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ABSTRAK

Nama

Alisa Rahmah

Jurusan/prodi

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Judul

Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Seni
Budaya dan Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya Lokal
Jambi Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota Jambi

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pendidikan Karakter
dalam Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya
Lokal Jambi, Kendala dalam implementasi Pendidikan Karakter dan Upaya guru
dalam mengatasi kendala implementasi Pendidikan Karakter dalam Seni Budaya
dan Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya Lokal Jambi pada Materi Memahami
Tangga Naga.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan subjek penelitian ini
adalah kepala sekolah, waka kurikulum guru dan Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl
Kota Jambi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kulitatif.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi pendidikan
karakter dalam Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) Berbasis
Budaya Lokal Jambi pada Materi Ragam Lagu Daerah Siswa Kelas V di SDIT
An-Nahl Kota Jambi dilakukan melalui pendidikan Religuis, Kejujuran, Disiplin,
Kreatif dan Peduli Sosial, di mana siswa menolong teman yang sedang kesulitan;
(2) Terdapat empat kendala dalam Implementasi Pendidikan Karakter dalam
Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya Lokal
Jambi, diantarnaya; kurang jelas program budaya lokal Jambi, tidak ada rencana
RPP yang berdasarkan kurikulum, kurangnya sumber belajar dan kurangnya
sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan praktek; (3) Terdapat tiga upaya
guru dalam mengatasi kendala implementasi pendidikan karakter berbasis budaya
lokal Jambi, diantarnaya pemerintah mengadakan pelatihan paga guru, mencari
bahan ajar penunjang dan penambahan waktu pelajaran.
Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Seni Budaya dan Keterampilan
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ABSTRACT

Nama

Alisa Rahmah

Jurusan/prodi

Teacher Education Madrasah Ibtidaiyah

Judul

Implementation of Character Education in Learning Cultural
Arts and Skills (SBK) Based on Local Culture Jambi Class V
Students at SDIT An-Nahl Jambi City

This thesis aims to determine the Implementation of Character Education
in Learning Cultural Arts and Skills (SBK) Based on Jambi Local Culture,
Obstacles in the implementation of Character Education and Efforts in
implementing Character Education in Cultural Arts and Skills (SBK) Based on
Jambi Local Culture on Material Understanding the Dragon Ladder .
This research is a qualitative study and the subject of this study is the
principal, teacher curriculum and Class V Students at SDIT An-Nahl, Jambi City.
Data obtained through observation, interviews and documentation. Data analysis
was performed using a qualitative analysis.
The results showed that (1) Implementation of character education in the
Learning of Cultural Arts and Skills (SBK) Based on Jambi Local Culture in the
Variety of Regional Song Material for Class V Students at SDIT An-Nahl, Jambi
City was carried out through Religuis, Honesty, Discipline, Creative and Caring
Education Social, where students help friends who are struggling; (2) There are
four obstacles in the Implementation of Character Education in the Learning of
Cultural Arts and Skills (SBK) based on the Local Culture of Jambi, among them;
the Jambi local culture program is not clear, there is no lesson plan based on the
curriculum, lack of learning resources and lack of supporting facilities and
infrastructure in practical activities; (3) There are three solutions found by
teachers in the implementation of local culture-based character education in
Jambi, among which the government conducts teacher teacher training, looking
for supporting teaching materials and increasing lesson time.
Keywords: Character Education, Art and Culture and Skills
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan karakter adalah upaya sadar dan sungguh-sungguh dari
seorang guru untuk mengerjakan nilai-nilai kepada siswanya dengan dasar
yang harus diahayati, jika sebuah masyarakat mau hidup dan kerjasama secara
damai (Abdurahman, 2009:20). Untuk itu pembentukan karakter yang terbaik
sangat penting karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Berbagai
pendapat dari pakar pendidikan anak, menyatakan bahwa terbentuknya
karakter manusia ditentukan oleh faktor lingkungan sekitarnya (Rukiyati dan
Purwastuti, 2014:4). Itu artinya pendidikan karakter upaya-upaya yang
dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai
prilaku peserta didik berdasarkan norma yang berlaku dalam lingkungan
masyarakat yang terus dijaga dan dipertahankan sebagai kearifan lokal. Dalam
Al-Qur‟an dijelaskan karakteristik orang-orang yang berilmu (al ‘ulama), yaitu
mereka yang takut kepada Allah Rabbul’alamin. (Q.S Fathir: 28)

Artinya: dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan
binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan
jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambahamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi
Maha Pengampun.
Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang
mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Mereka adalah sosok yang
berakhlak atau berkarakter mandiri, berani, dan pengabdi, siap berkorban
sehingga tidak bergantung pada penghambaan kepada selain Allah. Akhlak
atau karakter bisa kuat karena berpijak pada kalimat thayyibah; akarnya
menghujam kuat ke bumi, dan cabangnya menjulang ke langit.

1

2

Menurut Alqomayi (2012) kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan
kemampuan suatu komunitas di dalam lingkungan ruhani dan jasmaninya, yang
memberikan komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di
mana komunitas itu berada Dengan kata lain, kearifan lokal adalah Jawaban
kreatif terhadap situasi geografis-geografis, historis dan situasional yang
bersifat lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan
serta berbagai strategi kehidupan yang terwujud aktivitas yang dilakukan oleh
masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam memenuhi
kebutuhan mereka. Kearifan lokal pada dasarnya dapat dipandang sebagai
landasan bagi pembentukan jati diri.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memproteksi kearifan lokal
adalah dengan melalui pendidikan (Suparmini, 2013:94). Dengan demikian
pendidikan karakter berbasis kearifan lokal sangat dibutuhkan terutama untuk
anak sekolah dasar. Di dalam pembelajaran SBK (Seni Budaya dan
Keterampilan) atau yang sering disebut seni budaya dan prakarya masih belum
ada penerapan yang dilakukan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran
yang berkaitan dengan karakter berbasis kearifan lokal (Rukiyati dan
Purwastut, 2013:62).
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SDIT An-Nahl Kota
Jambi, khususnya pada pembelajaran SBK. Guru sudah menerapkan
pembelajaran SBK, meskipun dalam penerapannya belum sepenuhnya
maksimal menerapkan pembelajaran pendidikan karakter berbasis kearifan
lokal disebabkan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencukupi, di
mana saat guru mengajar hanya menggunakan metode ceramah dan
menggunakan media papan tulis yang berdampak pada peserta didik kurang
aktif menyerap materi pembelajaran yang disampaikan. Selain itu, guru kurang
memberikan contoh nyata pada siswa melalui gambar dan juga ala-alat disaat
menyampaikan materi pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung
sebagian siswa terlihat pasif, hal ini ditunjukkan dengan adanya siswa yang
masih malu-malu, takut, dan ragu dalam bertanya dan hanya sedikit siswa yang
menjawab pertanyaan guru, siswa cenderung melaksanakan apa yang
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diperintahkan guru saja. Beberapa siswa juga tidak memperhatikan penjelasan
guru dan sering membuat kegaduhan karena bosan dengan pembelajaran,
penyampaian materi masih terpaku pada satu sumber belajar yaitu buku materi
ajar saja.
Guru juga senantiasa mengungkapan perkataan yang mengandung pesan,
atau nasihat yang bernilai etik dan moral dalam melaksanakan pembelajaran,
sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama Ibu Lili
Lailatulzzahrah selaku guru SBK sebagai berikut:
Kita menamkan nilai karakter pada siswa itu dengan perkataan dan
perbuatan, jadi siswa kita berikan pemahaman dan contoh bila bertemu
orang yang lebih tua harus seperti apa, dengan teman-teman seperti apa.
Dalam pembelajaran SBK juga kita terus menamkan nilai-nilai agama
dan norma yang ada di masyarakat agar siswa dapat berprilaku dengan
baik (wawancara 31 Juli 2019)
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa nilai-nilai agama dan
budi pekerti yang baik selalu ditanamkan pada siswa baik saat pembelajaran
dan juga di lingkungan sekolah, sebagai alat pemaksa dan pengawas normanorma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan seloko adat Jambi
meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya
dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma, belum sepenuhnya diterapkan,
tetapi guru selalu memberikan hal-hal yang harus diajarkan dan senantiasa
ditaati dan dihormati. Guru memproritaskan norma-norma dan nilai-nilai
budaya melekat pada diri siswa agar siswa dalam berprilaku tidak menyimpang
dari tatanan budaya lokal.
Guru terus berupaya menerapkan pembelajaraan SBK berbasis budaya
lokal meski terdapat keberagaman peserta didik yang berbeda, baik itu suku,
ras, golongan, sifat dan karakter yang membuat proses belajar mengajar hanya
terfokus pada buku materi pembelajaran. Ini membuat karakter perserta didik
dalam kearifan lokal tidak dapat dikembangkan dengan maksimal di setiap
pembelajaran tersebut. Selain itu, guru juga menerapkan budaya lokal Jambi
agar siswa mampu mengenal budaya yang terdapat di Provinsi Jambi dan tidak
terpengaruh dengan perkembangan teknologi yang menyimpang karena dapat
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berdampak pada buruknya karakter perserta didik karena kearifan lokal adalah
prilaku dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang dipandang sebagai
landasan bagi pembentukan jati diri dalam menjawab berbagai masalah.
Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut upaya tepat yaitu guru
memperbaiki karakter perserta didik dengan mengimplementasikan pendidikan
berkarakter dalam pembelajaran SBK berbasis kearifan lokal dengan didukung
oleh ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana yang mendukung, serta
pengajaran yang maksimal mengenai seloko yang diterapkan dalam
pembelajaran SBK agar siswa dapat memperbaiki karakter yang sesuai dengan
kearifan lokal yang berada di sekitarnya.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuan, peneliti merasa tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter
dalam Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) Berbasis
Budaya Lokal Jambi Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota Jambi”.
B. Fokus Penelitian
Peneliti membatasi penelitian ini hanya terfokus pada implementasi
Pendidikan Karakter (Religuis, Kejujuran, Disiplin, Kreatif dan Peduli sosial)
dalam Pembelajaran SBK Berbasis Budaya Lokal Jambi, yang dalam
penerapannya hanya berfokus pada Memahami Tangga Nada siswa kelas V di
SDIT An-Nahl Kota Jambi 2019/2020.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah yang dapat diangkat
dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Seni
Budaya dan Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya Lokal Jambi pada
Memahami tangga nada Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dalam implementasi Pendidikan Karakter dalam
Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya Lokal
Jambi pada Memahami tangga nada Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota
Jambi?
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3. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi kendala implementasi Pendidikan
Karakter dalam Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK)
Berbasis Budaya Lokal Jambi pada Memahami tangga nada Siswa Kelas V
di SDIT An-Nahl Kota Jambi?
D. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:
1. Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Seni Budaya dan
Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya Lokal Jambi pada Memahami tangga
nada Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota Jambi.
2. Kendala dalam implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Seni
Budaya dan Keterampilan (SBK)

Berbasis Budaya Lokal Jambi pada

Memahami tangga nada Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota Jambi.
3. Upaya guru dalam mengatasi kendala implementasi Pendidikan Karakter
dalam Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya Lokal Jambi
pada Memahami tangga nada Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota Jambi.
E. Manfaat Penelitian
Melihat tujuan yang telah diharapkan dalam penelitian ini mendapat
manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan
sumbangan

pengetahuan

dan

pemahaman

mengenai

implementasi

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal melalui pembelajaran Seni
Budaya dan Keterampilan (SBK) terkait dengan perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, faktor pendukung dan penghambat di SDIT An-Nahl Kota Jambi.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi guru, yaitu sebagai bahan informasi tentang implementasi
Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran S Seni Budaya dan
Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya Lokal Jambi pada Memahami
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tangga nada Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota Jambi dan
mencarikan alternatif yang bijak dalam mengajar SBK.
b. Bagi siswa, yaitu memberikan motivasi dan informasi tentang normanorma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan seloko adat Jambi
meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari
masyarakatnya dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma yang dapat
mengamalkan apa yang telah mereka pelajari dalam kehidupan seharihari.
c. Bagi peneliti, yaitu sebagai bekal dan menjadi nilai tambah bagi
wawasan keilmuan bagi mahasiswa Strata Satu (S1).
d. Bagi lembaga, yaitu memberikan sumbangan pemikiran mengenai
bagaimana cara atau strategi yang di gunakan dalam implementasi
Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan
(SBK) Berbasis Budaya Lokal Jambi di sekolah.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu
(S1) dalam bidang Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi.

BAB II
KAJIAN TEORITIK
A. Kajian Teori
1. Pengertian Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai
karakter kepada sekolah dan sangat berperan dalam dunia pendidikan,
khususnya di sekolah. Rosala (2016) mengemukakan bahwa pendidikan
karakter ini dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di setiap pembelajaran
dan materi pembelajaran yang berkaitan dengan nila-nilai dan norma-norma
perlu dikembangkan untuk meningkatkan pendidikan karakter di sekolah Itu
artinya dalam nilai-nilai seperti kebijaksanaan, penghormatan terhadap yang
lain, tanggung Jambib pribadi, perasaan senasib, sependeritaan, pemecahan
konflik secara damai, merupakan nilai-nilai semestinya diutamakan dalam
pendidikan karakter.
Untuk menanamkan pendidikan karakter di sekolah, perlu adanya
komponen-komponen

yang

harus

dilibatkan

termasuk

komponen

pendidikan itu sendiri,yaitu komponen pendidikan isi kurikulum diksekolah,
proses pembelajaran dan penilain, penanganan atau pengolaan mata
pelajaran, pengelolaan sekolah dan semua yang menyangkut komponen
pendidikan di dalam sekolah (Rukiyati dan Purwastuti, 2014:3). Guru
sangatlah penting dalam menanamkan pendidikan karakter disuatu sekolah,
yang mampu mempengaruhi perserta didik dalam mempengaruhi karakter
dan watak perserta didik, hal ini harus memperlakukan perserta didik
dengan skil guru baik itu perilaku guru kepada perserta didik, keteladanan
guru yang dapat mencerminkan kepada perserta didik (Rosala, 2016:72).
Permendiknas (2010) disebutkan bahwa nilai-nilai luhur yang terdapat
di dalam adat dan budaya suku bangsa kita, telah dikaji dan dirangkum
menjadi satu. Berdasarkan kajian tersebut telah teridentifikasikan ke dalam
butir-butir nilai luhur yang direalisasikan terhadap generasi bangsa melalui
pendidikan

karakter.

