dengan perubahan perilaku dari setiap individu. 

Kegiatan Pembelajaran menurut Sudjana (2005: 80) adalah setiap upaya 

yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan siswa 

melakukan belajar. Sedangkan Gulo (dalam Sugihartono, 2007: 80) 

mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu usaha untuk menciptakan sistem 

lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar. Adapun di dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia disebutkan arti dari pembelajaran adalah proses, cara, 

perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Jadi dapat disimpulkan, 

pembelajaran adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk membelajarkan siswa.  

Menurut Sanjaya (2008: 58) di dalam proses pembelajaran terdiri dari 

beberapa komponen yang berhubungan satu dengan yang lain : tujuan, materi, 

metode, media, dan evaluasi. Adapun komponen-komponen tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran merupakan acuan yang dipertimbangkan untuk 

memilih strategi belajar-mengajar. Tujuan pembelajaran dapat didefinisikan 

sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka 

mempelajari bahasan tertentu dalam satu kali pertemuan (Sanjaya, 2008: 68). 

Menurut pendapat di atas tujuan pembelajaran adalah kemampuan yang 

harus dicapai peserta didik setelah peserta didik melakukan proses pembelajaran.  

2. Materi pembelajaran 

Yang dimaksud dengan materi pembelajaran adalah bahan ajar yang 

disiapkan untuk disajikan dan dilatihkan kepada siswa. Materi pelajaran adalah 

bahan pelajaran yang merupakan isi dari proses interaksi (Suryobroto, 1986: 12). 

Menurut pendapat diatas materi merupakan bahan ajar yang dirancang oleh 

pengajar untuk dibelajarkan kepada siswa atau peserta didik. 

3. Metode pembelajaran 

Berasal dari bahasa Yunani, metha (melalui atau melewati), dan hodos  

(jalan atau cara). Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau 

strategi untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu (Hasibuan, 2002: 19). 

Suryobroto (1986: 3) berpendapat bahwa metode adalah cara yang dalam 

fungsinya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Semakin tepat metode yang 

digunakan diharapkan semakin efektif pencapaian tujuan tersebut. 

4. Media pembelajaran 

Media merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap yang digunakan 

oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan siswa atau peserta 
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didik (Yuwono, 2011: 10). Menurut Supriyanto (2008: 9) media pembelajaran 

adalah alat untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang akan digunakan oleh  

pendidik  atau  guru  dalam  menyampaikan  materi pelajaran. Memilih dan 

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa 

dan lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan tujuan pembelajaran yang 

telah direncanakan. 

Menurut pendapat di atas media pembelajaran adalah suatu alat yang 

digunakan pendidik untuk menyampaikan materi supaya tujuan dari pembelajaran 

berhasil. 

5. Evaluasi pembelajaran 

Dengan  adanya  evaluasi  terhadap  hasil  pembelajaran  yang  teratur 

akan memudahkan pendidik untuk mengontrol tingkat perkembangan peserta 

didik sehingga pencapaian tujuan pendidikan dapat dioptimalkan (Yuwono, 2011: 

10). Menurut Suryobroto (1986: 12) evaluasi merupakan Barometer untuk 

mengukur tercapainya proses interaksi, dengan mengadakan evaluasi dapat 

mengontrol hasil belajar siswa dan juga dapat mengontrol ketepatan suatu metode 

yang digunakan oleh guru, sehingga pencapain tujuan pembelajaran dapat 

dioptimalkan. 

2.2.2 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 
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Haryanto (2016: 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 (2016: 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 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. 

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 



17 
 

 

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 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. 

Nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam pendidikan formal meliputi 

nilai kejujuran, tanggung jawab, hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, 

berjiwa wirausaha, berpikir kreatif, logis, inovatif, mandiri, ingin tahu, cinta ilmu, 

santun, toleransi, demokratis, dan nasionalis (Asmani, 2011: 36-41). Nilai-nilai 

dalam pendidikan karakter pada sekolah tingkat menengah menurut Zuriah, 

(2011: 243-244) meliputi nilai ketuhanan, taat kepada ajaran agama, percaya diri, 

disiplin, kerja keras, tanggung jawab, terbuka, berpikir positif, ingin tahu, kasih 

sayang, gotong royong, kesetiakawanan, hormat, sopan santun, jujur, dan dapat 

mengendalikan diri sendiri. 
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Pendidikan karakter menurut Amri, dkk. (2011: 5), berpijak pada karakter 

dasar manusia yang mencakup nilai moral universal dan bersumber pada nilai- 

nilai agama. Nilai-nilai karakter dasar manusia meliputi nilai cinta kepada Tuhan, 

tanggung jawab, jujur, hormat, santun, kasih sayang, peduli, kerjasama, percaya 

diri, kreatif, kerja keras, keadilan, kepemimpinan, rendah hati, toleransi, dan cinta 

persatuan. Nilai-nilai dasar karakter manusia tersebut dapat dikembangkan 

menjadi lebih banyak atau lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan 

lingkungan sekolah. 

Berdasarkan pemikiran ahli di atas mengenai nilai-nilai pendidikan 

karakter, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang 

umumnya dikembangkan yaitu nilai cinta kepada Tuhan, hormat, kejujuran, 

toleransi, santun, tanggung jawab, kerja keras, percaya diri, kreatif, logis, ingin 

tahu, santun, dan demokratis. Berdasarkan pemikiran ahli di atas, nilai-nilai 

karakter tersebut dapat dikembangkan. Pengembangan nilai-nilai karakter seperti 

yang telah dikemukakan Amri, dkk. disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan 

lingkungan sekolah. 

