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ABSTRAK 

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM TEKS DRAMA 

FAJAR SIDDIQ KARYA EMIL SANOSSA DAN IMPLIKASINYA DALAM 

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA 

Oleh 

Nida Amaliya 

 

Masalah dalam penelitian ini ialah penguatan pendidikan karakter dalam teks 

drama Fajar Siddiq karya Emil Sanossa dan implikasinya dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-

nilai pendidikan karakter dalam teks drama Fajar Siddiq karya Emil Sanossa. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian 

ialah teks drama Fajar Siddiq karya Emil Sanossa. Data penelitian ini ialah nilai-

nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam teks drama tersebut. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam teks drama Fajar Siddiq terdapat nilai 

pendidikan karakter 1) religius, meliputi berdoa kepada Tuhan, ikhlas, teguh 

pendirian, syukur, dan cinta damai; 2)  nasionalis, meliputi rela berkorban, cinta 

tanah air, taat hukum, dan ikut serta mempertahankan persatuan dan kesatuan 
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bangsa; 3) mandiri, meliputi profesional, berani, dan selalu berpikir positif; 4)  

gotong royong, meliputi menghargai, musyawarah mufakat, enpati, dan sikap 

kerelawanan; dan 5) integritas, meliputi  tanggung jawab sebagai warga negara, 

dan cinta pada kebenaran. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan dalam 

pembelajaran SMA kelas XI pada KD 3. 8 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan 

dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Implikasi ini dapat dilihat dalam 

bentuk bahan ajar pada bagian kegiatan inti dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

Kata Kunci : teks drama, penguatan pendidikan karakter, nilai karakter 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang mempersiapkan generasi 

abad 21 untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi terhadap 

berbagai aspek kehidupan termasuk dalam proses belajar mengajar. Sistem 

pembelajaran abad 21 mengacu pada perubahan pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum yang dikembangkan saat ini yang menuntut sekolah untuk 

mengubah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada pendidik (teacher-

centered learning) menjadi pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta 

didik (student-centered learning). Perubahan sistem nilai dan pola kehidupan 

sebagai dampak laju perkembangan IPTEK dan proses globalisasi, secara 

tidak langsung telah menuntut prasyarat kemampuan manusia untuk 

memperoleh peluang partisipasi di dalamnya (Wijaya, dkk, 2016). 

Ilmu pengetahuan pada abad sekarang telah berkembang sesuai dengan 

tuntutan kehidupan yang juga ikut berkembang. Salah satu usaha untuk 

menghadapi tuntutan pada abad-21 meningkatkan kemampuan siswa dengan 

berbasis pada penguatan pendidikan karakter (PPK), higher order thinking 
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skills (HOTS),  4C (Communication, Collaborative, Critical Thinking, dan 

Creativity), dan berbasis literasi. Era persaingan global saat ini menuntut 

adanya suatu pembelajaran yang bermutu untuk memberikan fasilitas bagi 

anak didik dalam mengembangkan kecakapan, keterampilan dan kemampuan 

sebagai modal untuk menghadapi tantangan di kehidupan global (Wijaya, dkk, 

2016). 

Pendidikan pada dasarnya merupakan tempat untuk saling bertukar ilmu 

pengetahuan yang diharapkan mampu mencerdaskan bangsa. Pendidikan tidak 

hanya bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga untuk membentuk 

karakter bangsa. Namun, saat ini perkelahian atau tawuran antarpelajar sering 

terjadi di kalangan remaja. Ketua Komisi Perlindungan Anak di Indonesia 

(KPAI),  Susanto mencatat tawuran antarpelajar mengalami peningkatan di 

tahun 2018. Padahal bila merujuk tiga tahun lalu, yakni 2014-2017 jumlah 

tawuran menurun. Pada tahun 2014, total kasus tawuran di bidang pendidikan 

mencapai 24%. Satu tahun kemudian, kasus menurun hingga 17,9%, lalu 

menjadi 12,9% di tahun 2016. Sementara pada tahun 2017, kasus tawuran 

mencapai 12,9%, sedangkan di September 2018 mencapai 14%  (Susanto, 

Sindonews.com). 

Penurunan moral bangsa, khususnya remaja dikarenakan melemahnya 

pendidikan budaya dan karakter baik yang terintegrasi dalam pendidikan 

formal maupun pendidikan nonformal. Susanto (Ketua KPAI)  mengatakan, 

“meningkatnya jumlah kasus tawuran merupakan indikasi gagalnya sistem 

perlindungan terhadap anak. Pemerintah juga dinilai ikut bertanggung jawab 

atas kegagalan ini. Sistem pendidikan pemerintah kita cenderung mengejar 
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intelektualitas semata, tanpa mementingkan pendidikan karakter” (Susanto, 

Sindonews.com). 

Pendidikan karakter, alih-alih disebut pendidikan budi pekerti, sebagai 

pendidikan nilai moralitas manusia yang disadari dan dilakukan dalam 

tindakan nyata. Ada unsur proses pembentukan nilai tersebut dan sikap yang 

didasari pada pengetahuan mengapa nilai tersebut dilakukan. Nilai tersebut 

adalah nilai yang membantu seseorang agar dapat lebih baik hidup bersama 

dengan orang lain dan dunianya (learning to live together) untuk menuju 

kesempurnaan. Nilai tersebut menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti 

hubungan sesama manusia (orang lain, keluarga), diri sendiri (learning to be), 

bernegara, alam dunia, dan Tuhan (Muslich, 2011: 67). 

Pendidikan karakter merupakan upaya mendidik peserta didik agar memiliki 

pemahaman yang baik sehingga mampu berkelakuan baik sesuai dengan 

norma yang berlaku. Pendidikan karakter menghasilkan individu yang dapat 

membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang 

diambil (Azzet, 2011: 15-16). Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan 

mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu 

pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang yang baik 

sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang 

baik (Lickona, 2012: 69). 

Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dalam diri 

peserta didik, sehingga peserta didik mampu memiliki budi pekerti secara 

utuh, terpadu, dan seimbang. Peserta didik yang memiliki nilai-nilai budi 
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pekerti akan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan 

emosionalnya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Asmani, 2011: 

42-43). Menurut Amri, dkk. (2011: 5-6), pendidikan karakter di sekolah 

bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami nilai-nilai perilaku 

manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, perasaan, sikap, 

perkataan, dan perbuatan agar sesuai dengan norma-norma serta adat istiadat. 

Tujuan pendidikan karakter dalam pendidikan formal yaitu menguatkan dan 

mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting serta 

memperbaiki perilaku peserta didik yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-

nilai kehidupan (Kesuma, dkk., 2011: 137). 

Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 mengungkapkan, bahwa dalam rangka 

mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, 

jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin 

tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, 

cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 

bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter. 

Penguatan pendidikan karakter merupakan salah satu upaya pemerintah dalam 

meningkatkan etika dan sopan santun remaja. Tingginya pendidikan seseorang 

belum menjamin orang tersebut memiliki karakter yang baik apabila 

pendidikan karakter tidak ditanamkan sejak dini. Melalui pendidikan karakter 

diharapkan siswa mampu memiliki etika dan sopan santun yang baik dan 

dapat menerapkannya pada kehidupan di masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

tujuan dari pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 
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Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, mengatakan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter 

serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pendidikan nasional juga bertujuan untuk membangun potensi peserta 

didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Penguatan pendidikan karakter dapat diterapkan dalam pembelajaran apa saja. 

Salah satunya pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada materi teks 

drama. Teks drama merupakan barang cetak atau naskah tertulis yang 

berbentuk dialog, menggambarkan watak seseorang dalam kehidupan, 

memiliki kesatuan dan berfungsi sebagai naskah sastra (untuk dibaca) maupun 

sebagai naskah untuk dipentaskan (Budianto, 2006:111).  Melalui teks drama 

seseorang dapat menemukan pesan atau nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya. Dalam teks drama dapat ditemukan nilai-nilai pendidikan karakter.  

Penelitian ini hanya mengenai penguatan pendidikan karakter dalam teks 

drama Fajar Siddiq karya Emil Sanossa. 

Alasan penulis memilih teks drama Fajar Siddiq karya Emil Sanossa untuk 

dianalisis mengenai penguatan pendidikan karakter adalah teks drama Fajar 

Siddiq karya Emil Sanossa berisi tema yang menarik, yaitu berkisah tentang 

para perjuang kemerdekaan  yang harus melawan penjajah dan pengkhianat 

bangsa untuk memerdekakan bangsa dan tanah airnya. Gaya penceritaan Emil 

Sanossa dalam teks drama Fajar Siddiq berdasarkan pilihan katanya termasuk 

ke dalam  gaya bahasa percakapan. Pilihan kata-kata yang digunakan berupa 
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kata-kata populer atau kata-kata percakapan. Kalimat-kalimatnya singkat dan 

terdengar seoal-olah tidak terpisahkan oleh perhentian-perhentian final, seakan 

disambung terus-menerus, serta dikemas begitu menarik untuk dijadikan dasar 

penelitian ini. Di dalamnya banyak mengandung unsur religius, moral, 

maupun tentang nasionalisnya. 

Penelitian mengenai teks drama sudah pernah dilakukan sebelumnya, di antara 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan  teks drama adalah: (1) Frisilia 

Desti Irmawati (2015), (2) Shinta Dewi Nur Rohmah (2016), dan (3) 

Widyasni Amanda (2017). Penelitian tersebut lebih berfokus kepada unsur-

unsur intrinsik dalam teks drama. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

berbeda dengan penelitian terdahulu. Penulis akan meneliti penguatan 

pendidikan karakter dalam teks drama Fajar Siddiq karya Emil Sanossa. 

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji pada nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam teks drama. 

Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 merumuskan 18 nilai 

pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif,  cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pada tahun 

2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menguatkan dengan lima 

nilai karakter utama yang menjadi fokus pembelajaran, yaitu (1) religius, (2) 

nasionalis, (3) mandiri, (4) gotong royong, dan (5) integritas.  Dalam 

penelitian ini penulis akan mengkaji nilai-nilai penguatan pendidikan karakter 

yang berfokus pada lima nilai pendidikan karakter, yaitu (1) religius, (2) 
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nasionalis, (3) mandiri, (4) gotong royong, dan (5) integritas. Berdasarkan 

beberapa hal inilah penulis berkeinginan untuk meneliti tentang “Penguatan 

Pendidikan Karakter dalam Teks Drama Fajar Siddiq karya Emil Sanossa dan 

Implikasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana penguatan pendidikan karakter dalam teks drama Fajar Siddiq 

karya Emil Sanossa? 

2. Bagaimana implikasi penguatan pendidikan karakter dalam teks drama 

Fajar Siddiq karya Emil Sanossa dalam pembelajaran? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasar pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut. 

1. Penguatan pendidikan karakter dalam teks drama Fajar Siddiq karya Emil 

Sanossa. 

2. Implikasi penguatan pendidikan karakter dalam teks drama Fajar Siddiq 

karya Emil Sanossa dalam pembelajaran. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, dapat bermanfaat sebagai berikut. 

a) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengajarkan teks 

drama pada siswa. 

b) Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana dalam menumbuhkan dan 

mengembangkan keterampilan siswa dan sebagai salah satu media 

pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan karakter. 

c) Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dan bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

a) Subjek dalam penelitian adalah penguatan pendidikan karakter 

berdasarkan Pilpres nomor 87 tahun 2017. Kementerian Pendidikan 

Nasional tahun 2010 merumuskan 18 nilai pendidikan karakter, yaitu 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 

rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat/komunikatif,  cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.  Pada tahun 2017, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menguatkan dengan lima nilai 

karakter utama yang menjadi fokus pembelajaran, yaitu (1) religius, (2) 

nasionalis, (3) mandiri, (4) gotong royong, dan (5) integritas. 
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b) Objek dalam penelitian ini adalah teks drama Fajar Siddiq karya Emil 

Sanossa, terbit pada tahun 2000, terdiri atas satu babak dengan jumlah  21 

halaman. 

c) Implikasi dalam penelitian ini, yaitu penulis berupaya mengaitkan 

penguatan pendidikan karakter (PPK) terhadap teks drama dalam 

pembelajaran di SMA berdasarkan KD 3.8 Mengidentifikasi nilai-nilai 

kehidupan dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca dan 4.8 

Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam 

cerita pendek.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Abad 21 

Abad ke-21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi, artinya 

kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang 

fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. 

Dikatakan abad ke-21 adalah abad yang meminta kualitas dalam segala usaha 

dan hasil kerja manusia. Dengan sendirinya abad ke-21 meminta sumber daya 

manusia yang berkualitas, yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang 

dikelola secara profesional sehingga membuahkan hasil unggulan. Tuntutan-

tuntutan yang serba baru tersebut meminta berbagai terobosan dalam berfikir, 

penyusunan konsep, dan tindakan-tindakan (Wijaya, dkk, 2016). 

Tilaar ( dalam  Wijaya, dkk, 2016) menjelaskan perubahan sistem nilai dan 

pola kehidupan sebagai dampak laju perkembangan IPTEK dan proses 

globalisasi, secara tidak langsung telah menuntut prasyarat kemampuan 

manusia untuk memperoleh peluang partisipasi di dalamnya. Dalam konteks 

keterbukaan dunia, manusia hidup dalam masyarakat mega kompetisi yang 

terus menerus mengejar kualitas dan keunggulan. 
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Dunia abad 21 sekarang berbeda secara signifikan dengan dunia abad 20. 

Dalam skala makro dunia abad 21 sekarang ditandai oleh 6 (enam) 

kecenderungan penting, yaitu (a) berlangsungnya revolusi digital yang 

semakin luar biasa yang mengubah sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, 

peradaban, dan kemasyarakatan termasuk pendidikan, (b) terjadinya integrasi 

belahan-belahan dunia yang semakin intensif akibat internasionalisasi, 

globalisasi, hubungan-hubungan multilateral, teknologi komunikasi, dan 

teknologi transportasi, (c) berlangsungnya pendataran dunia (the world is flat) 

sebagai akibat berbagai perubahan mendasar dimensi-dimensi kehidupan 

manusia terutama akibat mengglobalnya negara, korporasi, dan individu, (d) 

sangat cepatnya perubahan dunia yang mengakibatkan dunia tampak berlari 

tunggang langgang, ruang tampak menyempit, waktu terasa ringkas, dan 

keusangan segala sesuatu cepat terjadi, (e) semakin tumbuhnya masyarakat 

padat pengetahuan (knowledge society), masyarakat informasi (information 

society), dan masyarakat jaringan (network society) yang membuat 

pengetahuan, informasi, dan jaringan menjadi modal sangat penting, dan (f) 

makin tegasnya fenomena abad kreatif beserta masyarakat kreatif yang 

menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai modal penting untuk individu, 

perusahaan, dan masyarakat (Kemendikbud, 2017: 1). 

Transformasi pendidikan nasional Indonesia dimulai dengan menempatkan 

kembali karakter sebagai ruh atau dimensi terdalam pendidikan nasional 

berdampingan dengan intelektualitas yang tercermin dalam kompetensi. 

Dengan karakter yang kuat-tangguh beserta kompetensi yang tinggi, yang 

dihasilkan oleh pendidikan yang baik, pelbagai kebutuhan, tantangan, dan 
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tuntutan baru dapat dipenuhi atau diatasi. Oleh karena itu, selain 

pengembangan intelektualitas, pengembangan karakter peserta didik sangatlah 

penting atau utama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Dikatakan 

demikian karena pada dasarnya pendidikan bertujuan mengembangkan 

potensi-potensi intelektual dan karakter peserta didik (Kemendikbud, 2017: 3).  

Ilmu pengetahuan pada abad sekarang telah berkembang sesuai dengan 

tuntutan kehidupan yang juga ikut berkembang. Salah satu usaha untuk 

menghadapi tuntutan pada abad-21 meningkatkan kemampuan siswa dengan 

berbasis pada penguatan pendidikan karakter (PPK), higher order thinking 

skills (HOTS), 4C, dan berbasis literasi. 

Era persaingan global saat ini menuntut adanya suatu pembelajaran yang 

bermutu untuk memberikan fasilitas bagi anak didik dalam mengembangkan 

kecakapan, keterampilan dan kemampuan sebagai modal untuk menghadapi 

tantangan di kehidupan global. Seseorang dapat dikatakan mampu 

menyelesaikan suatu masalah apabila mampu menelaah suatu pemasalahan 

dan mampu menggunakan pengetahuannya ke dalam situasi baru. 

Kemampuan ini dikenal juga sebagai HOTS (High Order Thinking Skills) atau 

keterampilan berpikir tingkat tinggi.  High Order Thingking Skills merupakan 

kemampuan untuk menghubungkan, memanipulasi, dan mengubah 

pengetahuan serta pengalaman yang sudah dimiliki secara kritis dan kreatif 

dalam menentukan keputusan untuk menyelesaikan masalah pada situasi baru.  

(Dinni, 2018). 
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Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan bagian pendidikan di 

sekolah untuk memperkuat karakter siswa. Bagian pendidikan yang dimaksud 

adalah keselarasan etika, estetika, literasi, dan kinestetik. hal ini tentunya tak 

lepas dari dukungan dan keterlibatan publik serta kerjasama antara sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. Gerakan PPK saat ini diharapkan membentuk 

pembelajar sepanjang hayat. Pondasi awal tujuan penerapan PPK adalah 

membangun generasi ideal yang menguasai keterampilan abad 21. 

Keterampilan abad 21 yang dibutuhkan oleh siswa meliputi: pertama, Kualitas 

karakter yaitu bagaimana siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis; 

kedua, Literasi dasar yaitu bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar 

sehari-hari; dan ketiga, Kompetensi yaitu bagaimana siswa memecahkan 

masalah kompleks (Subadar, 2017). 

Pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan siswa dalam mencari 

tahu informasi dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir 

analitis dan kerja sama serta kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. 

Keterampilan abad 21 menekankan pada berpikir kompleks atau tingkat tinggi 

(kreativitas, metakognisi), komunikasi, kolaborasi, dan lebih menuntut 

mengajar dan belajar daripada menghafal. Ada empat keterampilan yang harus 

dikuasai oleh siswa, yaitu 4C  (Communication, Collaborative, Critical 

Thinking and Problem Solving, Creativity and Innovation) (Sari, 2018). 

Communication (komunikasi), yaitu mampu secara efektif menganalisis dan 

memproses sumber inforasi termasuk engidentifikasi keakuratan suber 

informasi dan emanfaatkan sumber informasi secara efektif. Collaborative 

(kolaborasi), yaitu kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama saling 
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bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab, bekerja 

secara produktif dengan yang lain, menempatkan empati pada tempatnya, 

menghormati perspektif berbeda. Critical Thinking and Problem Solving 

(berpikir kritis dan pemecahan masalah), berpikir kritis adalah suatu proses 

yang berfokus pada mengambil keputusan yang lain tentang apa yang 

dipercaya dan dilakukan. Creativity and Innovation (kreatifitas dab inovasi),  

kreatifitas didefinisikan juga sebagai kemampuan seseorang dalam 

menciptakan penggabungan baru. kreatifitas akan sangat bergantung pada 

pemikiran kreatif seseorang, yakni proses akal budi seseorang  dalam 

mencipatakan gagasan baru. Kreatifitas yang bisa menghasilkan penemuan-

penemuan baru (dan biasanya bernilai ekonomis) disebut inovasi (Sari, 2018). 