Dalam mencapai tujuan pendidikan karakter
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dibutuhkannya suatu indikator tertentu sebagai bahan acuan pendidikan
(Sularso, 2016:24).
Berdasarkan

definisi

pendidikan

dan

karakter

diatas

dapat

disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu upaya untuk
mengembangkan kepribadian positif seseorang atau perserta didik dan
merealisasikan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari.
2. Tujuan Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan
hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak
mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar
kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan (Mulyasa, 2012: 9).
Menurut Wiyani (2013) melalui pendidikan karakter diharapkan, peserta
didik mampu secara mandiri meningkatkan penggunaan pengetahuannya,
mengkaji dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter yang terwujud dalam
perilaku sehari- hari. Menurut Kemendiknas, tujuan pendidikan karakter
antara lain:
a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagi
manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter
bangsa;
b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan
sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang
religius;
c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung Jambib peserta didik
sebagai generasi penerus bangsa;
d. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang
mandiri, kreatif dan berwawasan kebangsaan;
e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan
belajar yang aman, jujur, penuh kreatifitas dan persahabatan serta dengan
rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).
Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka dapat dipahami
bahwa tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk membentuk,
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menanamkan, memfasilitasi dan mengembangkan nilai-nilai positif
pada peserta didik agar menjadi pribadi yang unggul dan bermartabat.
3. Landasan Pendidikan Karakter
Landasan pelaksanaan pendidikan karakter tertuang dalam UndangUndang No.20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional pada Pasal 3
yang menyatakan: “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berakhlak mulia; sehat;
berilmu; cakap; kreatif; mandiri; dan menjadi warga yang demokratis serta
bertanggung jawab”. Dengan demikian, landasan yuridis pelaksanaan
pendidikan karakter adalah Undang-Undang tersebut. Menurut Judiani
(2010)

nilai-nilai

yang

dikembangkan

dalam

pendidikan

karakter

berlandaskan dari:
a. Agama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Oleh
karena itu, kehidupan individu, masyarakat dan bangsa selalu didasari
pada ajaran agama dan kepercayaannya. Atas dasar petimbangan
tersebut, maka nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada
nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
b. Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsiprinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila.
Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan
peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara
yang memiliki kemampuan, kemauan dan menerapkan nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.
c. Budaya, nilai-nilai budaya dijadikan dasar dalam pemberian makna
terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antara anggota
masyarakat. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan
masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam
pendidikan budaya dan karakter bangsa.
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d. Tujuan Pendidikan Nasional, sebagai rumusan kualitas yang harus
dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai
satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan
nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga
negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah
sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan
budaya dan karakter bangsa.
4. Nilai-nilai Karakter Untuk Siswa Sekolah Dasar
Berdasarkan Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan
Pengembangan Pusat Kurikulum Tahun 2010, empat landasan yang
dikembangkan dalam pendidikan karakter yaitu agama, Pancasila, budaya
dan tujuan pendidikan, maka dapat diturunkan nilai-nilai karakter yang
dapat diimplementasikan di sekolah maupun di luar sekolah, diantaranya
(1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja Keras, (6)
Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat
Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13)
Bersahabat/Komunikatif), (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16)
Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, dan (18) Tanggung Jambib. Nilai
dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa.
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Tabel 2.1 Nilai-Nilai Karakter
Nilai-Nilai
Deskripsi Prilaku
Karakter
Religius
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan
ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap
pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan
pemeluk agama lain

2

Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan
dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya
dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.

3

Toleransi

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,
suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain
yang berbeda dari dirinya.

No
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4

Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh
pada berbagai ketentuan dan peraturan

5

Kerja Keras

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh
dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas,
serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya

6

Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk mengasilkan
cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki

7

Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada
orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas

8

Demokratis

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama
hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain

9

Rasa
Tahu

10

Semangat
Kebangsaan

11

Cinta Tanah Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan
Air
kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi
terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya,
ekonomi dan politik bangs

12

Menghargai
Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat
dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang
lain

13

Bersahaba

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,
bergaul dan bekerja sama dengan orang lain

14

Cinta Damai Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan
Sikap
orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran
dirinya

15

Gemar
Membaca

Ingin Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk
mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu
yang dipelajarinya, dilihat dan didengar
Cara berpikir, bertindak dan berwawasan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan diri dan kelompoknya

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca
berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi

12

dirinya
16

Peduli
Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah
kerusakan lingkungan alam di sekitarnya dan
mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki
kerusakan alam yang sudah terjadi

17

Peduli Sosial

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan
pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan

18

Tanggung
Jambib

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas
dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan,
terhadap diri sendiri, masyarakat dan lingkungan (alam,
sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa
(Gunawan, 2017:24)

Untuk mengetahui bahwa suatu sekolah itu telah melaksanakan
pembelajaran yang mengembangkan budaya dan karakter bangsa, maka
ditetapkan indikator sekolah dan kelas. Indikator dirumuskan dalam bentuk
perilaku peserta didik di kelas dan sekolah yang dapat diamati melalui
pengamatan guru ketika seorang peserta didik melakukan suatu tindakan di
sekolah, tanya jawab dengan peserta didik, Jambiban yang diberikan peserta
didik terhadap tugas dan pertanyaan guru serta tulisan peserta didik dalam
laporan dan pekerjaan rumah. Indikator berfungsi bagi guru sebagai kriteria
untuk memberikan pertimbangan tentang perilaku untuk nilai tertentu telah
menjadi perilaku yang dimiliki peserta didik. Indikator berkenaan juga dengan
kegiatan sekolah yang diprogramkan dan kegiatan sekolah sehari-hari.
Gunawan (2017) menambahkan bahwa indikator keberhasilan dapat dilihat
sebagai berikut:
No
1

2

Tabel 2.2 Indikator Nilai-Nilai Karakter
Nilai-Nilai
Indikator
Karakter
Religius
Mengucapkan salam
Melaksanakan ibadah keagamaan
Jujur

Membuat dan mengerjakan tugas secara benar. Tidak

13

menyontek atau memberi sontekan
3

Toleransi

Memperlakukan orang lain dengan cara yang sama dan
tidak membeda-bedakan agama, suku, ras dan golongan

4

Disiplin

Guru dan siswa hadir tepat waktu. Menjalankan tata
tertib sekolah

5

Kerja Keras

Pengelolaan pembelajaran yang menantang

6

Kreatif

Menciptakan ide-ide baru disekolah

7

Mandiri

Melatih siswa agar mampu bekerja secara mandiri

8

Demokratis

Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

9

Rasa Ingin Sistem pembelajaran diarahkan untuk mengeksplorasi
Tahu
keingintahuan siswa

10

Semangat
Kebangsaan

Memperingati hari-hari besar nasional
Meneladani para pahlawan nasional

11

Cinta Tanah Menanamkan nasionalisme dan rasa persatuan dan
Air
kesatuan

12

Menghargai
Prestasi

Mengabdikan dan memajang hasil karya siswa di
sekolah

13

Bersahabat

Saling menghargai dan menghormati

14

Cinta Damai Menciptakan suasana kelas yang tentram
Sikap
Gemar
Mendorong dan memfasilitasi siswa untuk gemar
Membaca
membaca

15

16

Peduli
Lingkungan

Menjaga lingkungan kelas dan sekolah.

17

Peduli
Sosial

Sekolah memberikan bantuan kepada siswa
kurang mampu

18

Tanggung
Jambib

Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik

Memelihara tumbuh-tumbuhan dengan baik tanpa
menginjak atau merusaknya
yang

14

(Gunawan, 2017: 24).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat delapan
belas nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan pada siswa, dalam hal ini
peneliti hanya mengambil lima nilai- karakter diantaranya; Religuis,
Kejujuran, Disiplin, Kreatif dan Peduli sosial karena di SDIT An-Nahl Kota
Jambi kelima nilai karakter ini sangat diutamakan tanpa mengabaikan nilainilai karakter yang lain agar siswa memiliki jiwa yang agamais, berkarakter
dan budi pekerti baik.
5. Pengertian Kearifan Lokal
Kearifan lokal dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan
nilai-nilai budaya, melainkan juga sebagai unsur gagasan, termasuk yang
berimplikasi pada tehnologi, penanganan kesehatan, dan estetika. Sementara
itu Fadilah (2014) menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan produk
budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan sebagai
pegangan hidup. Itu artinya kearifan lokal (wisdom) memiliki arti yang
sama dengan kebijaksanaan, dan lokal (lokal) memiliki arti yang sama
dengan kebijaksanaan, penuh kebijaksanaan, penuh kearifan, bernilai baik,
yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.
Kearifan lokal diartikan sebagai “kearifan dalam kebudayaan
tradisional” suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa
norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan,
termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan
estetika. Dengan pengertian tersebut maka yang termasuk sebagai
penjabaran “kearifan lokal” adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya
materialnya (Fajarini, 2014, hal. 124). Dalam arti yang luas itu maka
diartikan, “kearifan lokal” itu terjabar dalam seluruh warisan budaya.
Dari

beberapa

pendapat

para

ahli

di

atas,

peneliti

dapat

mengemukakan pendapat bahwa kearifan lokal adalah pandangan suatu
nilai-nilai, norma-norma, pandangan dari suatu masyarakat yang sudah
diatur di dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat dipisahkan.
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6. Peran Kearifan Lokal Dalam Pendidikan
Pendidikan memainkan peran penting untuk mengajarkan bagaiman
hidup layaknya bangsa Indonesia dengan tuntutan nilai-nilai kebangsaan
dan ketimuran kita di atas tanah dan airnya nenek moyang, dengan begitu
telah membentuk pribadi yang berbudaya. Kepribadian budaya sebuah
bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan
mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lai menjadi watak dan
kemampuan sendiri (Sularso, 2016, hal. 72). Identitas dan Kepribadian
tersebut tentunya menyesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat
sekitar agar tidak terjadi pergesaran nilai-nilai. Kearifan lokal adalah salah
satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dari
kebudayaan asing yang tidak baik. Itu artinya kearifan lokal dalam
pendidikan adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai
strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan dalam
menJambib berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan.
Karakter pada diri seseorang dapat terbentuk karena adanya interaksi
dengan dunia luar. Cara seseorang menanggapi setiap keadaan biasanya
dipengaruhi oleh kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Karakter menjadi
sesuatu yang abstrak tetapi begitu nyata dalam tingkah laku yang bisa
dibentuk dan diarahkan. Pembentukannya tentu saja dengan pengajaran dan
pelatihan melalui proses pendidikan (Fajarini, 2014, hal. 124). Itulah yang
bisa disebut sebagai pendidikan karakter, suatu usaha yang ditujukan untuk
membentuk dan mengarahkan karakter serta kedewasaan seseorang.
7. Pendidikan (SBK) Seni Budaya dan Keterampilan
a. Konsep Dasar Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan
Konsep dasar pendidikan seni pada dasarnya dapat dibagi dalam
dua kategori, yaitu seni dalam pendidikan dan pendidikan melalui seni.
Gunawan (2017) menambahkan konsep yang pertama seni dalam
pendidikan, pada awalnya dikemukakan oleh golongan esensialis yang
menganggap bahwa secara hakiki materi seni penting diberikan kepada
anak. Dengan demikian menurut konsep ini, keahlian seni seperti
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melukis, menyanyi, menari dan sebagainya perlu diajarkan kepada anak
dalam rangka pengembangan dan pelestariannya. Artinya lembaga
pendidikan dan pendidik berperan untuk mewariskan, mengembangkan,
dan melestarikan berbagai jenis kesenian kepada anak didiknya.
Konsep yang kedua adalah konsep pendidikan melalui seni.
Berdasarkan konsep ini, seni dipandang sebagai sarana atau alat untuk
mencapai tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan seni itu sendiri.
Konsep pendidikan melalui seni inilah yang kemudian dianggap paling
sesuai untuk diajarkan atau diselenggarakan di sekolah umum, khususnya
pada tingkat sekolah dasar. Seni digunakan dalam pembelajaran
disekolah untuk mendorong perkembangan peserta didiknya secara
optimal, menciptakan keseimbangan rasional dan emosional.
Pendidikan seni pada hakekatnya merupakan proses pembentukan
manusia melalui seni. Pendidikan seni secara umum berfungsi untuk
mengembangkan kemampuan setiap anak (peserta didik) menemukan
pemenuhan dirinya dalam hidup, untuk mentransmisikan warisan budaya,
memperluas kesadaran sosial dan sebagai jalan untuk menambah
pengetahuan.
b. Sifat Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan
Sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Pendidikan
Seni

Budaya

dan

Keterampilan

memiliki

sifat

multilingual,

multidimensional, dan multikultural. Hal ini ditegaskan dalam Kurikulum
Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum (K13).
1) Sifat Multilingual
Sifat multilingual dimaksudkan bahwa melalui seni dapat
mengembangkan kemampuan mengekspresikan diri secara kreatif
dengan berbagai cara dan media seperti bahasa rupa, bunyi, gerak,
peran, dan berbagai perpaduannya. Untuk memiliki kemampuan ini,
peserta didik dapat mempelajari berbagai disiplin pendidikan seni
seperti seni rupa, seni musik, seni tari atau seni drama baik secara
terpisah maupun secara terpadu.
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2) Sifat Multidimensional
Maksud dari sifat multidimensional adalah melalui pendidikan
seni dapat dikembangkan beragam kompetensi meliputi konsepsi
(pengetahuan, pemahaman, analisis, evaluasi), apresiasi, dan kreasi
dengan cara memadukan secara harmonis unsur estetika, logika,
kinestetika, dan etika.
3) Sifat Multikultural
Sifat multikultural mengandung makna yaitu pendidikan seni
menumbuh kembangkan kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap
beragam budaya Nusantara dan Mancanegara. Hal ini merupakan
wujud pembentukan sikap demokratis yang memungkinkan seseorang
hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat dan budaya yang
majemuk.