2.2.3 Pendidikan Karakter 

Penerapan nilai karakter yang bisa disebut juga dengan pendidikan 

karakter dapat diterapkan melalui pendidikan formal yaitu sekolah. Narwanti 

(2011: 42) menyebutkan pendidikan karakter bukan sekedar pemahaman atau 

sebatas wacana intelektualitas, akan tetapi harus dilanjutkan dengan upaya 

menumbuhkan rasa mencintai perilaku yang berkebajikan dan setiap hari ada 

upaya untuk menjadikan nilai-nilai kehidupan sebagai pembiasaan. Sebagai 
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wadah yang strategis satuan pendidikan dapat melakukan pembinaan dan 

pengembangan karakter dengan menggunakan pendekatan terintegrasi semua 

mata pelajaran, pengembangan budaya satuan pendidikan, pelaksanaan kegiatan 

kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan pembiasaan perilaku dalam kehidupan 

lingkungan satuan pendidikan. Pembangunan karakter melalui satuan pendidikan 

dimulai dari pendidikan usia dini sampai pendidikan tinggi. 

Karakter seseorang akan terbentuk tergantung dari lingkungan kehidupan 

yang dijalaninya. Dengan bantuan pendidikan formal seperti sekolah, maka akan 

membantu dalam pembentukan karakter melalui penerapan pendidikan karakter di 

sekolah yang diintegrasikan dengan mata pelajaran (Narwanti, 2011: 42). 

1) Peran guru dalam pendidikan berkarakter 

Guru memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi nilai dan karakter anak- 

anak setidaknya dalam tiga macam cara, diantaranya adalah guru dapat menjadi 

pengasuh yang efektif, guru dapat menjadi teladan, dan guru dapat menjadi 

seorang pembimbing etis dengan memberi pengajaran moral serta pengarahan 

melalui penjelasan, diskusi, penyampaian cerita, menunjukkan semangat pribadi 

dan memberikan umpan korektif ketika siswa mencoba menyakiti diri mereka 

sendiri atau menyakiti sesama mereka (Lickona, 2008: 100). 

Salah satu hal yang perlu dipahami guru untuk mengefektifkan pendidikan 

karakter di sekolah adalah bahwa semua manusia (peserta didik) dilahirkan 

dengan rasa ingin tahu yang tak pernah terpuaskan, dan mereka semua memiliki 

potensi untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Tugas guru yang paling utama dalam 

pendidikan karakter di sekolah adalah bagaimana mengkondisikan lingkungan 
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belajar yang berkarakter, menyenangkan, agar dapat membangkitkan rasa ingin 

tahu semua peserta didik sehingga tumbuh minat dan karakter baiknya. Dalam hal 

ini guru hendaknya memposisikan diri sebagai fasilitator, yang tugas utamanya 

memberikan kemudahan belajar kepada peserta didiknya (to facilitate learning), 

tanpa ada pemaksaan dan kekerasan terhadap peserta didik (Mulyasa, 2011: 66). 

Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah pada dasarnya guru 

merupakan pelaku utama yang berperan dalam keberhasilan pendidikan karakter 

tersebut. Oleh karena itu, guru mempunyai peran yang sangat penting dalam 

dunia pendidikan. Zubaedi (2011: 165) menjelaskan bahwa, peran guru di 

lingkungan sekolah dituntut menjalankan enam peran, diantaranya: 

(1) harus terlibat dalam proses pembelajaran, yaitu melakukan interaksi 

dengan siswa dalam mendiskusikan materi pembelajaran; 

(2) harus menjadi contoh teladan kepada siswanya dalam berperilaku dan 

bercakap; 

(3) harus mampu mendorong siswa aktif dalam pembelajaran melalui 

penggunaan metode pembelajaran yang variatif; 

(4) harus mampu mendorong dan membuat perubahan sehingga kepribadian, 

kemampuan dan keinginan guru dapat menciptakan hubungan yang saling 

menghormati dan bersahabat dengan siswanya; 

(5) mampu membantu dan mengembangkan emosi dan kepekaan sosial siswa 

agar siswa menjadi lebih bertakwa, menghargai ciptaan lain, mengembangkan 

keindahan dan belajar soft skills yang berguna bagi kehidupan siswa; 
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(6) harus menunjukkan rasa kecintaan kepada siswa sehingga guru dalam 

membimbing siswa yang sulit tidak mudah putus asa. 

Guru sebagai pengajar, hendaknya memperhatikan komponen-komponen 

dalam pembelajaran yang dapat diorientasikan untuk mengembangkan karakter 

peserta didik. Guru harus mengumpulkan data tentang siswa, mengamati tingkah 

laku siswa dalam situasi sehari-hari, mengenal para siswa yang memerlukan 

bantuan khusus, mengadakan pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa 

baik secara individu maupun secara kelompok untuk saling memperoleh 

pengertian tentang pendidikan anak, bekerjasama dengan masyarakat dan 

lembaga lainnya untuk membantu memecahkan masalah siswa, membuat catatan 

pribadi siswa serta menyiapkannya dengan baik, menyelenggarakan bimbingan 

kelompok atau individu, bekerjasama dengan petugas bimbingan lainnya untuk 

membantu memecahkan masalah siswa, menyusun program bimbingan sekolah 

bersama-sama dengan petugas bimbingan lainnya, meneliti kemajuan siswa baik 

di sekolah maupun di rumah. 