Di Indonesia belum begitu disadari jika keterampilan literasi memiliki fungsi 

yang sangat baik untuk perkembangan pendidikan. Informasi yang dibaca 

dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan masyarakat berpikir ke arah 

yang lebih maju. Literasi merupakan jantung dari pendidikan, membangun 

lingkungan masyarakat sangatlah penting untuk mencapai tujuan untuk 

mengurangi kemiskinan, mengurangi angka kematian, membatasi 

pertumbuhan penduduk, dan mencapai kesetaraan gender (Dinni, 2018). 

Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan sebuah upaya yang dilakukan 

secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran 

yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Literasi lebih 

dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir 

menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, 

digital, dan auditori. Literasi dapat dijabarkan menjadi Literasi Dasar (Basic 
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Literacy), Literasi Perpustakaan (Library Literacy), Literasi Media (Media 

Literacy), Literasi Teknologi (Technology Literacy), Literasi Visual (Visual 

Literacy). Oleh karena itu, komponen penting dari pencapaian tujuan tersebut 

adalah dengan membangun pendidikan literasi (Dinni, 2018). 

Berdasarkan pendapat di atas, pembelajaran abad 21 adalah model 

pembelajaran yang menekankan pada penggunaan teknologi pendidikan dan 

karakter peserta didik. Pada abad ke-21 ini, peserta didik dituntut untuk 

memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi, serta memiliki 

karakter yang baik sebagai manusia. 

B. Hakikat Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter menjadi pusat perhatian saat ini dalam rangka 

mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan 

individu, tetapi juga untuk seluruh masyarakat. Kegiatan belajar mengajar 

harus merujuk pada pelaksanaan pendidikan karakter. Pendidikan karakter 

sebenarnya memiliki fungsi untuk mengembangkan potensi seorang anak agar 

memiliki perilaku yang baik, sehingga kelak anak tersebut dapat berbaur 

dengan baik dalam kehidupan masyarakat. 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter, alih-alih disebut pendidikan budi pekerti, sebagai 

pendidikan nilai moralitas manusia yang disadari dan dilakukan dalam 

tindakan nyata. Ada unsur proses pembentukan nilai tersebut dan sikap yang 

didasari pada pengetahuan mengapa nilai tersebut dilakukan. Nilai tersebut 

adalah nilai yang membantu seseorang agar dapat lebih baik hidup bersama 
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dengan orang lain dan dunianya (learning to live together) untuk menuju 

kesempurnaan. Nilai tersebut menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti 

hubungan sesama manusia (orang lain, keluarga), diri sendiri (learning to be), 

bernegara, alam dunia, dan Tuhan (Muslich, 2011: 67). 

Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka 

mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan 

individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara 

keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha secara sengaja 

dari seluruh dimensi kehidupan sosial untuk membantu pembentukan karakter 

secara optimal (Lickona, 2012: 69). 

Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona mengandung tiga unsur pokok, 

yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (desiring 

the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). Pendidikan karakter 

tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada 

anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan 

(habituation) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu 

merasakan, dan mau melakukan yang baik (Lickona, 2012: 69). 

Pendidikan karakter merupakan upaya mendidik peserta didik agar memiliki 

pemahaman yang baik sehingga mampu berkelakuan baik sesuai dengan 

norma yang berlaku. Pendidikan karakter menghasilkan individu yang dapat 

membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang 

diambil (Azzet, 2011: 15-16). Pendidikan karakter menurut Thomas (dalam 

Sjarkawi, 2006: 45) merupakan pendidikan yang secara sengaja merancang 
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penanaman dan pengembangan serta mengubah cara berpikir dan bertindak 

dalam situasi moral agar dapat diterima dalam lingkungan masyarakat.  

Menurut Gholar (dalam Zuchdi, 2011: 165) peserta didik perlu berusaha 

memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan nilai-nilai keseharian, 

untuk itu peserta didik perlu memahami kepribadian diri sendiri dan 

lingkungan peserta didik. 

Berdasarkan pengertian di atas, pendidikan karakter adalah pembelajaran yang 

menekankan pada perilaku peserta didik agar dapat sesuai dengan norma yang 

berlaku dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter juga merupakan 

sebuah proses yang dialami peserta didik untuk lebih bertanggung jawab 

dengan setiap tindakan yang dilakukannya. 

2. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dalam diri 

peserta didik, sehingga peserta didik mampu memiliki budi pekerti secara 

utuh, terpadu, dan seimbang. Peserta didik yang memiliki nilai-nilai budi 

pekerti akan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan 

emosionalnya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Asmani, 2011: 

42-43). Tujuan pendidikan karakter di sekolah menurut Wahyuni, dkk. (2012: 

4), adalah mengembangkan potensi peserta didik sebagai manusia dan warga 

negara yang memiliki nilai karakter, mengembangkan nilai-nilai karakter 

manusia sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, menanamkan jiwa 

kepemimpinan dan tanggung jawab dalam rangka mempersiapkan generasi 

penerus bangsa, menjadikan peserta didik yang mandiri, kreatif, berwawasan 
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kebangsaan, dan mengembangkan lingkungan sekolah sebagi lingkungan 

belajar yang aman, jujur, kreatif, serta bersahabat. 

Menurut Amri, dkk. (2011: 5-6), pendidikan karakter di sekolah bertujuan 

untuk membantu peserta didik dalam memahami nilai-nilai perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, 

dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, perasaan, sikap, perkataan, dan 

perbuatan agar sesuai dengan norma-norma serta adat istiadat. Tujuan 

pendidikan karakter dalam pendidikan formal yaitu menguatkan dan 

mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting serta 

memperbaiki perilaku peserta didik yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-

nilai kehidupan (Kesuma, dkk., 2011: 137). 

Berdasarkan pendapat di atas, tujuan pendidikan karakter adalah pembelajaran 

yang menanamkan nilai-nilai karakter agar peserta didik memiliki etika dan 

moral yang baik. Sehingga peserta didik dapat memiliki hubungan yang baik 

dengan Tuhan, alam, maupun sesama manusia. 

C. Penguatan Pendidikan Karakter 

Karakter merupakan aspek penting dari kualitas SDM karena kualitas karakter 

bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas perlu 

dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi 

pembentukan karakter seseorang (Muslich, 2011: 35). Menurut Fred (dalam 

Muslich, 2011: 35), kegagalan penanaman kepribadian yang baik di usia dini 

ini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelask 

kesuksesan orang tua membimbing anaknya dalam mengatasi konflik 
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kepribadian di usia dini sangat menentukan kesuksesan anak dalam kehidupan 

sosial di masa dewasanya kelas (Erikson, 1968 dalam Muslich, 2011: 35). 

Karakter merupakan kemampuan individu untuk mengatasi keterbatasan 

fisiknya dan kemampuannya untuk membaktikan hidupnya pada nilai-nilai 

kebaikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, 

karakter yang kuat membentuk individu menjadi pelaku perubahan bagi diri 

sendiri dan masyarakat sekitarnya (Albertus, 2015 dalam Kemendikbud, 2017: 

17).  

Penguatan Pendidikan Karaktermerupakan gerakan pendidikan di sekolah 

untuk memperkuat karakter melalui proses pembentukan, transformasi, 

transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi 

olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan 

numerasi), dan olah raga (kinestetik) sesuai falsafah hidup Pancasila. Untuk 

itu diperlukan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, 

keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional 

Revolusi Mental (GNRM) (Kemendikbud, 2017: 17). 

1. Prinsip-prinsip Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017: 10), gerakan 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dikembangkan dan dilaksanakan 

dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. 
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a) Prinsip 1 – Nilai-nilai Moral Universal 

Gerakan PPK berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal yang 

prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap individu dari berbagai 

macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya. 

b) Prinsip 2 – Holistik 

Gerakan PPK dilaksanakansecara holistik, dalam arti pengembangan fisik 

(olah raga), intelektual (olah pikir), estetika (olah rasa), etika dan spiritual 

(olah hati) dilakukan secara utuh-menyeluruh dan serentak, baik melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, 

berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi 

dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan. 

c) Prinsip 3 – Terintegrasi 

Gerakan PPK sebagai poros pelaksanaan pendidikan nasional terutama 

pendidikan dasar dan menengah dikembangkan dan dilaksanakan dengan 

memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan berbagai elemen 

pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan tambahan dalam 

proses pelaksanaan pendidikan. 

d) Prinsip 4 – Partisipatif 

Gerakan PPK dilakukan dengan mengikutsertakan dan melibatkan publik 

seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai 

pelaksana Gerakan PPK. Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, 

komite sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait dapat menyepakati 

prioritas nilai-nilai utama karakter dan kekhasan sekolah yang 
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diperjuangkan dalam Gerakan PPK, menyepakati bentuk dan strategi 

pelaksanaan Gerakan PPK, bahkan pembiayaan Gerakan PPK. 

e) Prinsip 5 – Kearifan Lokal 

Gerakan PPK bertumpu dan responsif pada kearifan lokal nusantara yang 

demikian beragam dan majemuk agar kontekstual dan membumi. Gerakan 

PPK harus bisa mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal nusantara 

agar dapat berkembang dan berdaulat sehingga dapat memberi indentitas 

dan jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia. 

f) Prinsip 6 – Kecakapan Abad XXI 

Gerakan PPK mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan 

oleh peserta didik untuk hidup pada abad XXI, antara lain kecakapan 

berpikir kritis (critical thinking), berpikir kreatif (creative thinking), 

kecakapan berkomunikasi (communication skill), termasuk penguasaan 

bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran (collaborative 

learning). 

g) Prinsip 7 – Adil dan Inklusif 

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip 

keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai kebinekaan dan 

perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan martabat manusia. 

h) Prinsip 8 - Selaras dengan PerkembanganPeserta Didik 

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan 

perkembangan peserta didik baik perkembangan biologis, psikologis, 

maupun sosial, agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya tinggi dan 
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maksimal. Dalam hubungan ini kebutuhan-kebutuhan perkembangan 

peserta didik perlu memperoleh perhatian intensif. 

i) Prinsip 9 – Terukur 

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan prinsip 

keterukuran agar dapat dimati dan diketahui proses dan hasilnya secara 

objektif. Dalam hubungan ini komunitas sekolah mendeskripsikan nilai-

nilai utama karakter yang menjadi prioritas pengembangan di sekolah 

dalam sebuah sikap dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara 

objektif; mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai karakter 

bangsa yang mungkin dilaksanakan dan dicapai oleh sekolah; dan 

mengerahkan sumber daya yang dapat disediakan oleh sekolah dan 

pemangku kepentingan pendidikan. 

2. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2017: 16), menyebutkan beberapa 

tujuan dari Penguatan Pendidikan Karakter tujuan sebagai berikut. 

1) Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna 

dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan 

pendidikan. 

2) Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 2045 menghadapi 

dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21. 

3) Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan 

melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah 

pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik). 
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4) Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala 

sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah) untuk mendukung 

perluasan implementasi pendidikan karakter. 

5) Membangun jejaring pelibatan masyarakat (publik) sebagai sumbersumber 

belajar di dalam dan di luar sekolah. 

6) Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

3. Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Implementasi PPK dapat dilakukan dengan tiga pendekatan utama, yaitu 

berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Ketiga 

pendekatan ini saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang utuh. 

Pendekatan ini dapat membantu satuan pendidikan dalam merancang dan 

mengimplementasikan program dan kegiatan PPK  (Kemendikbud, 2017: 27-

33). 

1) PPK Berbasis Kelas 

a) Pengintegrasian PPK dalam kurikulum 

Pengintegrasian PPK dalam kurikulum mengandung arti bahwa pendidik 

mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK ke dalam proses pembelajaran 

dalam setiap mata pelajaran. Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-

nilai utama karakter dimaksudkan untuk menumbuhkan dan menguatkan 

pengetahuan, menanamkan kesadaran, dan mempraktikkan nilai-nilai 

utama PPK. Pendidik dapat memanfaatkan secara optimal materi yang 

sudah tersedia di dalam kurikulum secara kontekstual dengan penguatan 

nilai-nilai utama PPK. 
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Langkah-langkah menerapkan PPK melalui pembelajaran terintegrasi 

dalam kurikulum, dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. 

1. melakukan analisis KD melalui identifikasi nilai-nilai yang 

terkandung dalam materi pembelajaran; 

2. mendesain RPP yang memuat fokus penguatan karakter dengan 

memilih metode pembelajaran dan pengelolaan (manajemen) kelas 

yang relevan; 

3. melaksanakan pembelajaran sesuai skenario dalam RPP; 

4. melaksanakan penilaian otentik atas pembelajaran yang dilakukan; 

5. melakukan refleksi dan evaluasi terhadap keseluruhan proses 

pembelajaran. 

b) PPK Melalui Manajemen kelas 

Manajemen kelas (pengelolaan kelas) adalah momen pendidikan yang 

menempatkan para guru sebagai individu yang berwenang dan memiliki 

otonomi dalam proses pembelajaran untuk mengarahkan, membangun 

kultur pembelajaran, mengevaluasi dan mengajak seluruh komunitas 

kelas membuat komitmen bersama agar proses pembelajaran menjadi 

lebih efektif dan berhasil. Pendidik memiliki kewenangan dalam 

mempersiapkan (sebelum masuk kelas), mengajar, dan setelah 

pengajaran, dengan mempersiapkan skenario pembelajaran yang 

berfokus padanilai-nilai utama karakter. Manajemen kelas yang baik 

akan membantu peserta didik belajar dengan lebih baik dan dapat 

meningkatkan prestasi belajar. 
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Dalam proses pengelolaan dan pengaturan kelas terdapat momen 

penguatan nilai-nilai pendidikan karakter. Contohnya, sebelum memulai 

pelajaran pendidik bisa mempersiapkan peserta didik untuk secara 

psikologis dan emosional memasuki materi pembelajaran, untuk 

menanamkan nilai kedisiplinan dan komitmen bersama, guru bersama 

peserta didik membuat komitmen kelas yang akan disepakati pada saat 

peserta didik belajar. Aturan ini dikomunikasikan, didialogkan, dan 

disepakati bersama dengan peserta didik. Tujuan pengaturan kelas adalah 

agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan membantu setiap 

individu berkembang maksimal dalam belajar. Pengelolaan kelas yang 

baik dapat membentuk penguatan karakter. 

c) PPK Melalui Pilihan dan Penggunaan Metode Pembelajaran 

Penguatan Pendidikan Karakter terintegrasi dalam kurikulum dilakukan 

melalui pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat. Guru harus pandai memilih agar metode 

pembelajaran yang digunakan secara tidak langsung menanamkan 

pembentukan karakter peserta didik.  

 
Metode pembelajaran yang dipilih harus dapat membantu guru dalam 

memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta 

didik. Melalui metode tersebut diharapkan siswa memiliki keterampilan 

yang dibutuhkan pada abad XXI, seperti kecakapan berpikir kritis 

(critical thinking), berpikir kreatif (creative thinking), kecakapan 

berkomunikasi (communication skill), termasuk penguasaan bahasa 
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internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran (collaborative 

learning). 

 
Beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih guru secara 

kontekstual, antara lain sebagai berikut. 

1. metode pembelajaran saintifik (scientific Llearning), sebagai metode 

pembelajaran yang didasarkan pada proses keilmuan dengan langkah 

kegiatan mulai dari merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik simpulan. 

2.  metode inquiry/discovery learning, yaitu penelitian/penyingkapan. 

Dalam Webster‟s Collegiate Dictionary inquiry didefinisikan sebagai 

“bertanya tentang” atau “mencari informasi dengan cara bertanya”, 

sedangkan dalam kamus American Heritage, discovery disebut 

sebagai “tindakan menemukan”, atau “sesuatu yang ditemukan lewat 

suatu tindakan”. 

3. metode pembelajaran berbasis masalah (problem-based 

learning),yaitu metode pembelajaran yang memfokuskan pada 

identifikasi serta pemecahan masalah nyata, praktis, 

kontekstual,berbentuk masalah yang strukturnya tidak jelas atau 

belum jelas solusinya(ill-structured) atau open ended yang ada dalam 

kehidupan siswa sebagai titik sentral kajian untuk dipecahkan melalui 

prosedur ilmiah dalam pembelajaran, yang kegiatannya biasanya 

dilaksanakan secara berkelompok. d. metode pembelajaran berbasis 

proyek (project-based learning), yaitu pembelajaran yang 

menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran 
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untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas siswa untuk 

menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, 

menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk 

pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. 

4. metode pembelajaran kooperatif (cooperative learning),yaitu suatu 

model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok-

kelompok kecil (umumnya terdiri dari 4-5 orang siswa) dengan 

keanggotaan yang heterogen (tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan 

suku/ras berbeda). Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap 

anggota saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu 

bahan pembelajaran. 

5. metode pembelajaran berbasis teks (text-based 

instruction/genrebased instruction), yaitu pembelajaran yang 

berorientasi pada kemampuan siswa untuk menyusun teks. Metode 

pembelajaran ini mendasarkan diri pada pemodelan teks dan analisis 

terhadap fiturfiturnya secara eksplisit serta fokus pada hubungan 

antara teks dan konteks penggunaannya. Perancangan unit-unit 

pembelajarannya mengarahkan siswa agar mampu memahami dan 

memproduksi teks baik lisan maupun tulis dalam berbagai konteks. 

Untuk itu, siswa perlu memahami fungsi sosial, struktur, dan fitur 

kebahasaan teks. 
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d) PPK Melalui Pembelajaran Tematis 

Penguatan Pendidikan Karakter melalui pembelajaran tematis adalah 

suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan 

dengan mengalokasikan waktu khusus untuk mengajarkan nilai-nilai 

tertentu.Tema-tema yang mengandung nilai utama PPK diajarkan dalam 

bentuk pembelajaran di kelas ini diharapkan semakin memperkaya 

praksis PPK di sekolah. Satuan pendidikan mendesain sendiri tema dan 

prioritas nilai pendidikan karakter apa yang akan mereka 

tekankan.Satuan pendidikan dapat menyediakan guru khusus atau 

memberdayakan guru yang adauntuk mengajarkan materi tentang nilai-

nilai tertentu untuk memperkuat pendidikan karakter. 

e) PPK Melalui Gerakan literasi 

Gerakan literasi merupakan kegiatan mengasah kemampuan mengakses, 

memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan 

cerdas berlandaskan kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan 

berbicara untuk menumbuhkembangkan karakter seseorang menjadi 

tangguh, kuat, dan baik. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan secara 

terencana dan terprogram sedemikian rupa, baik dalam kegiatankegiatan 

berbasis kelas maupun kegiatan-kegiatan berbasis budaya sekolah, dan 

komunitas masyarakat. 

 
Dalam konteks kegiatan PPK berbasis kelas, kegiatan-kegiatan literasi 

dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran dan mata pelajaran 

yang ada dalam struktur kurikulum. Setiap guru dapat mengajak peserta 

didik membaca, menulis, menyimak, dan mengomunikasikan secara 
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teliti, cermat, dan tepat tentang suatu tema atau topik yang ada di 

berbagai sumber, baik buku, surat kabar, media sosial, maupun media-

media lain. Dalam hubungan ini diperlukan ketersediaan sumber-sumber 

informasi di sekolah, antara lain buku, surat kabar, dan internet. Oleh 

sebab itu, keberadaan dan peranan pojok baca, perpustakaan sekolah, dan 

jaringan internet menjadi penting untuk mendukung pelaksanaan 

pembelajaran. 