Melalui

pendidikan

ini

peserta

didik

mengenal

keanekaragaman karya dan hasil budaya dari berbagai daerah, suku
bangsa bahkan dari berbagai negara.
c. Ruang Lingkup Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan
Berdasarkan K13, ruang lingkup mata pelajaran Seni Budaya dan
Keterampilan meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
1) Seni rupa, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam
menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetakmencetak, dan sebagainya.
2) Seni musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal,
memainkan alat musik, apresiasi karya musik.
3) Seni tari, mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh
dengan dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari.
4) Seni

drama,

mencakup

keterampilan

pementasan

dengan

memadukan seni musik, seni tari dan peran.
5) Keterampilan, mencakup segala aspek kecakapan hidup (life skills)
yang

meliputi

keterampilan

personal,

keterampilan

sosial,

keterampilan vokasional dan keterampilan akademik (Adawiyah,
2014:38).
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B.

Kajian Terdahulu
Untuk menghindari plagiatisasi atau duplikasi, penelitian ini juga
didukung oleh penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya,
di antaranya:
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adik Nurul Ummah (2017)
dengan judul Implementasi Budaya Sekolah Berbasis Karakter Di Sekolah
Dasar Alam Bengawan Solo. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan
dan memaknai implementasi budaya sekolah berbasis karakter, nilai karakter
yang telah membudaya, dan faktor pendukung dan penghambat penanaman
nilai karakter di Sekolah Dasar Alam Bengawan Solo. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode fenomenologi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi budaya sekolah berbasis
karakter di Sekolah Dasar Alam Bengawan Solo tercermin dalam tiga lapisan
kultur yaitu nilai dan keyakinan, artifak serta asumsi yang terwujud dalam
perwujudan fisik serta perilaku warga sekolah. perencanaan penanaman nilai
karakter terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah (spider web), pelaksanaan
penanaman nilai karakter terintegrasi dalam setiap kegiatan sesuai tema yang
telah ditentukan, evaluasi dilaksanakan secara kondisional serta forum
fasilitator setiap akhir tema.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Asiyah (2017) dengan
judul Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler
Seni Budaya Kentongan Dan Tari Di Mi Negeri Watuagung Tambak
Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan pendidikan
karakter. Metodepengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah
metodeanalisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa MI Negeri
Watuagung merupakan salah satu Madrasah Ibtidaiyah yang melaksanakan
kegiatan ekstrakurikuler sebagai upaya mengmplementasikan pendidikan
karakter, kegiatan yang terdapat dalam ekstrakurikuler seni budaya kentongan
dan tari di MI Negeri Watuagung berhasil membentuk beberapa nilai-nilai
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karakter pada peserta didik. Hasil data observasi dari catatan saat
melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ini, adapun nilai karakter yang
terbentukanatar lain: Nilai Tanggungjawab, Disiplin, Peduli dan Kerjasama,
Percaya Diri, Kreatif, Kerja Keras dan Pantang Menyerah.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Findri Lukitasari (2017) dengan
judul

Implementasi

Kurikulum

Pendidikan

Berbasis

Budaya

Dalam

Pengembangan Karakter Anak di TK Pedagogia. Tujuan penelitian ini untuk
mendiskripsikan pelaksanaan kurikulum pendidikan berbasis budaya dalam
pengembangan karakter anak, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan
kegiatan budaya di TK Pedagogia. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kurikulum pendidikan berbasis budaya di TK Pedagogia merupakan hasil
pengembangan Kurikulum 2013 yaitu pendidikan budaya menjadi dasar
pendidikan terintegrasi dengan pendidikan etika lalu lintas dan pendidikan
inklusi. Pelaksanaan kurikulum ini melalui pengembangan nilai karakter dan
penanaman kebiasaan dalam berbagai kegiatan budaya seperti penggunaan
bahasa Jawa, penggunaan pakaian adat Jawa, permainan tradisional Jawa, lagu
daerah, tradisi masyarakat Jawa, kunjungan budaya, rambu-rambu dan tata
tertib lalu lintas, serta pengembangan diri. Strategi pembelajaran yang
digunakan adalah pengelompokan usia yaitu usia 4-5 tahun dan usia 5-6 tahun
dengan beragam metode meliputi bercakap-cakap, demonstrasi, unjuk kerja,
dan bermain peran.
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Trisnayati (2014) dengan
judul Implementasi Pembelajaran Berbasis Budaya Pada Kelas IV Di SD
Negeri Godean 2 Sleman Yogyakarta. Penelitian ini bertujan untuk
mendeskripsikan, pelaksanaan, penilaian, dan kendala dalam implementasi
pembelajaran berbasis buda pada pembelajaran Bahasa Indonesia, Matematika,
Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu pengetahuan Sosial Kelas IV SD Negeri Godean
2 Sleman Yogyakarta. Penelitian ini mengggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu guru kelas IV SD. Tehnik
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pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan
dokumentasi.
Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kamid (2013) dengan judul
Analisis Nilai-Nilai Budaya Yang Terkandung Dalam Alat Musik Kelintang
Kayu Yang Berkaitan Dengan Pembelajaran Pola Barisan Dan Deret. Tujuan
penelitian ini yaitu untuk menganalisis nilai-nilai budaya Jambi yang
terkandung dalam alat musik kelintang kayu dan menganalisis nilai-nilai
budaya Jambi dengan alat musik tersebut dengan pola dan barisan deret. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah jenis penelitian
kualitatif deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam
penelitian ini berdasarkan pengamatan terhadap alat musik, wawancara, dan
pengamatan terhadap proses pembuatan alat musik kelintang.
Penelitian tentang pendidikan karakter sudah pernah dilakukan baik di
dalam negeri pada umumnya penelitian lebih menekankan pada Pendidikan
Karakter Berbasis Kearifan Lokal. Sementara penelitian yang melibatkan
implementasi pendidikan karakter berbasis budaya lokal di SDIT An-Nahl
Kota Jambi belum pernah ditemui oleh peneliti. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini berbeda dengan
penelitian-penelitian

sebelumnya,

karena

penelitian

ini

lebih

kepada

implementasi pendidikan karakter berbasis budaya lokal Jambi melalui
pembelajaran SBK (Seni Budaya dan Keterampilan di SDIT An-Nahl Kota
Jambi).

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di SDIT An-Nahl Kota Jambi kelas V.
Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya penelitian. Pemilihan lokasi
ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
1. Terdapat kendala pembelajaran SBK (Seni Budaya dan Keterampilan) di
SDIT An-Nahl Kota Jambi yang belum diterapkan.
2. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai
keterangan yang diperlukan untuk menyusun proposal skripsi ini.
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bermaksud memahami fenomena apa yang
dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendidikan
kualitatif karena dalam melakukan tindakan kepada subyek penelitian yang
sangat diutamakan adalah mengungkapkan makna, yakni makna dan proses
pembelajaran sebagai upaya meningkatkan motivasi, kegairahan dan prestasi
belajar melalaui tindakan yang dilakukan. Pendekatan ini juga digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik
pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data
bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009:15).
Penelitian ini masuk kualitatif, sebab pendekatan yang dilakukan
peneliti melalui pedekatan kualitatif deskriptif. Merriam (1998, hal. 3)
menambahkan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai
lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci,
teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data
bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
makna dari pada generalisasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam

21

22

penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif, yaitu yang dikumpulkan
merupakan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Oleh karena
itu, penelitian kualitatif menggambarkan realitas empirik dibalik fenomena
secara mendalam, rinci dan tuntas. pendekatan ini digunakan untuk
mendapatkan data yang mendalam dengan teknik pengumpulan data yang
bersifat triangulasi yaitu gabungan dari teknik pengumpulan data wawancara,
observasi dan analisis dokumentasi.
Subjek penelitian adalah seseorang atau lapangan yang akan dijadikan
penelitian atau sumber yang dapat di teliti dengan metode dialog sekaligus
menjadikan data dalam penelitian. Subjek penelitian ini yang dominan adalah
guru pengajar budaya lokal Jambi melalui pembelajaran SBK (Seni Budaya
dan Keterampilan) di SDIT An-Nahl Kota Jambi dan siswa. Namun untuk
memperoleh data yang akurat maka di perlukan juga adanya pendiskusian
dengan subjek yang lain seperti kepala sekolah, dan waka kurikulum. Dalam
pengambilan subjek, penelitian ini menggunakan cara purposive sampling.
Purposive sampling adalah pengambilan sampel subjektif peneliti berdasarkan
pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan
karakteristik tertentu misal meneliti tentang pendidikan, maka peneliti harus
mencari sampel para ahli dalam pendidikan, sampel semacam ini digunakan
dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009, hal. 9)
Berdasarkan pada pandangan di atas, maka pada dasarnya kehadiran
peneliti di sini di samping sebagai instrumen juga menjadi faktor penting
dalam seluruh kegiatan penelitian ini.

C. Data dan Sumber Data
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan
tujuan penelitian yang peneliti lakukan dalam mengumpulkan data yang
berkaitan dengan kelengkapan data yang ingin diteliti, maka di perlukan dua
jenis data yaitu data primer dan data sekunder, data tersebut yang meliputi:
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan
dicatat untuk pertama kalinya. Penelitian berhubungan langsung dengan
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penelitian yang bersangkutan (Yamin, 2009, hal. 87). Data primer yang
diperoleh oleh peneliti adalah:
1. Hasil wawancara dengan kepala sekolah, tentang implementasi pendidikan
karakter berbasis budaya lokal Jambi melalui pembelajaran SBK (Seni
Budaya dan Keterampilan) di SDIT An-Nahl Kota Jambi.
2. Hasil

wawancara

dengan

Waka

Kurikulum

tentang

implementasi

pendidikan karakter berbasis budaya lokal Jambi melalui pembelajaran SBK
(Seni Budaya dan Keterampilan) di SDIT An-Nahl Kota Jambi.
3. Hasil wawancara dengan guru pengajar dalam implementasi pendidikan
karakter berbasis budaya lokal Jambi melalui pembelajaran SBK (Seni
Budaya dan Keterampilan) di SDIT An-Nahl Kota Jambi.
4. Hasil wawancara dengan siswa dalam mengimplementasi pendidikan
karakter berbasis budaya lokal Jambi melalui pembelajaran SBK (Seni
Budaya dan Keterampilan) di SDIT An-Nahl Kota Jambi.
Data

sekunder

adalah

data

yang

bukan

diusahakan

sendiri

pengumpulannya oleh peneliti tetapi data yang sudah jadi dituangkan dalam
lapangan penelitian, misalnya data dari biro statistik, majalah, koran,
keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Yamin, 2009, hal. 87).
D. Teknik Pengambilan Sampel
Sample adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang di
anggap dapat menggambarkan populasinya. Menurut Umar (2014) sampel
adalah “wakil dari populasi”. Namun menurut Yamin (2009) sampel adalah
sebagian dari individu yang diselidiki dari keseluruhan objek penelitian. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan teknik non random sampling yaitu tidak
semua anggota populasi di beri kesempatan untuk dipilih menjadi sampel.
Untuk lebih jelasnya teknik non radom sampling yang peneliti gunakan adalah
jenis Porposive Sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas
ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat
dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
Berdasarkan pendapat di atas ditetapkan kriteria atau ciri-ciri dalam
pengambilan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :
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1. Kepala SDIT An-Nahl Kota Jambi
2. Waka kurikulum SDIT An-Nahl Kota Jambi
3. Guru SDIT An-Nahl Kota Jambi
4. Orangtua siswa SDIT An-Nahl Kota Jambi
5. Siswa SDIT An-Nahl Kota Jambi

E. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data
yaitu:
1. Observasi
Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari
orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data
penelitian. Yamin (2009:79) menyatakan bahwa “dalam observasi
partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan
apa yang mereka ucapkan, dan berpatisipasi aktif dalam aktiivitas mereka”.
Penelitian partisipatif ini kemudian dikhususkan lagi menjadi partisipasi
pasif (passive participation) artinya peneliti datang ke tempat kegiatan
orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung
terhadap objek penelitian, yaitu dengan meminta pandangan mengamati
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses implementasi
pendidikan karakter berbasis budaya lokal Jambi melalui pembelajaran Seni
Budaya dan Keterampilan (SBK) di SDIT An-Nahl Kota Jambi dan juga
faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pendidikan karakter
berbasis budaya lokal Jambi melalui pembelajaran SBK (Seni Budaya dan
Keterampilan) di SDIT An-Nahl Kota Jambi. Observasi yang dilakukan
peneliti dalam proposal skripsi ini terhadap subyek menggunakan pedoman
observasi yang disusun sebagai berikut:
a. Mencatat kesan umum subyek: penampilan, pakaian, tingkah laku, cara
berfikir.
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b. Melihat dan mencatat implementasi pendidikan karakter berbasis budaya
lokal Jambi melalui pembelajaran.
c. Melihat dan mencatat kendala dalam implementasi pendidikan karakter
berbasis budaya lokal Jambi melalui pembelajaran.
d. Melihat dan mencatat upaya guru dalam mengatasi kendala implementasi
pendidikan karakter berbasis budaya lokal Jambi melalui pembelajaran.
e. Interaksi sosial dan tempt lingkungan
f. Ekspresi saat wawancara
g. Bahasa tubuh saat wawancara
2. Wawancara
Umar menyatakan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya Jambib, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara yang
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur
(semistructure interview) di mana pelaksanaannya lebih bebas bila
dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu
bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang
informasi apa yang akan diperoleh (Umar, 2011, hal. 51).
Table 3.1 Instrumen Wawancara
No
1.