Dengan demikian berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam konteks sistem pendidikan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai 

karakter peserta didik, peranan guru berkedudukan sebagai katalisator atau 

teladan, inspirator, motivator, dinamisator, dan evaluator. Dalam berperan sebagai 

katalisator, maka keteladanan seorang guru merupakan faktor mutlak dalam 

penanaman nilai-nilai karakter peserta didik yang efektif, karena kedudukannya 

sebagai figur atau idola yang ditiru oleh peserta didik. Peran sebagai inspirator 

berarti seorang guru harus mampu membangkitkan semangat peserta didik untuk 
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maju mengembangkan potensinya. Peran sebagai motivator, mengandung makna 

bahwa setiap guru harus mampu membangkitkan semangat, etos kerja, dan 

potensi yang luar biasa pada diri peserta didik. Peran sebagai dinamisator, 

bermakna setiap guru memiliki kemampuan untuk mendorong peserta didik 

ke arah pencapaian  tujuan dengan penuh kearifan, kesabaran, cekatan, cerdas dan 

menjunjung tinggi spiritualitas. Sedangkan peran guru sebagai evaluator, berarti 

setiap guru dituntut untuk mampu dan selalu mengevaluasi sikap atau prilaku diri, 

dan metode pembelajaran yang dipakai dalam pengembangan pendidikan karakter 

peserta didik, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan 

produktivitas programnya. 

2) Peran kepala sekolah dalam pendidikan karakter 

Kepala sekolah sebagai manajer harus mempunyai komitmen yang kuat 

tentang pendidikan karakter. Kepala sekolah harus mampu membudayakan 

karakter-karakter unggul di sekolahnya. Kepala sekolah memiliki peran yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran maupun proses sosialisasi di sekolah 

tersebut. Sebagai atasan yang tertinggi di sekolah, kepala sekolah harus mampu 

membuat kebijakan-kebijakan maupun program-program yang mendorong 

tercapainya pendidikan karakter di sekolahnya. Dengan pengaturan yang baik 

oleh kepala sekolah diharapkan dapat terwujud sekolah yang menerapkan 

pendidikan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan yang nantinya 

dapat menghasilkan generasi penerus yang unggul dan berkarakter (Zubaedi, 

2011: 163). 

3) Internalisasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran 
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Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan internalisasi mempunyai 

makna penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung 

melalui binaan, bimbingan, dan sebagainya. Sedangkan tokoh psikologi modern, 

Chaplin mengatakan internalisasi diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan 

sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya dalam kehidupan. 

Penamanan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran dilakukan 

secara terintegrasi. Yang dimaksud dengan penanaman nilai-nilai karakter secara 

terintegrasi di dalam proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi 

diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-

nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran 

baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada mata pelajaran. Pada 

dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik menguasai 

kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk 

menjadikan peserta didik mengenal, menyadari atau peduli, dan menginternalisasi 

nilai-nilai dan menjadikannya perilaku (Sahlan dan Angga Teguh Prastyo, 2012: 

32). 

Kaitannya dengan penelitian ini, internalisasi sebagai penggabungan atau 

penerapan nilai-nilai yang ada dalam penanaman nilai-nilai karakter ke 

dalam suatu pembelajaran. Nilai-nilai tersebut dimasukkan atau digabungkan 

dalam suatu proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Pembelajaran 

yang dilakukan mengandung nilai-nilai tertentu yang menonjol atau dominan. 

Proses internalisasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran membutuhkan suatu 

tahapan yang harus dilalui. 
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Terlaksananya penanaman nilai-nilai karakter tidak hanya melibatkan guru 

dan siswa saja, melainkan seluruh komponen yang terkait dalam bidang 

pendidikan ikut melaksanakan penanaman nilai-nilai karakter. Masyarakat juga 

terkait dalam pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter. Masyarakat dalam 

lingkungan sekolah menjadi faktor penunjang keberhasilan pendidikan karakter. 

Dengan adanya masyarakat yang jujur, disiplin, dan berpegang teguh pada nilai-

nilai kemanusiaan, maka dapat menjadikan contoh anak (Sahlan dan Angga 

Teguh Prastyo, 2012: 32) 

4) Desain pembelajaran berbasis nilai karakter 

Desain pembelajaran berbasis nilai karakter dari perencanaan 

pembelajaran sampai pada penerapan nilai karakter pada mata pelajaran menurut 

Sahlan (2012: 43) dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Menyiapkan perencanaan pembelajaran 

Perangkat pembelajaran berbasis pendidikan karakter tersusun dari tiga 

tahapan pembelajaran yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Perencanaan pembelajaran berbasis nilai 

karakter melibatkan berbagai aspek yang terkait dengan sistem pendidikan yang 

dijalankan di sekolah/madrasah. Untuk itu, perencanaan pembelajaran berbasis 

nilai karakter dikembangkan ke dalam suatu mata pelajaran. Antara mata 

pelajaran satu dengan yang lain saling mempunyai keterkaitan dalam 

penyampaian nilai-nilai pendidikan karakter. Hal ini menjadikan pendidikan 

berbasis nilai karakter terus berkelanjutan dalam setiap waktu. Kemdikbud 
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menyebutkan beberapa langkah yang harus dilakukan guru dalam persiapan 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. merumuskan tujuan pembelajaran; 

b. merumuskan alat evaluasi/asesmen, baik bentuk, cara, waktu, dan model 

evaluasi yang akan dilakukan; 

c. memilih materi pelajaran untuk dikuasai dan dikembangkan dalam strategi 

pembelajaran; 

d. berdasarkan karakteristik materi, maka guru memilih strategi pembelajaran 

sebagai proses pengalaman belajar siswa, 

Perencanaan pembelajaran dalam penanaman nilai-nilai karakter disusun 

dengan desain yang menggambarkan apa yang akan diajarkan kepada siswa 

(what), bagaimana cara pembelajaran yang dilakukan (how), mengapa 

pembelajaran tersebut perlu ditanamkan (why), kapan seharusnya pembelajaran 

tersebut dilaksanakan (when), di mana tempat paling sesuai dengan proses 

pembelajaran tersebut (where), dan media apa yang paling tepat digunakan dalam 

pembelajaran tersebut (which). 