 
Kreativitas guru merupakan faktor penting dalam menyajikan program 

dan kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara secara cerdas, 

agar peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai positif yang 

terkandung di dalamnya. Pembiasaan membaca buku non-pelajaran 

selama lima belas menit sebelum pelajaran dimulai, sebagaimana diatur 

dalam Permendikbud No. 23 tentang Penumbuhan Budi Pekerti perlu 

menjadi salah satu alternatif untuk menumbuhkan dan memulai gerakan 

literasi di sekolah. 

f) PPK Melalui Layanan Bimbingan dan Konseling 

Penguatan Pendidikan Karakter bisa dilakukan secara terintegrasi melalui 

pendampingan siswa dalam melalui bimbingan dan konseling. Peranan 

guru BK tidak terfokus hanya membantu peserta didik yang bermasalah, 

melainkan membantu semua peserta didik dalam pengembangan ragam 

potensi, meliputi pengembangan aspek belajar/akademik, karier, pribadi, 

dan sosial. Bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan secara 

kolaboratif dengan para guru mata pelajaran, tenaga kependidikan, 

maupun orang tua dan pemangku kepentingan lainnya. 
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Keutuhan  layanan bimbingan dan konseling diwujudkan dalam landasan 

filosofis bimbingan dan konseling yang memandirikan, berorientasi 

perkembangan, dengan komponen-komponen program yang mencakup 

(1) layanan dasar, (2) layanan responsif, (3) perencanaan individual dan 

peminatan, dan (4) dukungan sistem (sesuai Permendikbud Nomor 111 

Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan Menengah). 

 

Lima nilai utama PPK yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, 

dan integritas sangat sejalan dengan filosofi bimbingan dan konseling 

yang memandirikan. Peran dan tanggung jawab bimbingan dan konseling 

dalam PPK adalah pengembangan perilaku jangka panjang yang 

menyangkut lima nilai utama tersebut sebagai kekuatan nilai pada pribadi 

individu di dalam mengembangkan potensi di bidang belajar, karier, 

pribadi, dan sosial. 

 

3. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Pendidikan saat ini dituntut untuk lebih memperhatikan sikap dan perilaku 

peserta didik. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 9), 

merumuskan 18 nilai-nilai pendidikan karakter sebagai berikut. 

a) Religius, yakni sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 
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b) Jujur, yakni perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

c) Toleransi, yakni sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

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

dirinya. 

d) Disiplin, yakni tindakan yang menunjukkkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

e) Kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

f) Kreatif, yakni berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari sesuatu yang dimiliki. 

g) Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

h) Demokratis, yakni cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

i) Rasa ingin tahu, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

j) Semangat kebangsaan, yakni cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya. 
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k) Cinta tanah air, yakni cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

l) Menghargai prestasi, yakni sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

m) Bersahabat/komunikatif, yakni tindakan yang memperhatikan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

n) Cinta damai, yakni sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

o) Gemar membaca, yakni kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

p) Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi. 

q) Peduli sosial, yakni sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

r) Tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), Negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 
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Delapan belas nilai pendidikan karakter di atas dicetuskan oleh Kementerian 

Pendidikan Nasional untuk mengatasi krisis moral yang saat ini sedang 

mengalami penurunan. Nilai-nilai pendidikan karakter tersebut tidak hanya 

diterapkan untuk mengajarkan pengetahuan saja kepada peserta didik, tetapi 

juga bagaimana bersikap dengan baik dalam lingkungan masyarakat. 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017: 8-9), ada lima nilai 

karakter utama yang menjadi fokus dalam pembelajaran, yaitu religius, 

nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. 

1) Religius 

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang 

Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama 

dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama,menjunjung 

tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan 

lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. 

 
Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu 

hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu 

dengan alam semesta (lingkungan).Nilai karakter religius ini ditunjukkan 

dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan. Subnilai 

religius antara lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama 

dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk 

agama dan kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, 

tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang 

kecil dan tersisih. 
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Contoh dari nilai karakter religius, yaitu sebagai umat manusia yang 

beriman dan religius tentunya harus mempunyai akhlak yang mulia, 

seperti melaksanakan solat 5 waktu bagi muslim, dan ibadah lainnya bagi 

pemeluk agama lain,  menjaga perdamaian antarpemeluk agama lain, 

toleransi antarmanusia dan umat beragama, serta hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. 

2) Nasionalis 

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

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

bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya 

bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, dan 

berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, 

menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. 

 
Contohnya, hal sederhana yang dapat dilakukan oleh peserta didik untuk 

menumbuhkan sikap nasionalis, diantaranya melaksanakan upacara 

bendera, berlatih untuk aktif dalam berorganisasi, memperingati hari 

besar nasional, serta mengamalkan nilai-nilai pancasila. 

3) Mandiri 

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak 

bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, 

waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Subnilai 

mandiri antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya 
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juang,  profesional,  kreatif,  keberanian, dan menjadi pembelajar 

sepanjang hayat. 

 
Contohnya, mengerjakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya 

dengan diri sendiri tanpa bantuan atau perintah orang lain, seperti 

mengerjakan pekerjaan rumah, membersihkan rumah, membantu orang 

lain. 

4) Gotong Royong 

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan 

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi 

bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Subnilai 

gotong royong antara lain menghargai, kerja sama, inklusif,  komitmen 

atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, 

solidaritas, empati, antidiskriminasi, antikekerasan, dan sikap 

kerelawanan. 

 
Contohnya, bersama-sama membangunan fasilitas umum, dan 

membersihkan lingkungan sekitar. 

5) Integritas 

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki 

komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral 

(integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab 
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sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui 

konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. 

 
Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, 

komitmen  moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, 

dan menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas). 

Contohnya, jujur, tanggung jawab dengan kata-kata yang diucapkannya, 

amanah pada tugas yang diembannya.  

Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang 

sendiri-sendiri melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang 

berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Dari nilai 

utama manapun pendidikan karakter dimulai, individu dan sekolah pertlu 

mengembangkan nilai-nilai utama lainnya baik secara kontekstual maupun 

universal (Kemendikbud, 2017: 9). 

Nilai religius sebagai cerminan dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa diwujudkan secara utuh dalam bentuk ibadah sesuai dengan agama 

dan keyakinan masing-masing dan dalam bentuk kehidupan antarmanusia 

sebagai kelompok, masyarakat, maupun bangsa. Dalam kehidupan sebagai 

masyarakat dan bangsa nilainilai religius dimaksud melandasi dan melebur di 

dalam nilai-nilai utama nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan 

integritas. Demikian pula jika nilai utama nasionalis dipakai sebagai titik 

awal penanaman nilai-nilai karakter, nilai ini harus dikembangkan 

berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang tumbuh bersama nilai-

nilai lainnya (Kemendikbud, 2017: 10). 
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D. Hakikat Teks Drama 

Drama merupakan jenis karya sastra yang disajikan dalam bentuk gerak dan 

dialog. Drama menggambarkan kehidupan manusia dan lingkungan sekitar 

melalui peran yang dimainkan oleh tokoh dalam sebuah drama. Kisah dan 

cerita yang ditampilkan dalam sebuah drama biasanya memuat konflik dan 

emosi. 

1. Pengertian Teks Drama 

Teks drama merupakan salah satu materi bahasa Indonesia. Teks drama dapat 

ditemui dengan mudah di berbagai tempat, dapat melalui buku kumpulan teks 

drama, media sosial, maupun pada suatu pementasan drama seni. Teks drama 

secara umum memiliki pengertian yang sama dengan naskah drama, yakni 

sama-sama berupa tulisan yang berbentuk karangan seseorang. Hal ini sesuai 

dengan pengertian teks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks adalah 

naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. 

Naskah drama adalah salah satu genre karya sastra yang sejajar dengan prosa 

dan puisi. Berbeda dengan prosa maupun puisi, naskah drama memiliki bentuk 

sendiri yaitu ditulis dalam bentuk dialog yang didasarkan atas konflik batin 

dan mempunyai kemungkinan dipentaskan (Waluyo, 2003: 2) dalam jurnal 

Evin Nikamah, dkk, 2012). Naskah drama adalah barang cetak atau naskah 

tertulis yang berbentuk dialog, menggambarkan watak seseorang dalam 

kehidupan, memiliki kesatuan dan berfungsi sebagai naskah sastra (untuk 
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dibaca) maupun sebagai naskah untuk dipentaskan (Budianto, 2006:111 dalam 

jurnal Evin Nikamah, dkk, 2012). 

Menurut Wiyanto (2002: 31-32 dalam jurnal Zizin Nurulngaeny, 2016), 

naskah drama adalah karangan yang berisi cerita atau lakon. Bentuk naskah 

drama dan susunannya berbeda dengan naskah cerita pendek atau novel. 

Naskah drama tidak mengisahkan cerita secara langsung. Penuturan ceritanya 

diganti dengan dialog para tokoh. Di dalam naskah drama terdiri atas dialog 

antar tokoh dan bagian narasi. Dialog antar tokoh menjadi yang sangat penting 

karena dialog antar tokoh dapat menceritakan jalan cerita drama, sedangkan 

narasi dapat menunjukkan suasana yang terjadi dalam setiap adegan dalam 

drama (Ubersfled,1996: 17 dalam jurnal Zizin Nurulngaeny, 2016:). 