Metode
Wawancara 





Subyek
Kepala sekolah
Waka kurikulum
Guru mapel
Orangtua siswa
Siswa siswi

Indikator










Sejarah keberadaaan SDIT
Visi misi dan tujuan
Perangkat pembelajaran
Sarana prasarana
Implementasi
Pendidikan
Karakter dalam Pembelajaran
SBK
Kendala dalam implementasi
Pendidikan Karakter dalam
Pembelajaran SBK
Upaya guru dalam mengatasi
kendala
implementasi
Pendidikan Karakter dalam
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Pembelajaran SBK

Dalam proposal skripsi ini, peneliti menggunakan metode wawancara
yang dilakukan kepada subyek dengan menggunakan dokumntasi catatan
lapangan. Adapun pedoman wawancara yang telah disusun sebagai berikut:
a. Latar belakang, lingkungan dan aktivitas pembelajaran SBK (Seni
Budaya dan Keterampilan) di SDIT An-Nahl Kota Jambi.
b. Berlangsungnya proses implementasi pendidikan karakter berbasis
budaya lokal Jambi melalui pembelajaran SBK (Seni Budaya dan
Keterampilan) di SDIT An-Nahl Kota Jambi.
c. Kendala dalam implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran
SBK (Seni Budaya dan Keterampilan) Berbasis Budaya Lokal Jambi
pada Memahami tangga nada Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota
Jambi?
d. Upaya guru dalam mengatasi kendala implementasi Pendidikan Karakter
dalam Pembelajaran SBK (Seni Budaya dan Keterampilan) Berbasis
Budaya Lokal Jambi pada Memahami tangga nada Siswa Kelas V di
SDIT An-Nahl Kota Jambi?
e. Kondisi sarana dan sumberdaya.
f. Hasil pencapaian dan harapan.
3. Dokumentasi
Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber
dari arsip dan dokumen baik yang berada di SDIT An-Nahl Kota Jambi, yang
ada

hubungannya

dengan

penelitian

tersebut.

Dokumentasi

adalah

mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari
catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsiparsip dari lembaga yang di teliti. Adapun di dalam proposal skripsi ini peneliti
mengumpulkan data visi dan misi, tujuan, keadaan guru dan karyawan,
keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana, prestasi akademik dan non
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akademik struktur organisasi, serta jadwal pelajaran SDIT An-Nahl Kota
Jambi. Foto atau gambar, penggunaan foto dalam penelitian ini adalah untuk
memperoleh data yang tidak dapat ditemukan secara tertulis sekaligus
menjadi pelengkap serta bukti penelitian. Foto yang digunakan adalah foto
yang dihasilkan oleh peneliti di SDIT An-Nahl Kota Jambi.
F. Teknik Analisis Data
Menurut iskandar Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan
menginterprestasi data dengan tujuan untuk mendudukan berbagai informasi
sesuai dengan fungsinya hingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai
dengan tujuan penelitian. Dalam hal analisis data peneliti menggunakan teknik:
1. Reduksi Data
Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak
pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode,
menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya
dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan.
Adapun data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas,
dan

mempermudah

peneliti

untuk

melakukan

pengumpulan

data

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini, data
diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian data tersebut
dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang jelas
kepada penulis.
2. Penyajian Data
Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau
menyajikan data. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks
naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan
bagan. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam
penelitian kualitatif adalah data teks yang bersifat naratif. Dalam penulisan
kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat,
bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering
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digunakan adalah teks yang bersifat naratif dan di dalam proposal skripsi ini
peneliti menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan
dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing.
Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan
maupun dari sumber pustaka.

3. Kesimpulan/Verifikasi
Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak
ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya (Sugiyono, 2009, hal. 252). Kesimpulan dalam penulisan
kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang
sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.
4. Pengecekan Keabsahan Data
Keabsahan temuan merupakan konsep penting yang diperbarui dari
konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut vesri
“passitivisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan
paradigmanya sendiri. Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria
tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan (kredibilitas),
keteralihan, kebergantunagn dan kepastian. Masing-masing kriteria tersebut
mengguankan

teknik

pemeriksaan

sendiri-sendiri.

Kriteria

derajat

kepercayaan (Yamin, 2009, hal. 91). Pemeriksaan datanya dilakukan
dengan:
a. Ketekunan pengamatan, bermaksud menemukna ciri-ciri dan unsurunsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu
yang sedang dicari dan kemudian memusaatkan diri pada hal-hal
tersebut secara rinci.
b. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan
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pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik
triangulasi yang bnyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber
lainnya kepada orang lain mengumpulkan data, maka kesimpulan
yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel Sugiyono,
2010, hal. 334).
Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang akan peneliti
lakukan adalah dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan
data hasil wawancara.
1)

Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan
apa yang dikatakan secara pribadi.

2)

Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

3)

Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang
pemerintahan.

4)

Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang
berkaitan.

G. Jadwal Penelitian
Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian di lapangan, maka
peneliti menyusun agenda penelitian secara sistematis yang terlihat pada tabel 3.3
jadwal penelitian disusun bertujuan untuk menjadi pedoman dalam melakukan
langkah-langkah penelitian nantinya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada
tabel berikut.
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Tabel 3. 3
Jadwal Penelitian
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jenis Kegiatan

Pengajuan judul
Proposal
Penyusunan
Proposal
Bimbingan
Proposal
Seminar Proposal
Perbaikan
Proposal
Pengurusan Izin
Riset
Pelaksanaan
Riset
Penyusunan Data
Penulisan Skripsi
Perbaikan Skripsi
Penyempurnaan

Juli
Agustus September Februari
Maret
April
2019
2019
2019
2020
2020
2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5
√ √
√
√ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√ √
√ √ √
√ √ √

Munaqasah
Pengandaan
Skripsi

√ √ √
Note: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah

BAB IV
PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Sejarah Berdirinya SDIT An-Nahl Kota Jambi
Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nahl Kota Jambi berdiri sejak tahun
2013 dengan nama awal SDIT Senter Kota Jambi yang sebelumnya adalah
sekolah TK pada tahun 2004 dalam kurun waktu Sembilan tahun. Atas
permintaan masyarakat maka beralihlah TK menjadi SDIT An-Nahl Kota
Jambi berlokasi di pusat kota Kota Jambi di Telanaipura simpang IV Sipin,
yang telah bergabung dengan jaringan Sekolah Islam Terpadu dengan
memadukan kurikulum nasional dan kurikulum jaringan Islam terpadu. kode
wilayah 7041 dengan nomor 61416. Dengan Identitas sekolah NPSN:
69942523 yang berstatus: Swasta di amana bentuk pendidikan: SD yang
berstatus Kepemilikan: Yayasan. Adapun SK Pendirian Sekolah: NOMOR:
1047 TAHUN 2016 pada tanggal SK Pendirian: 2016-04-04 yang memiliki
SK Izin Operasional: NOMOR: 1047 TAHUN 2016 dan tanggal SK Izin
Operasional: 2016-04-04.
2. Visi dan Misi SDIT An-Nahl Kota Jambi
a. Visi
Menjadikan sekolah dasar pecontohan di Jambi dalam membentuk
generasi, Tangguh, Agamis, Qurani, Wawasan luas dan Akhlakul Karimah
saat memasuki jenjang pendidikan berikutnya dengan berbekalkan,
Cerdas, Terampil, Berbudaya dan Taqwa:
1) Cerdas
a) Mampu mencari alternatif dan menyelesaikan masalah
pembelajaran yang dihadapi
b) Giat dan disiplin dan belajar
c) Mencapai nilai KKM 70 untuk setiap mata pelajaran.
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2) Terampil
a) Disiplin

dan

mandiri

dalam

melaksanakan

kegiatan

pembelajaran di sekolah dan di rumah
b) Menguasai salah satu bidang seni dan olah raga
c) Mampu menggunakan komputer sesuai dengan tingkat
pembelajaran dasar serta mengakses internet
3) Berbudaya
a) Tahu berperilaku berdasarkan nilai-nilai kesopanan
b) Mengenal keragaman bangsa
c) Menjunjung nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di
daerah
4) Taqwa
a) Mendirikan sholat 5 waktu.
b) Mampu membaca alqur‟an dan hapal surat pendek
c) Sopan dan patuh kepada Ibu, bapak dan guru
b. Misi
1) Menjadi lembaga sekolah percontohan di Provinsi Jambi
2) Membina peserta didik dalam membangun aqidah yang bersih
(silamul aqidah) dan ibadah yang benar (Shohihul Ibadah)
3) Membentuk peserta didik agar mencintai dan mengamalkan AlQuran dan Sunah.
4) Mengoptimalkan kompetensi peserta didik dengan kegiatan
pembelajaran

yang

memadukan

nilai-nilai

Islami,

ilmu

pengetahuan, dan teknologi (Mutsaqqul Fikri).
c. Tujuan Sekolah
1) Dapat mengamalkan ajaran agama, hasil proses pembelajaran dan
kegiatan pembiasaan.
2) Meraih prestasi akademik maupun non akademik minimal tingkat
kota Jambi.
3) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai
bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.
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4) Menjadi sekolah pelopor dan penggerak di lingkungan masyarakat
sekitar.
5) Menjadi sekolah yang diminati masyarakat.
6) Menciptakan generasi kebanggaan umat, yaitu generasi yang
cerdas, terampil, kreatif, inovatif,serta taat dalam Agama.
d. Kegiatan- Kegiatan
Dalam menjalankan misi tersebut, SDIT An-Nahl Kota Jambi telah
menetapkan misi utamanya dalam tiga bidang kegiatan, yaitu:
1) Pendidikan/Sosial

a) Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun
non-formal.
b) Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi.
c) Mendirikan Panti asuhan dan panti jompo.
d) Mendirikan

rumah

sakit,

poliklinik,

dan

laboratorium

kesehatan.
2) Kemanusiaan

a) Memberi bantuan kepada korban bencana alam dan pengungsi.
b) Memberikan bantuan kepada anak-anak yatim, fakir miskin,
dan gelandangan.
c) Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah.
3) Keagamaan

a) Mendirikan

sarana

ibadah

dan

membina

manajemen

pengelolaannya secara efektif.
b) Mendirikan dan Menyelenggarakan pondok pesantren.
c) Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan shadaqah.
d) Meningkatkan

pemahaman

melaksanakan syiar keagamaan.

tentang

ajaran

Islam

dan
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3. Struktur Organisasi SDIT An-Nahl Kota Jambi
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4. Sarana Prasarana SDIT An-Nahl Kota Jambi
a. Jumlah Peralatan
Table 3.1 Buku Pelajaran
No
Jenis Buku
Jumlah
1
Buku Pokok
2.287
2
Buku Penunjang
52
3
Buku Bacaan
2.826
Sumber: Tatat Usaha SDIT An-Nahl Kota Jambi

Keterangan
Baik
Baik
Baik

Table 3.2 Alat Kesenian
No
Nama Alat
Jumlah
1
Pianika
20 buah
2
Rebana
8 buah
3
Pianika
20 buah
3
Kyboard
10 buah
Sumber: Tatat Usaha SDIT An-Nahl Kota Jambi