2. Menyusun perencanaan pembelajaran 

Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran 

pendidikan karakter diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Perencanaan pembelajaran 

disusun untuk mendukung tiga kegiatan pokok dalam proses pembelajaran. 
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Pertama, kegiatan tatap muka yang dilakukan dengan strategi pembelajaran yang 

bervariasi baik ekspositori maupun discovery inkuiri. Metode yang digunakan 

seperti ceramah interaktif, presentasi, diskusi, pembelajaran kolaboratif, 

demonstrasi, eksperimen, dan observasi di sekolah, eksplorasi dan kajian pustaka 

atau internet, tanya jawab atau simulasi. Kedua, kegiatan tugas terstruktur yang 

merupakan kegiatan pembelajaran yang mengembangkan kemandirian belajar 

peserta didik, peran guru sebagai fasilitator, tutor, dan teman belajar. Ketiga, 

kegiatan mandiri tidak terstruktur. Model kegiatan ini merupakan aktifitas 

pembelajaran yang dirancang oleh guru namun tidak dicantumkan dalam jadwal 

pelajaran. 

3. Proses penanaman nilai karakter dalam mata pelajaran 

Sisi dominan yang paling ditekankan dalam penanaman nilai-nilai karakter 

adalah persoalan afektif (sikap) seorang siswa. Dalam taksonomi bloom, koridor 

afektif merupakan salah satu domain yang ikut berperan penting dalam tumbuh 

kembang seorang siswa di samping faktor kognitif (pemikiran) dan psikomotorik 

(gerak fisik). Dalam menanamkan nilai-nilai karakter, menurut Krathwohl (dalam 

Sahlan dan Angga Teguh Prastyo, 2012: 142), menyatakan bahwa proses 

pembelajaran afektif yang terkandung di dalamnya pendidikan karakter, 

setidaknya melalui lima proses tahapan, yaitu receiving (attending), responding, 

valuing,organizational, dan characterization. Apabila guru mampu melakukan 

proses tersebut maka pembelajaran yang diampunya menjadi efektif. Dimyati dan 

Mujiyono (dalam Sahlan dan Angga Teguh Prastyo, 2012: 146) mengidentifikasi 
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bahwa pembelajaran efektif akan terlihat dari adanya pergerakan dan perubahan 

dari tiga domain siswa (kognitif, afektif, dan psikomotorik). 

4. Strategi dan Metodologi Penanaman nilai-nilai Karakter 

Strategi disini dapat dimaknai dalam kaitannya dengan kurikulum, strategi 

dalam kaitannya dengan model tokoh, serta strategi dalam kaitannya dengan 

metodologi. Dalam kaitannya dengan kurikulum, strategi yang umum 

dilaksanakan adalah mengintegrasikan penanaman nilai-nilai karakter dalam 

bahan ajar. Artinya, tidak membuat kurikulum penanaman nilai-nilai karakter itu 

tersendiri. Strategi terkait dengan adanya model tokoh yang sering dilakukan di 

negara-negara maju adalah bahwa seluruh tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan (kepala sekolah, seluruh guru, dan seluruh tenaga bimbingan 

konseling  serta  seluruh  tenaga  administrasi  disekolah  harus  mampu  menjadi 

model teladan yang baik (uswah hasanah). Dalam kaitannya dengan metodologi, 

srtategi yang umum diimplementasikan pada pelaksanaan penanaman nilai-nilai 

karakter di negara-negara barat antara lain adalah strategi pemanduan 

(cheerleading), pujian dan hadiah (praise-and-reward), definisikan dan latihan 

(define-and-drill), penegakan disiplin (forced-formallity), dan perangan bulan ini 

(traits of the month) (Samani dan Hariyanto, 2011: 144). 

Dalam strategi cheerleading setiap bulan ditempel poster-poster, dipasang 

spanduk-spanduk serta ditempel dipapan khusus buletin, papan pengumuman 

tentang berbagai nilai kebijakan yang selalu berganti-ganti. Yang kedua, strategi 

praise-and-reward berlandaskan pada pemikiran yang positif (positive thinking) 

dan menerapkan penguatan positif (positive reinforcement). Strategi ini justru 
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ingin  menunjukkan  anak  yang  sedang  berbuat  baik  (catching  students  being 

good). Sayangnya strategi semacam ini tidak dapat berlangsung lama, karena jika 

semula  yang terpilih adalah benar-benar anak  yang tulus ingin berbuat baik, 

kemudian mendapat pujian dan hadiah, pada perkembangan selanjutnya banyak 

anak yang sengaja ingin terpilih berbuat baik semata-mata karena ingin 

mendapatkan pujian dan hadiah. Kemudian, yang ketiga, dalam strategi define- 

and-drill meminta para siswa untuk mengingat-ingat sederet nilai kebaikan dan 

mendefinisikanya.  Setiap  siswa  mencoba  mengingat-ingat  apa  definisi  atau 

makna nilai tersebut sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya dan terkait 

dengan keputusan moralnya. Ketiga, strategi forced-formallity pada prinsipnya 

ingin menegakan disiplin dan melakukan pembiasaan (habituasi) kepada siswa 

untuk secara rutin melakukan sesuatu yang bernilai moral. Misalnya mengucapkan 

salam kepada guru yang dijumpai. Keempat, traits of the month pada hakikatnya 

menyerupai strategi cheerleading, tetapi tidak hanya mengandalkan poster-poster, 

spanduk serta menggunakan segala sesuatu terkait dengan penanaman nilai-nilai 

karakter, misalnya pelatihan, introduksi oleh guru dalam kelas, sambutan kepala 

sekolah dalam upacara dan sebagainya, yang difokuskan pada penguatan perangai 

tunggal yang telah disepakati. Model ini banyak dikritik karena pada hakikatnya 

setiap nilai karakter tidak pernah berdiri sendiri, tetapi amat terkait dengan 

implementasi nilai karakter yang lain (Samani dan Hariyanto, 2011: 144-145). 