Berdasarkan pengertian di atas, teks drama atau naskah drama adalah sebuah 

karangan yang berbentuk dialog dan ditulis oleh seseorang berisi cerita yang 

menggambarkan kehidupan manusia yang nantinya akan dipentaskan dalam 

sebuah pertunjukan. 

2. Unsur-unsur Drama 

Sebuah drama dibangun oleh dua unsur, yakni unsur ekstrinsik dan unsur 

intrinsik. Sedangkan tema dalam drama diletakkan tersendiri dari unsur-unsur 

lainnya, yakni yang disebut dengan isi drama. Sebagaimana dalam cerpen dan 

novel, drama pun mempunyai pikiran pokok yang hendak diutarakan 

pengarangnya. Pikiran pokok ini merupakan suatu yang diyakini, suatu 

pendirian, paling tidak dalam kaitannya dengan drama atau naskah yang 

dihasilkannya. Drama yang tidak jelas sikapnya, arah alurnya tidak akan 
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menentu. Pikiran pokok yang demikian itulah yang dinamakan tema (Emzir 

dan Rohman, 2016: 263). 

a) Alur 

Alur atau plot yang dimaksudkan di sini adalah alur literasi (alur naskah), 

bukan alur tingkah laku di atas panggung. Jadi, alur dalam pengertian ini 

adalah rentetan peristiwa yang terjadi yang membangun cerita dari awal 

sampai akhir. Alur sebuah drama harus disusun sedemikian rupa. Perpindahan 

dari satu peritiwa ke peristiwa yang lain harus logis agar segala peristiwa 

mampu mengikat penonton (Emzir dan Rohman, 2016: 263-264). 

Effendi (1974: 165 dalam Emzir dan Rohman, 2016: 264) berpendapat bahwa 

alur drama terdiri atas lima bagian perkembangan, yaitu (1) pembeberan 

mula/puncak kegawatan; (2) penggawatan/komplikasi; (3) klimaks/puncak 

kegawatan; (4) peleraian; dan (5)penyelesaian/konklusi. Hamzah (1985 dalam 

Emzir dan Rohman, 2016: 264) berpendapat bahwa alur adalah serangkaian 

hubungan sebab akibat yang bergerak dari awal hingga akhir. Tambayong 

(1981: 34 dalam Emzir dan Rohman, 2016: 264) membagi alur sebagai berikut 

(1) eksposisi, yakni perkenalan cerita  kepada penonton untuk mendapatkan 

gambaran selintas mengenai drama yang ditonton; (2) konflik, yakni pelaku 

cerita terlibat dalam suatu persoalan; (3) komplikasi, yakni terjadi persoalan 

baru dalam cerita. Di sini tiap tokoh tumbuh sendiri-sendiri dan saling 

mempengaruhi; (4) krisis, yakni pertentangan yang harus diimbangi dengan 

jalan keluar, mana yang baik mana yang buruk, lalu ditentukan pihak mana 

yang melanjutkan cerita; (5) resolusi, yakni penyelesaian persoalan atau 
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disebut juga falling-action. Apakah meski sedih atau gembira, dan; (6) 

keputusan, yakni konflik terakhir menuju  ke penyelesaian cerita. 

b) Perwatakan 

Perwatakan amat penting dalam drama. Tanpa perwatakan tidak bakal ada 

cerita, tanpa perwatakan tak bakal ada alur. Namun, keduanya saling 

membutuhkan. Brahim (1968: 89 dalam Emzir dan Rohman, 2016: 264) 

mengandaikan perwatakan dan alur ridak bisa dipisahkan satu sama lainnya. 

Pengungkapan watak dengan dialog dapat dilakukan dengan kata-kata yang 

diucapkan sendiri oleh pelaku dalam percakapan dengan pelaku lain dari kata-

kata yang diucapkan oleh pelaku lain tentang dirinya. Masing-masing tokoh 

dalam drama membawa tugas tertentu dan berdasarkan tugas-tugas yang 

diembannya. Tokoh-tokoh itu dapat digolongkan menjadi tiga, yakni (1) tokoh 

protagonis, yakni tokoh utama dalam drama yang muncul ingin mengatasi 

pelbagai persoalan di dalam mencapai cita-cita; (2) tokoh antagonis adalah 

tokoh yang melawan cita-cita protagonis, dan; (3) tokoh tritagonis adalah 

tokoh yang tidak memiliki sifat baik dan sifat antagonis─dialah pihak ketiga 

yang kadang-kadang menjadi pihak pendamai (Emzir dan Rohman, 2016: 

264-265). 

c) Dialog 

Emzir dan Rohman, (2016: 265) mengungkapkan dialog adalah pembicaraan 

tokoh. Dialog merupakan unsur terpenting dalam drama─berbeda dengan film 

karena dalam beberapa menit dalam film bisa meluncur tanpa dialog karena 

penghayatan penonton tanpa harus dibantu dnegan gambar.  Oleh karena itu, 
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ada dua hal yang harus dipenuhi dalam dialog, yakni (1) dialog harus dapat 

mempertinggi nilai gerak; dan (2) dialog harus baik dan bernilai tinggi. 

d) Konflik 

Menurut Hamzah (1985: 123 dalam Emzir dan Rohman, 2016: 265), konflik 

merupakan sumber gerak dramatik. Maksudnya, cerita hanya dapat bergerak 

kalau di dalamnya ada konflik. Konflik itu bersumber dari manusia. Konflik 

tidak hanya terjadi di antara seseorang dengan orang lain. Tetapi, dapat pula 

terjadi antara orang dengan masyarakat, antara orang dengan alam, anatara 

orang dengan suatu keyakinan, antara orang dengan batinnya. 

3. Jenis Drama 

Pada awalnya drama hanya ada dua, yaitu tragedi dan komedi. Namun, 

kemudian berkembang menjadi pelbagai jenis. Di antaranya adalah 

melodrama, drama heroik, komedi, farce, sendratari, dan tablo (Emzir dan 

Rohman, 2016: 265). 

Tragedi adalah drama yang penyelesaiannya sedih. Biasanya dengan kematian 

sehingga menimbulkan pengaruh emosional yang dalam. Pelaku drama dari 

awal hingga  akhir cerita selalu kandas dalam melawan nasibnya yang buruk 

(Emzir dan Rohman, 2016: 266). 

Melodrama merupakan drama yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang 

memandang kesedihan, baik yang berakhir tragis maupun diselesaikan dengan 

gembira. Melodrama mengungkapkan perilaku-perilaku yang kasar, jahat, dan 

yang baik (kadang-kadang tidak realistik dan kurang dapat diterima secara 
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psikologis). Dialog dalam melodrama biasanya diiringi dengan melodi/ musik 

(Emzir dan Rohman, 2016: 266). 

Drama heroik merupakan  drama yang menggambarkan tema percintaan atau 

keberanian dengan cara-cara yang terlalu dilebih-lebihkan sehingga cenderung 

absurd (Emzir dan Rohman, 2016: 266). 

Komedi merupakan drama yang membuat penontonnya gembira dan bahagia. 

Kesenangan itu bisa memancing senyum dan gelak tawa. Komedi ini biasanya 

disebut juga dengan penggeli hati. Bahannya banyak diambil dari kejadian 

yang terdapat dalam masyarakat sendiri dan sering berakhir dengan 

kegembiraan (Emzir dan Rohman, 2016: 266). 

Farce merupakan drama yang penuh dengan lelucon, menampilkan tingkah 

laku yang menimbulkan tawa yang terbahak-bahak. Sering menjadi objeknya 

adalah orang yang linglung (Emzir dan Rohman, 2016: 266). 

Opera adalah drama yang berisi nyanyian dan musik pada sebagian besar 

penampilannya. Nyanyian digunakan sebagai dialog. Opera juga dapat 

dibedakan atas opera seria (cerita sedih), opera buffo (cerita lucu), dan opera 

komik (lelucon, tidak dinyanyikan). Operet adalah drama jenis opera yang 

lebih pendek (Emzir dan Rohman, 2016: 266). 

Sendratari adalah gabungan antara seni drama dan seni trai. Para pemainnya 

adalah penari-penari berbakat. Rangkain peristiwa diwujudkan dalam bentuk 

tari yang diiringi musik. Tidak ada dialog. Hanya kadang-kadang dibantu 

narasi singkat agar penonton mengetahui peristiwa yang sedang dipentaskan 

(Emzir dan Rohman, 2016: 266). 
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Tablo merupakan jenis drama yang mengutamakan gerak. Para pemainnya 

tidak mengucapkan dialog, tetapi hanya melakukan gerakan sehingga jalan 

cerita dapat diketahui melalui gerakan-gerakan tersebut. Yang ditonjolkan 

dalam jenis drama ini adalah kekuatan akting para pemainnya (Emzir dan 

Rohman, 2016: 267). 

E. Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA 

Pembelajaran bahasa Indonesia di dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) bertujuan membentuk kompetensi berbahasa pada diri 

peserta didik. Melalui pembelajaran bahasa Indonesia siswa berlatih 

menggunakan bahasa Indonesia baik dalam kegiatan mendengarkan, 

berbicara, membaca, maupun menulis. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam 

Kurikulum 2013 (K 13) berfokus kepada penguasaan berbagai jenis teks baik 

lisan maupun tulis, dengan menempatkan bahasa Indonesia sebagai wahana 

pengetahuan (Kemendikbud, 2013). Di dalamnya dijelaskan berbagai cara 

penyajian pengetahuan dengan berbagai macam jenis teks. Berbagai jenis teks 

tersebut dikupas dari segi struktur, isi, dan kaidah kebahasaan yang 

menunjukkan konteks penggunaannya. 