Keterangan
Baik
Baik
Baik
Baik

Table 3.3 Prasarana
No

Nama Alat

Jumlah

Keterangan

1

Ruang Belajar

15 ruang

Baik

2

Ruang Kepala sekolah

1 ruang

Baik

3

Ruang Perpustakaan

1 ruang

Baik

4

Ruang Majelis Guru

1 ruang

Baik

5

Ruang Majelis Guru

1 ruang

Baik

6

Ruang UKS

1 ruang

Baik

7

Ruang Konsultasi

1 ruang

Baik

8

Dapur

1 ruang

Baik

9

WC/Kamar Mandi

7 ruang

Baik

Sumber: Tatat Usaha SDIT An-Nahl Kota Jambi
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B. Temuan Khusus dan Pembahasan
Pendidikan karakter adalah cara dalam mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak siswa dan juga peradaban bangsa yang bermartabat dalam
mengambangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berakhlak mulia; sehat; berilmu; cakap;
kreatif; mandiri; dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.
Hal tersebut juga terjadi kepada guru SDIT An-Nahl Kota Jambi yang
diwawancarai dan dilakukan observasi mengenai implementasi pendidikan
karakter berbasis budaya lokal Jambi melalui pembelajaran Seni Budaya dan
Keterampilan (SBK) di Sekolah Dasar.
Dalam penelitian ini dimulai dari pembelajaran pendidikan karakter
kepada perserta didik yang berbasis kebudayaan Jambi pada mata pelajaran SBK
di kelas V. Penelitian diawali dari melihat guru mengajar dengan cara
melaksanakan pendidkan karakter berbasis budaya lokal pada pelajaran SBK.
Jumlah seluruh Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota Jambi sebanyak 26 siswa
dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 11 siswa dan siswa perempuan sebanyak
15 siswa. Kemudian peneliti melakukan pengamatan terhadap siswa yang diteliti
dengan melihat sejauh mana siswa mengikuti pelajaran dan apakah berhasil atau
tidaknya pembelajaran implementasi pendidikan karakter berbasis budaya lokal
disekolah dasar ini khususnya di kelas VB dapat diterapkan.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan mengenai implementasi
pendidikan karakter berbasis budaya lokal Jambi melalui pembelajaran Seni
Budaya dan Keterampilan, dalam ekstrakurikuler seperti: bernyanyi, memainkan
alat musik, drama, tari dan dalam pembiasaan dihari jumat menggunakan pakaian
adat melayu Jambi. Di dalam pembelajaran guru memiliki silabus, dan
menyiapkan RPP berdasarkan materi yang akan menjadi bahan ajar terarah dan
terlaksana capaiannya. Dalam proses pembelajarannya guru mengajarkan olah
makanan tradisional, cerita rakyat yang berasal dari daerah Jambi, pakaian adat
Jambi, musik tradisional dan lain-lainnya dengan menggunakan media konkret
dalam pembelajaran seperti : bahan pembuatan pangan lokal, kain tengkuluk,

37

sarung, dan lainnya. Adapun dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis
mendapatkan beberapa temuan yang dapat menggambarkan implementasi
pendidikan karakter berbasis budaya lokal Jambi melalui pembelajaran Seni
Budaya dan Keterampilan Berbasis Budaya Lokal Jambi dalam Memahami tangga
nada Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota Jambi terlihat dari hasil wawancara
dan observasi sebagai berikut:
1. Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Seni Budaya
dan Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya Lokal Jambi
Pendidikan karakter berbasis budaya lokal Jambi yang telah diterapkan
pada Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota Jambi telah berjalan baik, ini
didasari dengan adanya kreativitas guru yang mengajar, dengan didukung
sarana dan prasarana dalam memperkenalkan kepada siswa tentang seni
budaya dan keterampilan Jambi. Kreativitas guru dalam merangkum menjadi
satu nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam adat dan budaya suku Jambi itu
sendiri.
Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 23 Oktober 2019
dengan narasumber Ibu Nurlailah, beliau merupakan kepala sekolah SDIT AnNahl Kota Jambi mengatakan kearifan lokal yang ada di sekolah ini ada
dimasukkan ke dalam pembelajaran muatan lokal atau sering disebut dengan
pembelajaran budaya daerah Jambi. Tetapi seiring dengan adanya SBK guru
melakukan pembelajaran pendidikan karakter yang berbasis budaya lokal
Jambi ini dikarenakan materi yang ada di dalam pembelajaran SBK mengarah
pada budaya-budaya luar daerah Jambi dan pembiasaan-pembiasaan lainnya,
seperti lagu-lagu daerah Jambi, pemakaian baju melayu Jambi, bercerita
sejarah Jambi dan melihat makanan tradisional Jambi.
Untuk melengkapi data penelitian, peneliti melakukan wawancara
kepada kepala sekolah SDIT An-Nahl Kota Jambi, wawancara itu telah terdata
oleh peneliti yang menghasilkan:
a. Religuis
Mata pelajaran SBK dalam satu minggu dilaksanakan satu kali
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pertemuan. Materi pembelajaran yang disampaikan pada siswa pada saat
observasi penulis di dalam kelas adalah Memahami tangga nada. Pada
awal pembelajaran guru telah menunggu siswa di dalam kelas, sehingga
siswa disambut di pintu masuk ke kelas. Setelah semua berada di dalam
kelas, guru memeriksa kesiapan siswa karena beberapa siswa yang di
belakang masih berbicara sendiri, guru melakukannya dengan bertanya
dan juga memberikan info atau kabar terbaru di depan kelas agar siswa
memperhatikan guru. Setelah guru melihat semua siswa tenang, tanpa
diperintah oleh guru salah satu siswa selaku ketua kelas memimpin doa
sebelum pembelajaran dimulai. Siswa berdoa kepada Tuhan agar
mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pelajaran pada hari itu.
Penanaman karakter pada siswa yang agamis telah dilakukan oleh guru
agar siswa selalu menjalankan nilai-nilai islam dalam kehidupannya.
Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama Ibu
Nurlailah selaku Kepala Sekolah, sebagai berikut:
Guru melaksanakan tugas-tugasnya di kelas dengan cara
menyiapkan RPP sebaik mungkin untuk dijadikan bahan ajar
dalam mata pelajaran SBK. Mengajarkan nilai-nilai agama dengan
cara membiasakan mengucapkan salam sebelum masuk kelas dan
berdoa sebelum memulai pembelajaran SBK. Dengan memberikan
seloko-seloko Jambi yang bermanfaat bagi mereka, dan saya
menjelaskannya pada siswa, setelah siswa memahami maksud dari
seloko itu barulah saya meminta siswa menghafalnya dan
memperaktekannya bersama teman-temannya Mengajarkan kepada
mereka tentang cara menghormati orang yang lebih tua dan
menjelaskan tentang pentingnya menghormati kedua orangtua dan
ajarkan siswa jangan melawan kepada kedua orang tua (wawancara
pada 23 Oktober 2019).
Siswa berdoa bersama sebelum kegiatan belajar mengajar
dilakukan dan pada saat yang bersamaan pula guru berdoa bersama dengan
siswa.
Selama proses pembelajaran, guru sudah melakukan apresiasi
dengan melakukan tanya jawab yang relevan dengan materi yang akan
diajarkan dan memotivasi belajar siswa untuk memberikan semangat.
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Siswa terdorong untuk mengemukakan pengetahuan awal tentang konsep
yang akan dipelajari. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran
dan menjelaskan secara singkat materi Memahami tangga nada yang
terdapat dalam lagu-lagu daerah Jambi. Sebagaimana dapat dilihat dari
hasil wawancara peneliti bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah selaku guru SBK
sebagai berikut
Saat akan memulai pembelajaran, saya menyambut mereka di
depan kelas dan memberikan energi positif pada mereka dengan
senyuman, setelah siswa masuk ke dalam kelas, saya meminta
mereka duduk dengan rapih dan kami bersama-sama berdoa agar
pelajaran kami mendapapat berkah dan kami bisa mendapatkan
Ilmu yang bermanfaat (wawancara pada 23 Oktober 2019).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa mengajarkan
nilai-nilai agama dengan cara membiasakan mengucapkan salam sebelum
masuk kelas dan berdoa sebelum memulai pembelajaran SBK. Dengan
memberikan seloko-seloko Jambi yang bermanfaat bagi mereka, dan guru
menjelaskannya pada siswa, setelah siswa memahami maksud dari seloko
itu barulah saya meminta siswa menghafalnya dan memperaktekannya
bersama teman-temannya. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil
wawancara peneliti bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah selaku guru SBK
sebagai berikut
Saya akan membuat kondisi kelas saya berjalan baik dan nyaman
bagi siswa saya, sehingga saat belajar mereka akan tetap
konsentrasi dan tidak bermain-main, saya juga kerap kali
memberikan masukan positif pada siswa dengan bercerita motivasi
dan setelah itu saya juga mengecek keberadaan dan kabar dari
siswa yang ada di kelas saya (wawancara pada 23 Oktober 2019).
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa guru
mengkondisikan siswa ditempat duduknya masing-masing kemudian guru
membuka pelajaran dengan salam dan mengajak semua siswa berdo‟a
menurut agama. Guru juga memeriksa kehadiran siswa dengan memanggil
siswa satu persatu dan melakukan apresiasi “Apakah sebelum sekolah tadi
pamitan dan salaman dengan kedua orang tua? itu artinya siswa di kelas
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adalah anak yang baik dan akan mendapat keridhoan orang tua ketika
melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu di sekolah. Guru juga bertanya
pada siswa “Ada yang tahu siapa saja tokoh yang memperjuangkan Jambi
?” guru juga menghubungkan apresiasi dengan materi yang akan dipelajari
dan menyampaikan kompetensi inti yang ingin capai dan guru
menunjukkan gambar tokoh pejuang Jambi dan bertanya pada sebagian
siswa.
Penentu siswa berprestasi kelas VB diambil berdasarkan observasi
kepada guru. Berdasarkan hasil pengamatan guru dalam melakasanakan
pembelajaran selalu mengajak siswanya untuk berdoa bersama-sama
Karena berdoa sebagai kerendahan hati kepada Tuhan yang Maha Esa.
Selain dalam penyampaian doa kepada Tuhan, Guru selalu mengajak
siswanya untuk mensyukuri nikmat hidup melalui cara berbuat baik
kepada teman-teman dengan menggunakan bahasa Jambi yang baik.
Guru di kelas VB dalam peroses melakukan pelaksanaan
pembelajaran SBK selalu mengkaitkan dengan kebudayaan Jambi lainnya
dengan berperilaku Religius yaitu dengan cara mengagungkan sang maha
pencipta, karena berkatNya manusia ada di bumi, guru juga mengharuskan
pada siswa selalu berdoa dalam setiap kegiatan di kelas atau pun di luar
lingkungan sekolah. Dengan berdoa maka Tuhan senantiasa memberikan
perlindungan kepada siswa, dengan memberikan pemahaman pada siswa
maka siswa senantiasaan selalu bersyukur dan berbuat sesuai dengan
ajaran Tuhan Yang Maha Esa.
b. Kejujuran
Kejujuran merupakan dasar dari hidup bersosialisasi dengan orang
lain, dengan berbuat baik dan berkata jujur sangat diperlukan guna
menginkatkan keharmonisan yang baik dengan sesama. Nilai kejujuran
yang di terapkan di SDIT An-Nahl Kota Jambi dilakukan dengan berkata
baik dan tidak berbohong pada diri sendiri dan juga kepada orang lain.
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Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama. Sebagaimana
dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama Ibu Siska Wijaya
selaku Waka Kurikulum, sebagai berikut:
Memberikan siswa kepercayaan untuk mengerjakan tugas dan
ulangan secara mandiri sesuai dengan kemampuan siswa itu
masing-masing. Siswa tidak dibenarkan berbohong atau
menyontek tugas milik temannya. Meminta siswa memberikan
sumbangan untuk korban bencana alam atau untuk teman-teman
mereka lainnya yang sakit. Memberikan materi terkait dengan
kebudayaan lokal Jambi mengenalkan siswa akan pentingnya
melestarikan budaya lokal dan mencintai budaya Jambi dengan
menyanyikan lagu daerah Jambi, seperti lagu Orang Kayo Hitam
dan juga Batanghari dan masih banyak lainnya. Memberikan
mereka tugas tentang apa yang mereka dapatkan dari pelajaran
SBK dengan cara tersebut guru dapat menilai sejauh mana
pemahaman siswa tentang pelajaran yang telah siswa pelajari
(wawancara pada 23 Oktober 2019).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa siswa selalu
dibimbing untuk berkata jujur kepada teman, guru dan orangtua, mereka
harus berkata apa adanya dan tidak membohongi orang lain, guru
mencontohkan hal buruk yang akan terjadi apabila masih berkata bohong
atau tidak jujur, namun bila seseorang berkata jujur maka akan
mendapatkan manfaat yang lebih baik dan akan memiliki teman banyak
serta kasih saying yang lebih tentu akan diberikan oleh guru dan orangtua.
Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama Ibu
Desi Murni selaku orangtua murid sebagai berikut:
Saya melihat anak saya belajar dan mereka belajar dengan
gembira, ditambah lagi didukung dengan fasilitas yang ada, anak
saya juga sering memainkan alat musik pianika di sekolah dan
sering berlatih kembali di rumah, dengan memainkan lagu sekapur
sirih, batik Jambi dan juga lagu daerah Jambi lainnya (wawancara
pada 23 Oktober 2019).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa selaku
orangtua ingin yang terbaik dengan anaknya, selama siswa belajar di kelas
pada mata pelajaran SBK mereka praktek bermain alat musik untuk
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meningkatkan kecerdasan mereka dan kepedulian mereka dengan sejarah
dan lagu-lagu provinsi Jambi. Saat belajar di kelas, guru memberikan
pengarahan untuk memperhatikan presentasi yang telah disiapkan. Guru
sudah memutarkan lagu daerah Jambi dan juga mempraktekkan alat musik
pianika agar siswa menirukan lagu yang dimainkan oleh guru. Terlihat
siswa tertarik dan antusias mempraktekan dan mendengarkan dan juga ada
di lembaran kertas yang diberikan guru kepada siswa yang berisikan lagu
daerah Jambi. Setelah itu, guru juga menampilkan dan menjelaskan
tentang perjuangan yang dilakukan oleh Sultah Thaha Saifuddin dan guru
menjelaskannya secara rinci dari awal perjuangannya sampai akhir
hayatnya. Guru dalam penyampaian materi dilakukan dengan komunikatif
mengajak siswa berinteraksi dengan luwes. Terlihat guru menghargai
siswa dengan melakukan kontak mata saat menjelaskan materi dan
menggunakan bahasa tubuh dengan cara menganggukkan kepala ketika
siswa menjawab pertanyaan dengan benar, menggelengkan kepala ketika
siswa belum menjawab pertanyaan dengan benar. Sebagaimana dapat
dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah
selaku guru SBK sebagai berikut:
Saya mengajari mereka tentang arti kejujuran dengan tidak
berbohong atas perbuatan baik kepada teman dan juga kepada
materi yang telah mereka pelajari jika mereka tidak paham maka
saya menuntut mereka untuk jujur dengan ketidakpahamannya,
sehingga saya bisa mencarikan formula yang tepat untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Dengan arti jujur adalah cara yang
dilakukan dalam mengenalkan kearifan lokal terutama budaya
Jambi kepada para murid karena pemahaman akan budaya Jambi
sangat diperlukan untuk melastarikan kearifan lokal bagi generasi
muda teutama bagi murid SDIT An-Nahl Jmabi kelas V dengan
berkata jujur dalam pemahaman mengenai materi budaya Jambi
membuat guru menjadi lues dalam memberikan pengetahuan
lainnya dan murind menjadi paham dan mengerti dengan materi
yang telah disampaikan. Saya juga memberikan contoh dari
kejujuran itu pada siswa sesuai dengan materi SBK (wawancara
pada 23 Oktober 2019).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa mengajarkan
unsur-unsur kebudayaan Jambi untuk dapat dipahami dan sisiwa menjadi
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cinta akan kebudayaan Jambi. Mengajar dengan dengan cara yang
menyenangkan sehingga mereka menjadi tertarik belajar SBK. Guru
melaksanakan tugas-tugasnya di kelas dengan cara menyiapkan RPP
sebaik mungkin untuk dijadikan bahan ajar dalam mata pelajaran SBK.
Guru mengajak siswa patuh dan taat kepada orang tua, baik di
lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar melarang siswa menyontek
karena dalam budaya Jambi itu harus berani berbuat jujur serta berani
tanggung jawab seperti para sejarah Sultan Thaha Saifuddin Jambi dan
Orang Kayo Hitam. Dalam pelaksanaan pembelajaran SBK yang berbasis
kebudayaan lokal Jambi, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang telah diberikan oleh guru dengan jujur dan tidak berbohong. Siswa
dalam melaksanakan pembelajaran berani bertanya kepada guru mengenai
materi pembelajaran SBK yang tidak dimengerti.
c. Disiplin
Kedisiplinan berperan sebagai pengatur dan juga keseriusan dalam
melakuakn perbuatan, sehingga kedisiplinan yang diterapkan di SDIT AnNahl Kota Jambi telah dirasakan oleh para siswa dan memberikan manfaat
baik bagi mereka untuk memiliki jam belajar lebih banyak. Pada setiap
pagi hari selalu ada kegiatan penyambutan pagi kepada siswa dan guru
yang datang. Dalam kegiatan ini guru yang piket berdiri di depan sekolah
untuk melakukan penyambutan pagi dengan mengucapkan selamat pagi
pada setiap hari senin-sabtu. Seluruh warga sekolah dibiasakan untuk
bersalaman ketika berangkat dan pulang sekolah. Hasil pengamatan yang
dilakukan penulis mengenai interaksi sosial yang dibangun warga sekolah
menunjukkan sekolah menerapkan prinsip 3S (senyum, salam, sapa) dalam
kegiatan sehari-hari. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara
peneliti bersama Ibu Siska Wijaya selaku Waka Kurikulum, sebagai
berikut:
Kami terus berupaya menanamkan kedidiplinan pada siswa dengan
membiasakan siswa untuk datang tepat waktu dengan cara datang
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kesekolah sebelum lonceng masuk berbunyi. Ajari tentang
mengerjakan tugas secara mandiri dan hargai hasil siswa yang
mengerjakan tugas dan ulangan hasil sendiri tanpa mencontek.
Guru menejelaskan dan bercerita tentang cerita sejarah Jambi yang
dikemas dan digabungkan dengan lagu daerah provinsi Jambi dan
meminta siswa bercerita tentang apa yang mereka ketahui seputar
pembelaaran SBK. Mengajak mereka membuat karya seni dengan
dengan berlatih bernyanyi daerah Jambi dan juga memanfaatkan
bahan-bahan yang ada di kelas seperti kertas untuk membuat
kerajianan budaya Jambi seperti keris siginai dan bentuk Angso
Duo. Menceritakan sejarah Jambi dengan menggunakan media
seperti gambar-gambar para tokoh pejuang Jambi bisa juga dengan
menggunakan baju adat Jambi. Membuat pensi mini dengan
melatih siswa bernyanyi dan juga bermain drama mini dengan
menceritkan perjuangan Orangkayo Hitam dan Sultan Thaha
Saifuddin Jambi (wawancara pada 23 Oktober 2019).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa guru
mengajarakn arti kedisiplinan dengan cara menyambut siswa saat datang
ke sekolah dan juga saat akan belajar di kelas. Guru menyambut di depan
kelas guna menujukkan kesipan saat akan belajar di kelas. Selain itu juga
saat belajar guru sudah melakukan tanyajawab kepada siswa setelah
menjelaskan sub materi Sejarah Suthan Thaha dan juga Orang Kayo Hitam
yang telah disampaikan dan memberikan kesempatan bertanya. Guru juga
membagi kelompok belajar siswa secara acak agar terjadi interaksi sesama
teman di dalam kelas. Dengan membentuk kelompok agar siswa peduli
terhadap teman kelompok mereka dan juga meningkatkan rasa
kebersamaan antar teman.
Dalam pembentukan kelompok, guru kelas membagi menjadi 2
kelompok untuk memberikan pendapatnya menganai sejarah Sultan Thaha
Saifuddin Jambi dan Orang Kayo Hitam. Masing-masing kelompok terdiri
dari 7/8 siswa tetapi guru dalam pembentukan kelompok belum
memperhatikan kemampuan akademik atau kognitif siswa karena ada satu
kelompok yang dominan terdiri dari siswa yang memiliki akademik tinggi
dan satu kelompok dominan memiliki kemampuan akdemik kurang.
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Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan presentasi. Pada
saat guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan
hasil di depan kelas, terlihat kelompok yang maju ke depan dan kelompok
yang dibelakang mendengarkan paparannya. Setelah semua kelompok
sudah mendapat kesempatan untuk presentasi, guru meminta siswa
mengumpulkan hasilnya namun pembahasan hasil diskusi menggunakan
LKS belum sepenuhnya dilakukan. Kegiatan dilanjutkann dengan
memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. Beberapa siswa antusias
bertanya mengenai kerajaan Jambi saat ini beberadaanya di mana, setelah
guru