Lain dari pada itu, terkait metodologi yang sesuai untuk penanaman nilai-

nilai karakter, Lickona (dalam Samani dan Hariyanto, 2011: 147-148) 

menyarankan agar penanaman nilai-nilai karakter berlangsung efektif maka guru 
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dapat mengusahakan implementasi berbagai metode seperti bercerita tentang 

berbagai kisah, cerita atau dongeng yang sesuai, menugasi siswa membaca 

literatur, melaksanakan studi kasus, bermain peran (role playing dan sosiodrama), 

diskusi, debat tentang moral dan juga penerapan pembelajaran kooperatif. 

Kajian tentang berbagai pendekatan penanaman 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; (1) Pendekatan penanaman nilai (2) Pendekatan perkembangan 

kognitif  (3) Pendekatan analisis nilai (4) Pendekatan klarifikasi nilai (5) 

Pendekatan pembelajaran berbuat. 

2.2.4 Tembang dolanan 

 Lagu adalah ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyanyi, 

membaca, dan sebagainya (Depdikbud, 1989: 486). Lagu adalah bagian dari karya 

musik dan musik adalah salah satu bagian dari karya seni. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa lagu adalah suara berirama yang dipadukan dengan ritme-ritme 

tertentu dalam irama, sehingga akan muncul berbagai jenis lagu, seperti 

keroncong, dangdut, pop, dan rock. 

 Menurut Rahardjo (1990: 72), lagu mengandung 2 makna yaitu: 1) lagu 

yang sedang disenangi masyarakat tertentu, dan 2) jenis lagu yang sedang 

disajikan kepada pendengar dan mengutamakan tehnik penyajian dan kebebasan 
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dalam menggunakan ritme atau jenis instrumen. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1999: 486) Pengertian lagu ada beberapa macam: 

1) Ragam suara yang berirama (dalam bercapak, bernyanyi, membaca, dan 

sebagainya). 

2) Nyanyi-nyanyian perjuangan. 

3) Film yang menjadi dasar cerita film kebangsaan lagu resmi negara tertentu. 

Lagu atau Lelagon merupakan kata bentukan la-lagu-an. Dalam bahasa 

Jawa la-la biasa dibaca atau diucapkan le-la. Sedang gu-an digarba 

(digabungkan) menjadi gon. Kata lalagon juga sering ditulis lelagon. Lelagon 

selain merupakan kata benda juga kata kerja. Sebagai kata benda secara harfiah 

lelagon diartikan sebagai kumpulan lagu-lagu. Sedangkan sebagai kata kerja 

lelagon berarti melagukan lagu-lagu. 

Istilah dolanan berasal dari kata dolan mendapatkan akhiran an. Dolan 

berarti bermain. Sedangkan dolanan memiliki dua pengertian. Pertama dolanan 

sebagai kata benda yang berarti permainan, kedua dolanan sebagai kata kerja 

yang  berarti bermain. Dolanan anak dapat diartikan sebagai permainan anak. 

Apabila susunan katanya dibalik misalnya anak (bocah) dolanan artinya menjadi 

lain yakni: anak (sedang) bermain. Anak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah 

fase umur seseorang antara sekitar 6 sampai 12 tahun. 

Tembang dolanan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah komposisi 

musikal karawitan Jawa baik vokal maupun  instrumental yang teks lagu dan 

garap musikalnya didesain untuk keperluan dolanan dan atau “enak” sebagai 

music pendukung  permainan. Lelagon dolanan sering dikaitkan dengan dunia 
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anak. Dalam hal ini lelagon dolanan anak dicipta dan atau digarap untuk dapat 

dimainkan atau dinikmati oleh anak. Karena ditujukan untuk anak-anak maka 

komposisi musikal yang dicipta dan atau digarap mempertimbangkan kondisi fisik 

dan psikis anak. (Widodo, 2009: 1-11) 

Syair lagu dapat dimasukkan kedalam jenis puisi dalam karya sastra. Hal 

tersebut dapat ditunjukkan dengan kemiripan unsur-unsur antara puisi dengan lirik 

lagu. Syair atau lirik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999: 598) berarti 

karya sastra (puisi) yang berisi curahan perasaan pribadi dan susunan kata sebuah 

nyanyian. Lirik sebenarnya merupakan unsur non-musikal dalam sebuah lagu. 

Namun demikian lirik membuat dimensi baru yang unik dalam sebuah lagu yang 

memperkaya kemegahan dan keharmonisan sebuah musik (Menurut Sitompul 

(1986: 96) : dalam Suharto, 2011: 31). Lirik menurut Sitompul adalah bagian lagu 

yang memiliki peran penting untuk mengekspresikan perasaan seseorang baik 

penyanyi, penulis, maupun pendengarnya. 

 Menurut Suharto (1992: 117), lirik lagu pada hakikatnya adalah sebuah 

bahasa dalam penyusunannya tidak lepas dari kaidah musik, seperti irama lagu 

dan melodi lagu. Di samping harus indah, lirik lagu harus menyesuaikan 

keindahan irama musik. Lebih lanjut lirik atau syair lagu secara sederhana adalah 

kata-kata pada lagu. Lirik pada sebuah lagu berperan tidak hanya sebagai 

pelengkap lagu tetapi juga sebagai desain penting lagu yang menentukan tema 

lagu, karakter dan misi lagu tersebut. 