Pembelajaran mengarahkan peserta didik pada penguasaan aspek pemahaman 

dan penggunaan. Aspek pemahaman berwujud kegiatan mendengarkan dan 

membaca, sementara aspek penggunaan berwujud kegiatan berbicara dan 

menulis. Di samping itu, melalui kajian berbagai jenis teks, peserta didik 

diarahkan pada sikap kesantunan berbahasa dan penghargaan terhadap bahasa 

Indonesia sebagai warisan budaya bangsa. Berdasarkan arah dan tujuan 
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pembelajaran bahasa Indonesia dalam kedua kurikulum tersebut, dapat 

dikemukakan bahwa pada dasarnya keduanya didasari oleh pendekatan 

fungsional. 

Pembelajaran bahasa Indonesia berfokus kepada kompetensi komunikatif. 

Dalam hal ini peserta didik diharapkan dapat memanfaatkan bahasa Indonesia 

dalam berbagai konteks dan kepentingan. KTSP memprogramkan pencapaian 

tujuan pembelajaran bahasa Indonesia melalui rumusan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar dengan bertolak dari bentuk keterampilan berbahasa 

yang meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Di samping 

itu, KTSP juga mengakomodasikan kebutuhan komunikasi dengan 

menyajikan berbagai subtansi yang mencakup wilayah peggunaan bahasa baik 

formal maupun nonformal. Di sisi lain, Kurikulum 2013 menggariskan 

penguasaan beragam teks oleh peserta didik. Teks dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia disajikan berdasarkan kebutuhan dan konteks penggunaan bahasa 

sehari-hari. Dasar penyajian teks ini sama dengan dasar keberadaan subtansi 

materi dalam KTSP. Lebih jauh, teks dalam Kurikulum 2013 disajikan untuk 

dikuasai peserta didik baik dalam aspek pemahaman maupun penggunaan. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA mencakup beberapa hal sebagai 

berikut. 

1. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan 

KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
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secara terpadu. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara 

yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia (Kemendikbud, 2013). 

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaan yang dilakukan guru (taught 

curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan 

pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar 

langsung peserta didik (learned-curriculum) sesuai dengan latar belakang, 

karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar 

langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, 

sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum ( 

Kemendikbud, 2013 ). 

Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 adalah pembelajaran 

berbasis teks. Dalam pembelajaran Bahasa berbasis teks, Bahasa Indonesia 

diajarkan bukan sekadar sebagai pengetahuan bahasa, melainkan sebagai teks 

yang mengemban fungsi untuk menjadi sumber aktualisasi diri penggunanya 

pada konteks sosial-budaya akademis. Teks dimaknai sebagai satuan bahasa 

yang mengungkapkan makna secara kontekstual (Kemendikbud, 2013). 

Pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis teks dilaksanakan dengan 

menerapkan prinsip bahwa (1) bahasa hendaknya dipandang sebagai teks, 

bukan semata-mata kumpulan kata-kata atau kaidah-kaidah kebahasaan, (2) 

penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan 
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untuk mengungkapkan makna, (3) bahasa bersifat fungsional, yaitu 

penggunaan bahasa yang tidak pernah dapat dilepaskan dari konteks karena 

dalam bentuk bahasa yang digunakan itu tercermin ide, sikap, nilai, dan 

ideologi penggunaannya, dan (4) bahasa merupakan sarana pembentukan 

kemampuan berpikir manusia (Kemendikbud, 2013). 

2. Perencanaan Pembelajaran 

Berdasarkan Permendikbud nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses 

pendidikan dasar dan menengah, perencanaan pembelajaran dirancang dalam 

bentuk Silabus dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

mengacu pada Standar Isi. Perencanaan Pembelajaran meliputi penyusunan 

rancangan pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber 

belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. 

Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran 

yang digunakan. 

a. Silabus 

Berdasarkan Permendikbud nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses 

pendidikan dasar dan menengah silabus merupakan acuan penyusunan 

kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus 

paling sedikit memuat identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi 

inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar 

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. 
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Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Permendikbud nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar 

dan menengah memberikan penjelasan bahwa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 

satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai 

Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ryang 

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

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun 

berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

atau lebih. Komponen yang terdapat dalam RPP meliputi, identitas sekolah, 

identitas mata pelajaran atau tema/subtema, kelas/semester, materi pokok, 

alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian 

hasil pembelajaran. 
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3. Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses 

pendidikan dasar dan menengah pelaksanaan pembelajaran merupakan 

implementasi dari RPP. Setelah melakukan kegiatan perencanaan 

pembelajaran, untuk melaksanakan perencanaan tersebut terdapat tahapan 

dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, inti dan 

penutup. 

a) Kegiatan Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, dapat 

berupa apersepsi dan motivasi. 

b) Kegiatan inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

dasar. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis melalui proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan inti merupakan kegiatan yang dilakukan 

guru ketika proses pembelajaran dimulai, pada kegiatan inti pembelajaran 

dilakukan untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara aktir menjadi pencari 

informasi, serta memberikan ruang yang cukup untuk kemandirian peserta 

didik sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik psikologis peserta 

didik. 
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Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan /atau 

tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan 

(discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 

pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik 

kompetensi dan jenjang pendidikan. 

c) Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas  pembelajaran yang dalam dilakukan dalam bentuk rangkaian 

aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara 

bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil 

pembelajaran yang telah berlangsung, penilaian dan refleksi, umpan balik, 

serta tindak lanjut  dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual 

maupun kelompok.  

4.  Penilaian Pembelajaran 

Permendikbud nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar 

dan menengah memberikan penjelasan bahwa penilaian proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic assesment) yang 

menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. 

Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan 

kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu 
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menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) pada aspek 

pengetahuan dan dampak pengiring (nurturant effect) pada aspek sikap.  

Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program 

perbaikan (remedial) pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau pelayanan 

konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk 

memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian 

Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran 

dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, 

catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat 

proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan 

metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil evaluasi akhir 

diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. 

Penilaian dalam RPP mengukur ketercapaian indikator pencapaian 

kompetensi. Penilaian untuk mengukur ketercapaian indikator dapat dilakukan 

dengan beberapa teknik penilaian. Untuk lebih mudah dalam melaksanakan 

penilaian, sebaiknya dari indikator pencapaian kompetensi dijabarkan ke 

dalam indikator soal dalam bentuk kisi-kisi. Instrumen penilaian menjadi 

lampiran RPP. Jenis penilaian antara lain: (1) penilaian sikap, (2) penilaian 

pengetahuan, dan (3) penilaian keterampilan. 

a) Penilaian Sikap 

Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik 

dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Penilaian 

sikap memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan 



51 
 

keterampilan sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam 

hal ini, penilaian sikap lebih ditujukan untuk membina perilaku dalam rangka 

pembentukan karakter peserta didik. Penilaian sikap dilakukan dengan 

melakukan observasi maupun wawancara yang dicatat dalam jurnal 

perkembangan sikap. Untuk bahan konfirmasi bisa dilakukan penilaian diri 

atau penilaian antar teman. 

b) Penilaian Pengetahuan 

Penilaian Pengetahuan dilakukan dengan menggunakan tes tulis, lisan maupun 

penugasan. Tes tulis bisa berbentuk pilihan ganda maupun uraian. Untuk 

menyusun soal HOTS perlu dipersiapkan: (1) stimulus yang menarik dan 

kontekstual; (2) menulis butir pertanyaan sesuai dengan kaidah penulisan butir 

soal; dan (3) membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. 

c) Penilaian Keterampilan 

Penilaian keterampilan dilakukan dengan menggunakan tes kinerja (unjuk 

kerja), proyek dan portofolio. Penilaian kinerja merupakan penilaian untuk 

melakukan suatu tugas dengan mengaplikasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan. Pada penilaian kinerja, penekanan 

penilaiannya dapat dilakukan pada proses atau produk. Pada saat penyusunan 

instrumen penilaian kinerja, perlu disiapkan pula rubrik penilaiannya. Untuk 

penilaian proyek, tugas yang harus diselesaikan memerlukan periode/waktu 

tertentu. Tugas proyek bisa berupa rangkaian kegiatan mulai dari (1) 

perencanaan, (2) pengumpulan data, (3) pengorganisasian, (4) pengolahan, (5) 
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penyajian data, dan (6) pelaporan. Sedangkan untuk portofolio, bisa berupa 

kumpulan dokumen atau teknik penilaian. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, yakni mendeskripsikan nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam teks drama, penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, 

pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat 

diukur dengan angka (Basuki, 2006:78). Dalam penelitian ini penulis akan 

memaparkan dan menganalisis teks drama dengan menggunakan kata-kata 

bukan menggunakan angka. Penulis bertindak sebagai pengamat, mempelajari, 

menemukan, mencatat, menganalisis, dan menarik kesimpulan berdasarkan 

data yang telah ditemukan.   

B. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini berupa kalimat ataupun dialog yang mengandung 

nilai-nilai karakter pendidikan dalam  teks drama Fajar Siddiq karya Emil 

Sanossa. Sumber data  dalam penelitian ini adalah teks drama Fajar Siddiq 

karya Emil Sanossa. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik 

dokumentasi untuk mengumpulkan data terkait nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam teks drama Fajar Siddiq karya Emil Sanossa.  