menjawab

semua

pertanyaan

siswa

guru

bersama

siswa

menyimpulkan pembelajaran dan menampilkan ringkasan materi dan
kemudian guru sedikit memberikan penguatan. Sebagaimana dapat
dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah
selaku guru SBK sebagai berikut:
Saya selalu mengajak dan mengharuskan para siswa di sini agar
cinta pada orangtua, dengan cara bersalaman saat pergi kesekolah
dan menggunakan perkataan yang baik pada orangtua agar cinta
dan rasa hormat pada orangtua begitu tinggi dan selalu dilakukan.
Selain itu juga saya meminta mereka untuk disiplin dalam
berangkat sekolah dan juga saat pulang sekolah, memanfaatkan
waktu di sekolah dengan baik tanpa bermain-main sendiri dan
menghabiskan waktu. Disiplin dalam masuk kelas dan saat keluar
kelas begitupun dengan pembelajaran di dalam kelas, mereka akan
selalu mengerjakan pereintah dengan baik dan saat mengerjakan
latihan mereka tidak bermain-main (wawancara pada 23 Oktober
2019).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa Mengajarkan
kepada mereka tentang cara menghormati orang yang lebih tua dan
menjelaskan tentang pentingnya menghormati kedua orangtua dan ajarkan
siswa jangan melawan kepada kedua orang tua dengan cerita-cerita sejarah
Jambi yang sangat cinta dan hormat pada kedua orangtuanya, seperti
Anak-anak Datuk Paduko Berhalo. Selain itu juga guru mengajari tentang
mengerjakan tugas secara mandiri dan hargai hasil siswa yang
mengerjakan tugas dan ulangan hasil sendiri tanpa mencontek. Guru
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menejelaskan dan bercerita tentang cerita budaya Jambi dan meminta
siswa bercerita tentang apa yang mereka ketahui seputar pembelaaran
SBK.
Selain dalam pelaksanaan pembelajaran siswa sebeluum masuk
keruangan selalu berbaris mengantri masuk ke dalam kelas sambil
menyalami gurunya di ruang pintu masuk kelas, yang menandakan siswa
sopan kepada gurunya. Dan jika bel berbunyi siswa masuk ke dalam kelas
serta tidak berkeliaran di luar kelas. Siswa juga berpakaian rapi dan tidak
kumuh yang menandakan dalam budaya Jambi kebersihan itu hal yang
utama karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Sebagaimana dapat
dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama Ibu Eva Sundari selaku
orangtua murid sebagai berikut:
Salaku orangtua saya melihatnya senang saja ya, kalau anak kita
menjadi disiplin, mereka masuk dan belajar tepat waktu dan
pulangnya pun tepat waktu juga, sehingga selama proses belajar
mengajarkan akan berdampak biak bagi anak saya kalau dilakukan
disiplin dengan baik (wawancara pada 23 Oktober 2019).
Kebiasaan yang ditanamkan di SDIT An-Nahl Kota Jambi
terbentuk dalam aktivitas sehari-hari meliputi interaksi sosial dan pola
perilaku yang dibangun warga sekolah. Pola kebiasaan ini dilakukan
dalam berbagai aktivitas sehari-hari dari kegiatan awal hingga kegiatan
penutup

pembelajaran.

Dalam

kegiatan

awal

sebelum

memulai

pembelajaran para siswa dibudayakan untuk kegiatan penyambutan pagi
yang diawali dengan berdoa bersama, bernyanyi, bermain, gerakan fisik
dan dilanjutkan kegiatan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Dari
hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis mengenai kebiasaan pada
setiap pagi hari di SDIT An-Nahl Kota Jambi terlihat.
d. Kreatif
Siswa dituntut untuk menjadi kreatif dengan memiliki kebiasaan
baik dan aktif dalam melakukan sesuatu, dalam membuat anak menjadi
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kreatif maka guru tentu harus melakukan kegiatan yang menunjang
kekreatifan

siswa

dengan

melakukan

kebiasaan

menyelesaikan

permasalahannya sendiri. Guru juga terus melakukan terobosan dalam
mengajar agar lebih menyenangkan. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil
wawancara peneliti bersama Ibu Siska Wijaya selaku Waka Kurikulum,
sebagai berikut:
Saat belajar guru terus saya pantau dan mereka selalu
memanfaatkan media yang ada agar pembelajaran semakin
membaik dan siswa merasa nyaman saat belajar di kelas. Siswa
akan dibawa untuk mengenal lagu-lagu daerah Jambi yang mulai
dilupakan agar budaya provinsi Jambi selalu melekat pada generasi
muda dengan cara mengenalkan kepada mereka tangga nada yang
ada dalam lagu daerah Jambi menggunakan alat musik pertama
murid akan menggambar dan menulis tangga nada dan lirik lagu
kemudian akan dipraktekkan dengan menggunakan alat musik
pianika (wawancara pada 23 Oktober 2019).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa siswa sangat
antusias mendengarkan penjelasan guru terkait dengan budaya Jambi
ketika pembelajaran itu dapat dikemas menjadi menarik oleh guru. Media
yang tersedia yaitu berupa alat musik seperti pianika untuk mendukung
anak dalam memahami lagu daerah sehingga mereka bisa menghafal lagu
daerah Jambi dan juga menjadi paham akan tangga nada yang ada dalam
setiap lagu daerah Jambi yang mereka nyanyikan, gambar-gambar tokoh
Jambi dan gambar kuliner khas Jambi dan baju adat yang dipakai guru.
Siswa menjadi paham akan pentingnya melestarikan budaya Jambi dan
siswa dapat menerapkan pengetahuan mereka di kehidupan sehari-hari
dengan nilai-nilai yang mereka dapat dari belajar SBK.
Guru juga menambahkan sosok sejarah Jambi yaitu Orang Kayo
Hitam dengan menampilkan video melalui LCD projector, terlihat antusias
siswa menyaksikan kisah Orang Kayo Hitam. Betapa takjubnya anak-anak
dengan Orang Kayo Hitam yang gagah berani untuk membela tanah air
Jambi agar tidak dijajah oleh kerajaan Mataram, sosok yang tegas dan
berani seolah-oleh ingin dilekatkan pada setiap siswa yang menyaksikan
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video Orang Kayo Hitam. Siswa sangat antusias dan sangat terpukau
dengan keberanian untuk membela Jambi. Sebagaimana dapat dilihat
dari hasil wawancara peneliti bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah selaku guru
SBK sebagai berikut:
Saya mengajak siswa untuk mengekspresikan kemampuan mereka
dengan melakuakn cerita dan juga lagu yang mereka dengarkan
dan juga dari musik yang mereka mainkan. Saya mengajari mereka
untuk bercerita tentang sejarah Jambi dan juga sejarah perjuangan
Jambi, di lain hal saya jgua mengajari mereka untuk bernyanyi lagu
daerah Jambi, seperti, Sekapur Sirih, Batanghari, Orang Kayo
Hitam dan juga Selayang pandang dan masih banyak lainnya.
Dengan mempraktekan tersebut mereka akan terbisa aktif untuk
mengekspresikan kemampuan mereka. Dan juga dari pihak sekolah
mendukung untuk melakukan pentas senin yang ditujuakn untuk
menampilkan kemampuan siswa di depan teman-temannya agar
semuanya aktif dan kreatif (wawancara pada 23 Oktober 2019).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa Siswa
mempraktekan menggunakan pianika untuk membawakan sebuah lagu
Jambi, agar mereka mengenal lagu dan mampu bermain alat musik, selain
itu juga guru mengajak siswa membuat karya seni dengan memanfaatkan
bahan-bahan yang ada di kelas seperti kertas untuk membuat kupu-kupu
dan gambar yang kreatif, selain itu juga gambar benda-benda tradisional
Jambi ataupun benda sejarah seperti keris siginai, kapal berlayar, senjata
perang dan juga transportasi Angso Duo. Siswa juga diminta untuk
bercerita dengan menggunakan bahasa mereka sendiri tentang sejarah
Jambi atau sejarah perjuangan Jambi. Guru juga meminta siswa untuk
melakuakn pentas seni dengan bernyanyi dan juga memainkan pianika
dengan menggunakan lagu daerah Jambi. Sebagaimana dapat dilihat dari
hasil wawancara peneliti bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah selaku guru SBK
sebagai berikut:
Saya mengajar mereka dengan memutarkan lagu-lagu daerah Jambi
seperti Orangkayo Hitam dan juga Batanghari dan juga sekapur
sirih banyak lagi, agar mereka mendapatkan pesan dan mampu
mengenal budaya Jambi melalui lagu yang di dalamnya
mengandung pesan pada pendengar. Pada saat ingin mulai belajar
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saya selalunya bercerita tentang sejarah dan juga lagu-lagu daerah
Jambi (wawancara pada 23 Oktober 2019).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa siswa dapat
berkreasi dalam bercerita tentang sejarah Jambi dan juga membawakan
lagu daerah Jambi yang terdapat nilai-nilai pendidikan. Keadaan kelas
yang kondusif yang bisa diterapkan pembelajaran berbasis praktek Seni
Budaya Keterampilan (SBK) seperti bernyanyi lagu daerah Jambi dan
praktek tari sekapur sirih, kemudian latihan mini drama tentang Sutan
Thaha Saifuddin Jambi. Siswa menjadi lebih cinta akan budaya lokal dan
mereka kaya akan pengetahuan lokal terkait Seni Budaya Keterampilan
Jambi.
e. Peduli Sosial
Kepedulian sosial yang terus ditingkatkan agar siswa memiliki
karakter yang peduli dengan sekitar mereka, bukan hanya pada temanteman tapi juga peduli akan menjaga alam sekitar, dengan adanya
kepedulian dalam diri siswa sudah tentu akan meningkatkan kesadaran
siswa bahwa mereka memerlukan oranglain dalam mengarungi kehidupan
dan sudah tentu harus saling tolong menolong.