2.2.5 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 
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Karakteristik anak di usia sekolah dasar (SD) yang perlu diketahui para 

guru, agar lebih mengetahui keadaan peserta didik khususnya ditingkat Sekolah 

Dasar. Sebagai guru harus dapat menerapkan metode pengajaran yang sesuai 

dengan keadaan siswanya maka sangatlah penting bagi seorang pendidik 

mengetahui karakteristik siswanya. Selain karakteristik yang perlu diperhatikan 

kebutuhan peserta didik. 

Usia anak SD dapat dikatakan bahwa anak memasuki perkembangan masa 

kanak-kanak akhir dimana masa ini dialami oleh anak yang berusia 6 sampai 11-

13 tahun. Untuk siswa kelas IV biasanya usia anak berada pada umur 9 sampai 10 

tahun. Menurut Rita Eka Izzaty (2008: 103-104) menjelaskan tugas-tugas 

perkembangan pada masa kanak-kanak akhir. 

Tugas-tugas yang dimaksud adalah: (1) belajar ketrampilan fisik yang 

diperlukan untuk bermain (2) sebagai makhluk yang sedang tumbuh, 

mengembangkan sikap yang sehat mengenai diri sendiri (3) belajar bergaul 

dengan teman sebaya (4) mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita (5) 

mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis dan 

berhitung. (6) mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk 

kehidupan sehari-hari. (7) mengembangkan kata batin, moral dan skala sikap (8) 

mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga. (9) mencapai 

kebebasan pribadi. 

Anak SD merupakan anak dengan katagori banyak mengalami perubahan 

yang sangat drastis baik mental maupun fisik. Usia anak SD menurut Rita Eka 

Izzaty (2008: 119-121) memiliki enam jenis perkembangan: 
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1. Perkembangan Fisik Siswa SD 

Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang, anak menjadi lebih 

tinggi, lebih berat, lebih kuat serta belajar berbagai ketretampilan. Perubahan 

nyata terlihat pada system tulang, otot dan keterampilan gerak berlari, memanjat, 

melompat, berenang, naik sepeda, main sepatu roda adalah kegiatan fisik dan 

keterampilan gerak yang banyak dilakukan oleh anak. Pada prinsipnya selalu aktif 

bergerak penting bagi anak. Perbedaan seks dalam pertumbuhan fisik menonjol 

dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hampir tidak nampak. 

2. Perkembangan Kognitif Siswa SD 

Jean Piaget (dalam Sugihartono, 2007: 109) mengungkapkan bahwa tahap 

perkembangan berpikir individu ialah melalui empat stadium: 

a. Sensorimotorik (0‐2 tahun), bayi lahir dengan sejumlah reflek bawaan 

medorong mengeksplorasi dunianya. 

b. Praoperasional (2‐7 tahun), anak belajar menggunakan dan merepresentasikan 

objek dengan gambaran dan kata‐kata. 

c. Operational Kongkret (7‐11 tahun), penggunaan logika yang memadai. Tahap 

ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda konkrit. 

d. Operasional Formal (12‐15 tahun), kemampuan untuk berpikir secara abstrak, 

menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. 

Piaget (dalam Rita Eka Izzaty, 2008: 119) menjelaskan masa ini dalam 

tahap operasi konkret dimana konsep yang semula samar-samar dan tidak jelas 

menjadi konkret, mampu memecahkan masalah-masalah yang actual, mampu 

berfikir logis. Berkurang rasa egonya, menerima pandangan orang lain, materi 
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pembicaraan lebih ditujukan kepada orang lain. Anak berfikir induktif, berfikir 

dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik kesimpulan ke yang umum. Mereka 

memiliki pengertian yang lebih baik tentang konsep ruang, sebab akibat, 

kategorisasi, konservasi, dan tentang jumlah. Anak mulai memahami jarak, 

hubungan antara sebab dan akibat yang ditimbulkan, kemampuan 

mengelompokkan benda berdasarkan kriteria tertentu, dan menghitung. Anak 

mampu mengklasifikasikan dan mengurutkan suatu benda berdasarkan ciri-ciri 

suatu objek. 

3. Perkembangan Bahasa 

Pada masa ini perkembangan bahasa nampak pada perubahan 

perbendaharaan kata dan tata bahasa. Bersamaan dengan masa sekolah, anak-anak 

semakin banyak menggunakan kata kerja seperti memukul, melempar, menendang 

dan menampar. Anak kelas satu merespon pertanyaan orang dewasa dengan 

jawaban yang lebih sederhana dan pendek. Belajar membaca dan menulis 

membebeskan anak-anak dari keterbatasan untuk berkomunikasi langsung. 

Menulis merupakan tugas yang dirasa lebih sulit dari pada membaca bagi anak. 

Membaca memiliki peran penting dalam pengembangan bahasa. 

4. Perkembangan Moral 

Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami 

aturan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Perilaku moral banyak 

dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya serta perilaku moral dari orang-orang 

disekitarnya. 

5. Perkembangan Emosi 
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Emosi melakukan peran yang penting dalam kehidupan anak. Akibat dari 

emosi ini juga dirasakan oleh fisik anak terutama bila emosi itu kuat dan 

berulang-ulang. Pergaulan yang semakin luas membawa anak belajar bahwa 

ungkapan emosi yang kurang baik tidak diterima oleh teman-temanya. Anak 

belajar mengendalikan ungkapan-ungkapan emosi yang kurang dapat diterima 

seperti: amarah, menyakiti perasaan teman, ketakutan dan sebagainya. 