D. Pedoman Analisis 

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan pedoman sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Pedoman Analisis Data Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

                 dalam Teks Drama 

No 
Nilai 

Karakter 
Indikator Subindikator 

1. Religius adalah nilai 

yang mencerminkan 

keberimanan terhadap 

Tuhan yang Maha Esa 

yang diwujudkan dalam 

perilaku melaksanakan 

ajaran agama dan 

kepercayaan yang 

dianut. 

a. Berdoa 

kepada 

Tuhan 

 

a) Menjalankan ibadah sesuai 

dengan agama yang dianut 

b) Bersungguh-sungguh dalam 

beribadah 

b. Ikhlas a) Gemar melakukan perbuatan 

terpuji 

b) Tidak mengharapkan pujian atas 

tindakan yang dilakukan 

c) Ikhlas menerima ujian dari Allah 

swt. 

c. Teguh 

Pendirian 

a) Berpegang teguh pada kebenaran 

b) Konsisten pada perkataan dan 

perbuatan 

c) Selalu memenuhi janji 

d. Syukur a) Mengucapkan Alhamdulillah atas 

kenikmatan yang diperoleh 

b) Menyedekahkan sebagian harta 

kepada orang yang elbih 

membutuhkan 

c) Tidak mengeluh atas segala 

sesuatu yang didapat 

e. Tawakal a) Tidak mudah putus asa 

b) Belajar dengan giat dan tekun 

c) Selalu optimis 

f. Cinta Damai a) Saling menghormati 

b) Tidak memandang perbedaan 

dalam berteman 

c) Saling tolong menolong 
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No 
Nilai 

Karakter 
Indikator Subindikator 

  

g. Toleransi a) Menghargai pendapat orang lain 

b) Ikut berpartisipasi dalam gotong 

royong 

c) Menghormati ibadah orang lain 

2. Nasionalis  adalah cara 

berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan 

menempatkan 

kepentingan bangsa dan 

negara di atas 

kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

a. Rela 

Berkorban 

a) Turut aktif dalam kegiatan 

masyarakat 

b) Saling membantu teman yang 

terkena musibah 

b. Cinta Tanah 

Air 

a) Melestarikan kebudayaan 

b) Bangga sebagai bangsa Indonesia 

c) Setia dan taat kepada Undang-

undang yang berlaku 

c. Menjaga 

Lingkungan 

a) Tidak membuang sampah 

sembarangan 

b) Selalu menjaga kebersihan 

c) Membersihkan lingkungan 

d. Taat Hukum a) Taat kepada aturan yang telah 

ditentukan 

b) Tidak main hakim sendiri 

c) Menjaga ketertiban masyarakat 

e. Ikut serta 

Mempertahan-

kan Persatuan 

dan Kesatuan 

a) Tidak membeda-bedakan suku-

ras, ataupun agama 

b) Saling menghargai dan 

menghormati 

c) Selalu menjaga kerukunan dengan 

orang lain 

3. Mandiri adalah sikap 

dan perilaku yang tidak 

bergantung pada orang 

lain dan 

mempergunakan segala 

tenaga, pikiran, waktu 

untuk merealisasikan 

harapan, mimpi, dan 

cita-cita. 

a. Kerja Keras a) Giat dan bersemangat 

b) Terus berusaha mencari solusi  

ketika menghadapi kesulitan 

c) Mengisi waktu luang dengan 

kegiatan yang bermanfaat 

b. Tangguh a) Tidak putus asa ketika mengalami 

kegagalan 

b) Semangat dalam melakukan suatu 

hal 

c. Daya Juang a) Pantang menyerah 

b) Memiliki target untuk dicapai 

c) Berinisiatif dalam pekerjaan 

d. Profesional a) Tepat waktu 

b)  Memiliki pemikiran terbuka 

senantiasa menerima pendapat 

orang lain 

c) Jujur dan dapat dipercaya 

e. Kreatif a) Suka berimajinasi 

b) Bersikap fleksibel 

c) Suka memandang suatu masalah 

dari sisi yang berbeda 

f. Berani a) Mempertahankan kebenaran 

b) Mengakui kesalahan 

c) Berkata jujur 
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 (Kemendikbud, 2017: 8-10) 

 

 

 

No 
Nilai 

Karakter 
Indikator Subindikator 

  g. Selalu Berpikir 

Positif 

a) Berjiwa besar dan berlapang dada 

b) Percaya diri 

c) Selalu mengintropeksi diri 

4. Gotong Royong adalah 

nilai karakter yang 

mencerminkan tindakan 

menghargai semangat 

kerja sama dan bahu 

membahu 

menyelesaikan 

persoalan bersama, 

menjalin komunikasi 

dan persahabatan, 

memberi 

bantuan/pertolongan 

pada orang-orang yang 

membutuhkan. 

a. Menghargai a) Menjaga perkataan dan perbuatan 

b) Tidak mencela 

c) Menerima pendapat orang lain 

b. Kerja Sama a) Saling membantu saat orang lain 

mengalami kesulitan 

b) Ikut serta dalam kegiatan di 

lingkungan masyarakat 

c. Komitmen atas 

Keputusan 

Bersama 

a) Tidak memaksakan kehendak 

kepada orang lain 

b) Mengutamakan kepentingan 

bersama di atas kepentingan 

pribadi 

d. Musyawarah 

Mufakat 

a) Mendengarkan pendapat orang 

lain 

b) Ikhlas menerima hasil akhir dari 

musyawarah 

c) Memberikan kesempatan kepada 

orang lain untuk memberikan 

pendapat 

e. Empati a) Membantu orang lain yang 

membutuhkan 

b) Ikut senang ketika orang lain 

mendapat kabar yang 

menyenangkan 

f. Sikap 

Kerelawanan 

a) Melakukan sesuatu dengan 

sukarela tanpa mengharapkan 

imbalan 

b) Rela menolong orang lain 

5. Integritas adalah nilai 

yang mendasari perilaku 

yang didasarkan pada 

upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat 

dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan, memiliki 

komitmen dan kesetiaan 

pada nilai-nilai 

kemanusiaan dan moral. 

 

a. Tanggung 

Jawab sebagai 

Warga Negara 

a) Menjaga nama baik bangsa dan 

negara 

b) Menghindari perilaku 

diskriminatif 

b. Cinta pada 

Kebenaran 

a) Berpikir sebelum bertindak 

b) Tanggung jawab dengan kata-kata 

yang diucapkan 

c) Amanah pada tugas yang 

diembannya 
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f. Teknik Analisis Data 

Penulis melakukan analisis dan memasukkan ke dalam tabel. Langkah-

langkahnya sebagai berikut. 

1. Penulis melakukan pembacaan secara cermat. Penulis membaca berulang-

ulang secara keseluruhan terhadap teks drama Fajar Siddiq karya Emil 

Sanossa serta memberikan tanda pada bagian-bagian yang mengandung 

nilai-nilai pendidikan karakter. Penulis memberikan tanda pada teks drama 

Fajar Siddiq karya Emil Sanossa menggunakan kode NPK01 untuk nilai 

pendidikan karakter religius, NPK02 untuk nilai pendidikan karakter 

nasionalis, NPK03 untuk nilai pendidikan karakter mandiri, NPK04 untuk 

nilai pendidikan karakter gotong royong, dan NPK05 untuk nilai 

pendidikan karakter integritas. 

2. Penulis mengidentifikasi dan mengklasifikasikan nilai-nilai pendidikan 

karakter. Identifikasi dilakukan untuk memilih data yang sesuai dengan 

nilai-nilai pendidikan karakter yang menjadi objek kajian. Selanjutnya, 

data yang diperoleh dicatat secara rinci. 

3. Data yang sudah dipilih kemudian disusun secara teratur agar dapat 

dipahami dengan mudah. Data-data tersebut kemudian dianalisis sehingga 

dapat memperoleh deskripsi mengenai nilai-nilai pendidikan karakter yang 

terdapat dalam teks drama Fajar Siddiq karya Emil Sanossa. 
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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan  analisis data tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam teks 

drama Fajar Siddiq karya Emil Sanossa dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam teks 

drama Fajar Siddiq karya Emil Sanossa terdiri atas lima nilai karakter 

dengan masing-masing subnilai pada nilai karakter. Nilai pendidikan 

karakter religius, meliputi berdoa kepada Tuhan, ikhlas, teguh pendirian, 

syukur, dan cinta damai; nilai pendidikan karakter nasionalis, meliputi rela 

berkorban, cinta tanah air, taat hukum, dan ikut serta mempertahankan 

persatuan dan kesatuan bangsa; nilai pendidikan karakter mandiri, meliputi 

profesional, berani, dan selalu berpikir positif; nilai pendidikan karakter 

gotong royong, meliputi menghargai, musyawarah mufakat, empati, dan 

sikap kerelawanan; dan nilai pendidikan karakter integritas, meliputi 

tanggung jawab sebagai warga negara, dan cinta pada kebenaran. 

Pada dialog Haji Jamil terkandung nilai karakter berdoa kepada Tuhan, 

ikhlas, teguh pendirian, syukur, cinta tanah air, taat hukum, ikut serta 
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mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, dan tanggung jawab 

sebagai warga negara. Pada dialog Marjoso terkandung nilai karakter cinta 

damai, rela berkorban, cinta tanah air, taat hukum, profesional, berani, 

selalu berpikir positif, menghargai, musyawarah mufakat, empati, sikap 

kerelawanan, dan cinta pada kebenaran. 

2. Hasil penelitian ini dapat diimplikasikan dalam pembelajaran di SMA 

kelas XI pada Kompetensi Dasar (KD) 3. 8 mengidentifikasi nilai-nilai 

kehidupan dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca dan  

4. 8 mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam 

cerita pendek. Implikasi ini dapat dilihat dalam bentuk bahan ajar pada 

bagian kegiatan inti dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dipaparkan beberapa saran 

sebagai berikut. 

1. Bagi guru, hasil kajian ini dapat dijadikan bahan penyusunan materi dalam 

pembuatan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam 

mengajarkan nilai-nilai pendidikan karakter khususnya pada teks drama. 

2. Bagi mahasiswa calon guru, hasil kajian ini dapat dijadikan rujukan untuk 

desain pembelajaran. 

3. Bagi peneliti lain, hasil kajian ini dapat dijadikan referensi untuk meneliti 

dalam bidang yang sama dengan parameter dan teori yang berbeda. 
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