Sebagaimana dapat

dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama Ibu Siska Wijaya selaku
Waka Kurikulum, sebagai berikut:
Keadaan kelas yang kondusif yang bisa diterapkan pembelajaran
berbasis praktek Seni Budaya Keterampilan (SBK) seperti lagu
daerah Jambi, praktek tari sekapur sirih, kemudian latihan mini
drama tentang Sutan Thaha Saifuddin Jambi. Siswa menjadi lebih
cinta akan budaya lokal dan mereka kaya akan pengetahuan lokal
terkait Seni Budaya Keterampilan Jambi. Mengajarkan unsur-unsur
kebudayaan Jambi untuk dapat dipahami dan siswa menjadi cinta
akan kebudayaan Jambi. Mengajar dengan dengan cara yang
menyenangkan sehingga mereka menjadi tertarik belajar SBK.
Semakin sering anak mengenal budaya Jambi akan meningkatkan
kepedulian mereka terhadap budaya dan juga sesama (wawancara
pada 23 Oktober 2019).
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa
penerapan kearifan lokal sudah diterapkan dalam pembelajaran yaitu
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pembelajaran seni budaya dan keterampilan dan pembiasaan-pembiasaan
sehari-hari dengan memaninkan alat musik pianika dengan menyayikan
lagu melayu Jambi, selain itu pula pemakaian baju melayu Jambi setiap
hari jumat, dengan menggunakan baju melayu Jambi siswa diajak untuk
mengenal pakaian adat melayu Jambi. Kemudian melalui kegiatan
ekstrakurikuler, seperti:, tarian Jambi dan juga berlatih memasak makanan
tradisional Jambi. Penulis menemukan bahwa tidak ada kesiapan khusus
dari pemerintah, sehingga sekolah menyiapkan dan mengembangkan
sendiri sumber belajar yang diajarkan pada siswa.
Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran menggunakan metode terkait dengan pembelajaran SBK.
Terlihat sejak awal siswa dalam mengamati penjelasan dari guru. Saat
berdiskusi tentang materi yang dijelaskan guru sebelumnya siswa masih
ada yang bermain-main. Pada saat guru memberikan pertanyaan beberapa
siswa masih takut menjawab, setelah guru memberikan pancingan berupa
pertanyaan baru siswa mau menjawab. Keberanian siswa untuk
menanyakan sendiri tentang materi yang sudah dipelajari belum tampak.
Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama Ibu
Lili Lailatulzzahrah selaku guru SBK sebagai berikut:
Siswa akan dibiasakan untuk peduli dan juga saling tolong
menolong, saat teman mengalami kesulitan dalam pelajaran maka
diperlukan kepedulian dengan menjelaskan dan memberikan
bantuan. Salain itu juga saat mereka bermain harus salaing berbagi
saat alat terbatas maka harus bergantian dan tidak boleh marah dan
harus bersabar, kami terus mengingatkan mereka agar mereka
berlaku baik dan iklas, selain itu juga saat salah satu dari mereka
ada yang sakit, maka kami bersama-sama mendoakan dan
membantnu seikhlasnya bila ada untuk meringankan beban yang
sedang sakit (wawancara pada 23 Oktober 2019).
Dari hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa siswa akan
dibiasakan untuk bersosialisasi dengan teman dan lingkungan, dengan
pengarahan dari guru maka siswa akan saling tolong menolong saat
mengalami kesulitan dalam belajar atau saat bermain di luar kelas, mereka
akan diarahkan untuk saling berbagi dan bergantian dalam melakukan
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permainan. Tidak dibenarkan untuk marah dan harus ikhlas, sehingga
dengan begitu siswa akan lebih sering menggunakna senyuman dari pada
amarah.
Guru di SDIT An-Nahl Kota Jambi selalu membangun komunikasi
yang ramah dan menyenangkan kepada para siswa pada saat penyambutan
pagi dan proses pembelajaran sehingga terciptanya kenyamanan dan rasa
percaya diri pada anak. Mereka selalu bertegur sapa ketika bertemu dan
membangun suasana keakraban ketika bermain dan berlangsung kegiatan
lainnya. Komunikasi juga terjalin harmonis oleh guru kepada orangtua
siswa ketika mengantar dan menjemput anaknya. Mereka sangat akrab dan
terbangun suasana kekeluargaan. Selain itu pula rasa bergotong-royong
terus ditingkatkan guna membentuk karakter siswa yang cinta pada
lingkungan dan juga pada persaudaraan.
Dalam setiap kegiatan selalu terdapat kebiasaan yang ditanamkan
kepada peserta didik disetiap harinya mulai dari kegiatan awal pembukaan
hingga kegiatan penutup sesuai dengan tema/sub tema pada hari itu.
Kebiasaan ini disesuaikan dengan nilai-nilai karakter budaya yang
diaplikasikan dalam kegiatan. Dalam kegiatan bermain peran dokterdokteran anak dibiasakan untuk saling membantu dan menolong orang lain
yang sakit, bersikap sopan dalam melayani pasien, dan berbagai kebiasaan
lainnya yang berkaitan dengan sosial budaya di kehidupan sehari-hari.
Guru mencoba sedikit mengulas materi SBK pada minggu lalu
dengan

cara

melakukan

tanya

jawab.

Selanjutnya

guru

mulai

menyampaikan materi. Materi yang dibahas pada pertemuan kedua sama
dengan pelajaran sebelumnya. Materi yang dicapai pada kegiatan ini yaitu
bagaimana cara bernyanyi di depan kelas tentang lagu daerah Jambi dan
juga memainkan Musik pianika, ditambahkan juga siswa memerankan
Orang Kayo Hitam dalam drama mini dari cerita yang ditonton
sebelumnya. Guru menanyakan kesiapan mereka tentang penampilan
mereka yang telah dipersiapkan. Setiap guru menjelaskan tentang apa yang
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harus mereka lakukan untuk memerankan para tokoh sebelumnya, siswa
diberikan waktu untuk berlatih dan menghapalan dialog drama dan
menjelaskan di depan kelas dengan menuliskan sejarah singkat perjuangan
Jambi.
Setelah guru menceritakan kisah dari Orang Kayo Hitam ditambah
dengan menonton video perjalanan Orang Kayo Hitam, siswa semakin
memahami karakter dan alur cerita dari Orang Kayo Hitam itu sendiri.
Betapa dia sosok yang tinggi dan berani untuk membela kerajaan Jambi,
sehingga dia rela mati untuk membela kerajaan Jambi agar tidak menjadi
jajahan kerajaan Mataram dari pulau Jawa. Selain itu pula siswa mampu
menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari, seperti nama-nama
Sejarah pemimpin Jambi, alat-alat tradisional Jambi, lagu-lagu Jambi dan
kelangkapan pakaian adat Jambi.
Pada saat kegiatan inti, guru memberikan pengarahan untuk
memperhatikan

presentasi

yang

telah

disiapkan.

Guru

sudah

mempraktekkan lagu daerah Jambi dan juga menunjukkan video tentang
perjungan tokoh Jambi. Terlihat siswa tertarik dan antusias dalam
bernyanyi dan mengamati video. Setelah itu, guru menampilkan dan
menjelaskan video tentang perjuangan para tokoh Jambi. Terlihat guru
menghargai siswa dengan melakukan kontak mata saat menjelaskan materi
dan menggunakan bahasa tubuh dengan cara menganggukan kepala dan
memberikan tepuk tangan ketika siswa menjawab pertanyaan dengan
benar, menggelengkan kepala ketika siswa belum menjawab pertanyaan
dengan benar. Selanjutnya, adalah kegiatan tanya jawab guru sudah
memberikan kuis dengan gambar bergerak setelah menjelaskan sub materi
atau seluruh materi yang telah disampaikan dan memberikan kesempatan
bertanya. Terlihat siswa mengacungkan tangan dan berlomba untuk
menjawab pertanyaan yang ada.
Pada saat pembelajaran SBK siswa diminta oleh gurunya berkarya
mengenai adat dan budaya Jambi seperti membuat Batik, membuat
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Origami Membentuk Angso Duo, selain itu juga guru mengenalkan alat
musik tradisional Jambi seperti Gendang, Gambus, Robana, Kompangan
dan lain sebagainya, agar materi yang ada di dalam buku pembelajaran
dapat dikembangkan dan dikaitkan dengan budaya Jambi yang ada
dilingkungan tempat siswa mengajar.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi
pendidikan karakter dalam Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan
(SBK) Berbasis Budaya Lokal Jambi pada Memahami tangga nada Siswa
Kelas V di SDIT An-Nahl Kota Jambi dilakukan melalui pendidikan
Religuis, di mana sebelum memulai pembelajaran siswa berdoa dan
mendoakan para pejuang yang telah mendahului; Kejujuran, di mana siswa
berprilaku jujur dalam mengerjakan tugas dan latihan tanpa mencontek
orang lain; Disiplin, di mana siswa datang dan pulang selalu tepat waktu
serta tidak mengulur-ngulur waktu saat belajar; Kreatif, di mana siswa
akan berkreasi dalam bernyanyi dan memainkan pianika di depan temantemanya dan Peduli Sosial, di mana siswa membantu mendoakan dan
menolong teman yang sedang kesulitan serta menjaga lingkungan sekolah.