6. Perkembangan Sosial 

Perkembangan emosi pada masa anak-anak akhir tak bisa dipisahkan 

dengan perkembangan sosial, yang sering disebut dengan perkembangan tingkah 

laku sosial. Orang-orang di sekitarnyalah yang banyak mempengaruhi perilaku 

sosialnya. Dunia sosioemosional anak menjadi semakin kompleks dan berbeda 

dengan masa ini. Interaksi dengan keluarga, teman sebaya, sekolah dan hubungan 

dengan guru memiliki peran penting dalam hidup anak. Pemahaman tentang diri 

dan perubahan dalam perkembangan gender dan moral menandai perkembangan 

anak selama masa kanak-kanak akhir. Bermain secara berkelompok memberikan 

peluang dan pelajaran kepada anak untuk berinteraksi, bertenggang rasa dengan 

sesame teman. Permainan yang disukai cenderung bermain berkelompok. 

Pengaruh teman sebaya sangat besar baik yang bersifat positif seperti 

pengembangan konsep diri dan pembentukan harga diri, maupun negatif. 

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. Disini penulis ingin 
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menjelaskan tentang kerangka berfikir pada penelitian yang berjudul “Pendidikan 

karakter siswa sekolah dasar melalui pembelajaran tembang dolanan”. 

Nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam pendidikan formal meliputi 

nilai kejujuran, tanggung jawab, hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, 

berjiwa wirausaha, berpikir kreatif, logis, inovatif, mandiri, ingin tahu, cinta ilmu, 

santun, toleransi, demokratis, dan nasionalis. Nilai-nilai dalam pendidikan 

karakter pada sekolah saat ini meliputi nilai ketuhanan, taat kepada ajaran agama, 

percaya diri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, terbuka, berpikir positif, ingin 

tahu, kasih sayang, gotong royong, kesetiakawanan, hormat, sopan santun, jujur, 

dan dapat mengendalikan diri sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

PEMBELAJARAN MUSIK 

TEMBANG DOLANAN 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

PROSES PEMBELAJARAN 

POLA PENANAMAN NILAI POLA PEMBELAJARAN 

NILAI-NILAI KARAKTER 

SISWA 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab 

IV, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dilakukan di ruang kelas 3B dan 

materi yang diajarkan merupakan pembelajaran praktik yaitu bernyanyi tembang 

dolanan. Guru selalu menekankan aspek karakter dengan menyisipkan nilai-nilai 

karakter ke dalam materi pembelajaran. Dengan kata lain, guru selalu 

menyampaikan aspek karakter lewat pengembangan materi pembelajaran. Dalam 

proses pembelajaran guru menggunakan langkah langkah pendekatan, yang 

pertama pendekatan penanaman nilai, pendekatan perkembangan moral kognitif, 

pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai, dan yang terakhir 

pendekatan pembelajaran berbuat, dengan 5 pendekatan tersebut bisa 

menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan siswa untuk 

mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri dan nilai-nilai orang lain. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Pendidikan karakter 

siswa sekolah dasar melalui pembelajaran tembang dolanan, saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti yaitu: (1)  Guru lebih sering mengenalkan lagu-lagu daerah 

yang sebenarnya mengandung makna kehidupan yang baik. Terlebih tembang 

dolanan merupakan media yang cocok dalam menanamkan karakter pada usia 
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siswa sekolah dasar yang masih suka bermain (2) Sarana dan prasarana 

pembelajaran musik selalu ditunjang dengan baik terutama dalam menjelaskan 

teori-teori dengan menggunakan LCD minimal. (3) Terus meningkatkan mutu dan 

materi pembelajaran terutama yang berkaitan dengan nilai karakter.  

 



 
 

 

73 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Amri, Sofan, dkk. 2011. Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran. 

Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya 

 

Andi Pratowo. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

 

Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: PT Bima Aksara. 

 

Arostiyani, D. 2013. “Pemanfaatan Lagu Anak-Anak sebagai Media Pendidikan 

Karakter di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Desa Linggapura Kecamatan 

Tonjong, Brebes”. Skripsi. Semarang: FBS UNNES. 

 

Asmani, J. M. 2011. Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah. 

Yogyakarta: Diva Press. 

 

Aziz, H. A. 2011. Pendidikan Karater Berpusat pada Hati. Jakarta: AL- Marwadi. 

 

Chodjim, A. 2013. Sunan Kalijaga Mistik dan Makrifat. Jakarta: PT. Serambi 

Ilmu Semesta. 

 

Dananjaya, J. 1984. Faktor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain. 

Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 

 

Depdikbud. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

 

Djahiri, A. K. 1985. Menelusuri Dunia Afektif Pendidikan Nilai dan Moral. 

Bandung: Lab Pengajaran PMP IKIP. 

 

Gunarsa, S.D. 2008. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Gunung 

Mulia. 

 

Hamalik, O. 1994. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: PT. Bumi Aksara.  

 

Hariyadi, S. 2003. Psikologi Perkembangan. Semarang: UNNES Press. 

 

Hartini, dkk. 2015. “Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar Melalui 

Pembelajaran Seni Budaya”. Jurnal Premiere Educandum, 5(1): 128-138. 

   



74 
 

 

Hasibuan, S. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi 

Aksara. 

 

Herdiansyah, H. 2009. Metode Penelitian Kualitatif Seni dalam Memahami 

Fenomena Nasional. Yogyakarta: Grandika Publishing. 

 

Hutabarat, D. 1986. Cara Belajar. Jakarta: Gunung Mulia. 

 

Isjoni, H. 2010. Model Pembelajaran Anak Usia Dini. Jakarta: Gunung Mulia. 

 

Izzaty, R. E. 2008. Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta: UNY Press. 

 

Josep, Wagiman. 2001. Teori Musik Dasar. Semarang. 

 

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). 2010. Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pusat Kurikulum. Pengembangan Pendidikan Budaya dan 

Karater Bangsa. Pedoman Sekolah. 

 

Lickona, T. 2013. Educating for Character. Terjemahan Lita S. Pendidikan 

Karakter. Bandung: Nusa Media. 

 

Megawangi, R. 2010. Membangun Karakter Anak Melalui Brain-Based Parenty 

(Pola Asuh) Ramah Otak Indonesia. Heritage Foundation. 

 

Moleong, L. J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

 

Moleong, L. J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

 

Mulyana, R. 2004. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta. 

 

Mulyasa. 2011. Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Narwanti, S. 2011. Pendidikan Karakter Pengintegrasian 18 Nilai Pembentuk 

Karakter dalam Mata Pelajaran. Yogyakarta: Familia. 

 

Nasir, Moh. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia. 

 

Rahardjo, Slamet. 1990. Lagu Anak-Anak. Salatiga: Yayasan Swaraduta. 

 



75 
 

 

Sahlan, A. & Angga, T. P. 2012. Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan 

Karakter. Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 

 

Samani, Muchlas & Hariyanto. 2011. Pendidikan Karakter. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

 

Samani, Muchlas & Hariyanto. 2016. Konsep dan Model Pendidikan Karakter. 

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

 

Sanjaya, W. 2008. Perencanaan dan Desain sistem pembelajaran. Jakarta: 

Kencana. 

 

Semiawan, C.R. 2008. Belajar dan pembelajaran prasekolah dan sekolah dasar. 

Jakarta: PT. Indeks. 

 

Soeharto. 1992. Kamus Musik. Jakarta: Djambatan. 

 

Sudjana, N. 2005. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru 

Algensindo. 

 

Sugihartono, dkk. 2007. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press. 

 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta 

 

Suharto. 2007. “Refleksi Teori Kritik Seni Holistik: Sebuah Pendekatan Alternatif 

dalam Penelitian Kualitatif bagi Mahasiswa Seni (Reflection on Art Criticism 

and Holistic Art Criticism: an Alternative Approach of Qualitative Research 

for Art Students)”. Harmonia: Journal of Arts Research and Education, 8(1): 

1-13. 

 

Sumaryanto, F. Totok. 2007. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam 

Penelitian Pendekatan Seni. Semarang: Jurusan Pendidikan Seni Tari Drama 

dan Musik UNNES. 

 

Supriyanto, I. 2008. Metode Pembelajaran ANsambel Drum Anak-Anak DR. 

Ensemble Surakarta. Yogyakarta: FBS Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

Suryosubroto. 1986. Metode Pengajaran di Sekolah dan Pendekatan Baru dalam 

Proses Belajar-Mengajar. Yogyakarta: Amarta. 

 



76 
 

 

Susilo, Y. 2018. “Pembelajaran Tembang Dolanan Untuk Melestarikan Bahasa 

Ibu Mengandung Ajaran Budi Pekerti”. Seminar Nasional Bahasa, Sastra 

Daerah dan Pembelajarannya. Universitas PGRI Semarang. 

 

Wamaungo, J. A. 2012. Mendidik untuk Membentuk Karater: Bagaimana Sekolah 

Dapat mengajarkan Sikap Hormat dan Tanggung Jawab. Terjemahan dari 

Thomas Lickona. 1991. Educating for Character: How Our School Can 

Teach Respect and Responsibility. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Widodo. 2009. “Nilai-Nilai Luhur dalam Lelagon Dolanan”. Harmonia: Journal 

of Arts Research and Education, 9(2): 1-11. 

 

Widodo. 2010. “Lelagon Dolanan Anak dan Pendidikan Karakter”. Harmonia: 

Journal of Arts Research and Education, 10(2): 1-16. 

 

Yuwono, Y. E. 2011. “Metode Pembelajaran Musik Ensembel yang Diterapkan 

Dalam Komunitas (Pe)musik Akustik B-01 di Gereja Benteng Yogyakarta”. 

Skripsi. Yogyakarta: FBS Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

Zubaedi. 2011. Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam 

Lembaga Pendidikan. Jakarta: Prenada Media Group. 

 

Zuriah, N. 2011. Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Prespektif 

Perubahan. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Sulistiyani, I. (2017). Penanaman Nilai-Nilai Religius Melalui Kegiatan 

Keagamaan Pada Siswa Di Smp Pgri 1 Sempor (Doctoral dissertation, 

IAIN Purwokerto). 

 

Lubab, S. B. B. (2017). Implementasi penanaman nilai-nilai religius siswa di MTs 

Nurul Huda Dempet Demak (Doctoral dissertation, UIN Walisongo). 

 

Siregar, Erwin. S (2016). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran 

Drumband Di Tk Tunas Gading Depok, Sleman (Doctoral 

dissertation, Universitas Negeri Yogyakarta). 

 

Khusnah,S.F. (2015). Pengaruh Mendengarkan Musik Religi Terhadap Keyakinan 

Diri (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 

 

Rokhmah, F. N. (2014). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Syair-Syair Lagu 

Religi Wali Band (Kajian tentang Album Ingat Sholawat) (Doctoral 

dissertation, IAIN Purwokerto). 

 

Widiyono, Y. (2013). Character Education Values Of Manthous’s Miscellaneous 

Songs (Doctoral dissertation, Universitas Muhamaddiyah Purworejo). 