2. Kendala dalam Implementasi Pendidikan Karakter dalam
Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya
Lokal Jambi
Berdasarkan hasil penelitian kendala-kendala yang dialami guru
dalam implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Seni
Budaya dan Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya Lokal Jambi pada
Memahami tangga nada Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota Jambi,
sebagai berikut:
a. Kurang Jelas Program Budaya Lokal Jambi yang Telah
Diterapkan
Kurang jelas program budaya lokal Jambi yang telah diterapkan
melalui pembelajaran seni budaya dan keterampilan karena belum
memiliki kurikulum yang pasti, sehingga menyebabkan guru kesulitan
dalam menentukan materi pembelajaran. Sebagaimana dapat dilihat dari
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hasil wawancara peneliti bersama Ibu Siska Wijaya selaku Waka
Kurikulum, sebagai berikut:
Karena kita belum memiliki kurikulum yang pasti tentang
budaya lokal Jambi jadi masih mengikuti mata pelajaran
Tematik. Karena kami juga banyak kekurangan guru yang
memang ahli dalam bidang kebudayaan. Itu juga mempengaruhi
dan sulit juga untuk menyampaikan materi tentang budaya
Jambi (wawancara pada 15 November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa belum
tersedianya kurikulum tentang bidang kebudayaan. Kurangnya jumlah
guru yang memahami tentang budaya merupakan suatu kendala yang
mana sulitnya siswa mendapatkan pelajaran tentang kearifan lokal.
Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama Ibu
Lili Lailatulzzahrah selaku guru SBK sebagai berikut:
Selaku guru saya mengalami kesulitan kalau tidak ada
kurikulum yang mengarahkan dari pelajaran ini, jadi saya
terkadang menggabungkan dengan budaya yang ada saja di
Jambi. Kurangnya pengetahuan saya terhadap budaya menjadi
salah satu faktor terbatasnya materi pelajaran yang saya
sampaikan kepada mereka (wawancara pada 15 November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa seorang guru
yang sedikit kesusahan dalam mengajarkan tentang materi kebudayaan,
dikarenakan kurangnya pengelaman terhadap pengetahuan tentang
budaya dan sedikit materi kebudayaan yang diajarkan kepada siswasiswanya. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti
bersama Tri Wahyuni selaku siswa kelas V sebagai berikut:
Ustadzah biasanya bercerita tentang sejarah Jambi dari putri
pinang masak dan juga Datuk paduko berhalo, yang cerita
tersebut merupakan awal terbentuknya nama Jambi pada saat
itu. Kami juga mengetahui bagaimana perjuangan datuk paduko
berhala dalam melakukan perdagangan dengan Negara lain.dan
itu membuat kami bisa tahu sejarah Jambi (wawancara pada 15
November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa seorang guru
yang menceritakan sebuah terbentuknya Jambi dengan cerita yang
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berjudul putri pinang masak dan datuk peduko berhalo. Cerita tersebut
bertujuan untuk memberi tahu para siswa tentang sejarah terbentuknya
nama Jambi.
b. Tidak Ada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
Berdasarkan Kurikulum
Dalam perangkat pembelajaran tidak ada rencana pelaksanaan
pembelajaran

(RPP)

yang

berdasarkan

kurikulum,

guru

hanya

mengandalkan kemampuan dan pengalaman pribadi guna memberikan
pendidikan karakter budaya lokal Jambi melalui pembelajaran Seni
Budaya dan Keterampilan. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil
wawancara peneliti bersama Ibu Siska Wijaya selaku Waka Kurikulum,
sebagai berikut:

RPP memang tidak sesuai dengan kurikulum karena kami
memang tidak ada kurikulum untuk mengatur mata pelajaran
SBK, kita masih bergabung dengan Tematik, jadi guru
inprovisasi dalam mengajar siswa-siswanya. Jadi guru juga
mengajarkan materi diiringi dengan memadukan pelajaran lain
dengan nilai budaya agar siswa dapat tahu nilai-nilai
kebudayaan tersebut (wawancara pada 15 November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dalam
mengajarkan suatu pelajaran kepada siswa-siswa, guru mencoba untuk
improvisasi dalam mengajar siswa-siswanya. Guru menjelaskan
beberapa materi pelajaran dan di tambahkan unsur-unsur nilai
kebudayaan. Itu bertujuan untuk menanamkan nilai kebudyaan kepada
siswa-siswa mereka. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara
peneliti bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah selaku guru SBK sebagai berikut:
Saat mengajar SBK saya menggunakan pengalaman mengajar
saya dan saya imrovisasi baca-baca dari internet agar tetap
sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi pun tersampaikan
pada siswa. Jadi sebelum saya mengajarkan di kelas, saya
mempelajari seputar budaya Jambi dahulu untuk materi
tambahan dan juga materi budaya ini mempunyai nilai yang
paling penting dalam membentuk karakter anak-anak disini
(wawancara pada 15 November 2019)
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Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa guru
mengajarkan siswa-siswanya dengan menambahkan materi tentang
kebudayaan. Yang mana materi kebudayaan tersebut dinilai hal yang
sangat penting untuk di ajarkan kepada siswa-siswanya dalam
membentuk jiwa dan karakter mereka masing-masing. Sebagaimana
dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama Maya Safitri selaku
siswa kelas V sebagai berikut:
Ustadzah kadang meminta kami untuk menonton video tentang
sejarah Jambi agar kami mendapatkan wawasan tentang budaya
Jambi. Kami juga mendapatkan ilmu berupa bagaimana cara
untuk bersopan santun terhadap orang yang lebih tua dan juga
beberapa sejarah perjuangan pahlawan yang dalam melawan
penjajahan (wawancara pada 15 November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa siswa yang
diberikan tugas untuk menonton video seputar sejarah Jambi. Itu
bertujuan untuk mengenalkan sejarah budaya Jambi, tentang tata
krama, perjuangan para pahlawan dalam melawan penjajahan.

c. Kurangnya Sumber Belajar
Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti
bersama Ibu Siska Wijaya selaku Waka Kurikulum, sebagai berikut:
Biasanya yang jadi kendala itu materi belajar yang mau
diajarkan kita terbatas, karena belum ada buku yang mengarah
ke materi SBK secara utuh. Jadi kami juga kesulitan untuk
mengajarkan materi tentang kebudayaan disini. Para guru pun
melakukan improvisasi dengan mengajarkan materi kebudayaan
tersebut melalui pengalaman mereka itu sendiri (wawancara
pada 15 November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa kurangnya
sarana seperti buku tentang SBK. Para guru sangat sulit untuk
mengajarkan materi SBK secara mendalam kepada para siswasiswanya. Jadi usaha yang dilakukan oleh guru adalah dengan
melakukan improvisasi dengan mengajarkan SBK tersebut berdasarkan
dari pengalaman mereka sendiri. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil
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wawancara peneliti bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah selaku guru SBK
sebagai berikut:
Materi yang saya ajarkan didapatkan dari bahan-bahan internet
dan juga dari buku-buku diperpustakaan, untuk mendapatkan
bahan materi yang saya ajarkan kepada siswa-siswa. Hanya itu
yang dapat saya lakukan untuk mengajarkan beberapa nilai-nilai
kebudayaan kepada siswa-siswa saya (wawancara pada 15
November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa guru yang
mengajarkan siswanya, mereka mempelajari dulu tentang materi
kebudayaan dari sumber-sumber yang ada di internet. Dan juga dari
buku-buku perpustakaan yang terkait dalam nilai-nilai kebudayaan.
Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama
Zulaikah selaku siswa kelas V sebagai berikut:
Biasanya Ustadzah baca buku di depan kelas dan juga kadang
kasih kami lembaran kertas, dan isinya tentang sejarah dari
pejuang Jambi. Cerita sejarah tersebut membuat kami banyak
mengetahui sejarah dan budaya-budaya yang ada di Jambi, dan
juga membuat kami juga bisa tahu bagaimana cara pejuang
dalam mengusir para penjajahan (wawancara pada 15 November
2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa para guru
mengajarkan dengan metode membaca buku didepan kelas mengenai
tentang sejarah pejuang Jambi. Para siswa tentu juga dapat banyak
ilmu dan pengetahuan seputar sejarah Jambi terutama tentang sejarah
bagaimana pejuang Jambi dalam mengusir para penjajahan.
d. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang dalam Kegiatan
Praktek
Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti
bersama Ibu Siska Wijaya selaku Waka Kurikulum, sebagai berikut:
Sarana dan prasarana belum sepenuhnya lengkap untuk
menunjuang cerita sejarah Jambi. Kurangnya buku tentang SBK
di perpustakaan untuk dibaca, dan materi tentang SBK ini juga
belum terdaftar dikurikulum, jadi para guru hanya menjelaskan
materi tentang SBK berdasarkan pengalaman mereka sendiri
(wawancara pada 15 November 2019)

58

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa kurangnya
sarana dan prasarana dalam mengajarkan materi pelajaran tentang SBK
ini, mulai dari kurangnya stok-stok buku yang menceritkan tentang
SBK secara menyeluruh untuk dibaca dan diajarakan kepada siswssiswa. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti
bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah selaku guru SBK sebagai berikut:
Yang terbatas itu infokus dan leptop, jadi bahan yang akan
digunakan dalam mengajar pun menjadi kendala karena bahan
yang diajarkan tidak bisa tersampaikan dengan baik, jadi
pentingnya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas
guru dalam mengajarkan para siswa-siwanya (wawancara pada
15 November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa masih
terbenturnya masalah sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas
belajar mengajar para guru dan siswa. Materi yang di sampaikan
tersebut juga tidak bisa diajarkan seara maksimal kalo hanya sebatas
membaca saja. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti
bersama Ardian Purnama selaku siswa kelas V sebagai berikut:
Kadang yang digunakan untuk mengajar memang Cuma pakai
leptop, jadi kadang dak bisa kelihatan akrena banyak yang mau
nonton. Kami juga senang ketika kami diajak oleh guru kami
menonton tentang kebudayaan. Tapi sayang ada yang tidak
kebagian nontonya. Karena kami hanya nonton di laptop guru
kami saja. Jika ada infokus jadi lebih memudahkan kami untuk
bersama (wawancara pada 15 November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa kurangnya
sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam sistem pengajaran.
Contohnya tidak adanya infokus untuk menanyangkan video seputar
pelajaran yang ingin di sampaikan. Padahal dengan menggunakan
infokus tersebut dapat memudahkan para siswa dalam memahami
materi pelajaran lebih cepat.Sebagaimana dapat dilihat dari hasil
wawancara peneliti bersama Siti Marwiyah selaku siswa kelas V sebagai
berikut:
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Waktunya terbatas, kadang Ustadzah sedang mengajar dan kami
lagi baca-baca malah habis waktunya. Kami juga merasa
bingung mengapa diberi waktunya sedikit, juga sayang juga
materi yang kami daapat dari ustazah itu juga tidak banyak
(wawancara pada 15 November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa masalah
sedikitnya pembagian waktu dalam menyampaikan materi suatu
pelajara. Siswa pun merasa bahwa mereka tidak di ajarkan secara
maksimal di karenakan pendeknya durasi pengajaran, dan juga mereka
tidak mendapatkan materi yang cukup.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat
kendala dalam Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran
Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya Lokal Jambi,
diantarnaya; Kurang Jelas Program Budaya Lokal Jambi yang Telah
Diterapkan, Tidak Ada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang
Berdasarkan Kurikulum, Kurangnya Sumber Belajar dan Kurangnya
Sarana dan Prasarana Penunjang dalam Kegiatan Praktek.
3. Upaya guru dalam mengatasi kendala implementasi Pendidikan
Karakter Berbasis Budaya Lokal Jambi
Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh guru dalam
Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya Lokal
Jambi pada Memahami tangga nada Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota
Jambi, sebagai berikut:
a. Pemerintah Mengadakan Pelatihan Pada Guru
Pemerintah harus banyak mengadakan pelatihan pada guru
mengenai budaya lokal Jambi yang dimasukkan dalam pelajaran seni
budaya dan keterampilan kearifan lokal guna meningkatkan mutu
pendidikan yang berbasis budaya lokal. Sebagaimana dapat dilihat dari
hasil wawancara peneliti bersama Ibu Siska Wijaya selaku Waka
Kurikulum, sebagai berikut:
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Pemerintah kota Jambi harus berperan aktif dalam memberikan
pelatihan pada guru khususnya pada guru SBK jadi mereka bisa
terlatih untuk mengetahui sejarah dan cara dalam mengajar
dengan budaya lokal Jambi. Pentingnya pelajaran SBK ini
bertujuan untuk membentuk karakter yang baik juga tentu pula
(wawancara pada 15 November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pemerintah
harus memberikan pelatihan seputar materi tentang pelajaran SBK
kepada guru-guru. Materi SBK sangat penting sekali untuk diajarkan
kepada siswa-siswa untuk mengembangkan dan membentuk karakter
mereka menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil
wawancara peneliti bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah selaku guru SBK
sebagai berikut:
Jarang sekali memang latihan, tapi tetap ada pelatihan yang
dilakukan oleh pemerintah kota Jambi, di dinas pendidikan,
cukup membantu untuk menambahkan pengetahuan saya.
Walaupun tidak sering dilakukan pelatihan tersebut, saya juga
menpelajari SBK dari internet dan baca buku dari perpustakaan.
(wawancara pada 15 November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa membahas
tentang kurangnya diadakan pelatihan tentang SBK ini, jadi kalaupun
ada pelatihan itu ada beberapa. Tapi para guru juga mendapatkan ilmu
tambahan dari pelatihan tersebut dan guru juga menambahkan dari
membaca dan mencari sumbernya dari internet sebagai tambahan.
Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama Ibu
Lili Lailatulzzahrah selaku guru SBK sebagai berikut:
Saat akan melakukan pelatihan, kami diundang oleh pemerintah
pendidikan melalui undangan langusng ke group Whats Up,
semua perwakilan sekolah yang ditunjuk akan mengikuti
kegiatan dan pelatihan itu. Saat mengikuti latihan saya
mendapatkan wawasan dan juga budaya Jambi, dari pakaian,
alat tradisional, musik, banyak pengetahuan seputar sejarah
Jambi juga. Dan ilmu tersebut tentu saja akan saya sampaikan
kepada siswa-siswa saya di kelas untuk mengajarkan nilai-nilai
kebudayaan dan sejarah tentang Jambi. Itu bertujuan agar
mereka bangga untuk menjadi anak Jambi (wawancara pada 15
November 2019)
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Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah itu sangatlah penting bagi guru-guru. Selain
menambah ilmu dan pengetahuan para guru-guru, dan para guru
mengimplementasikan kepada siswa-siswanya.
Pemerintah harus mengawasi jalannya mengenai budaya lokal
Jambi yang dimasukkan dalam pelajaran seni budaya dan keterampilan
kearifan lokal di sekolah dasar dengan membentuk tim pengawas agar
guru dalam mengajar dapat terarah dan mencapat standar oprasional
pembelajaran. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti
bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah selaku guru SBK sebagai berikut:
Ada sekali Cuma memeriksa dan memberi saran dalam
pengajaran SBK, mereka datang kesekolah untuk mendapatkan
pengajaran tentang seputar kebudayaan dan itu untuk mereka
pahami dalam membentuk karakter mereka dan juga agar
mereka tahu sejarah tentang kebudayaan Jambi (wawancara pada
15 November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa para guru harus
selalu memberi berupa nasehat dan saran kepada siswa-siswanya
terhadap nilai kebudayaan, itu bertujuan agar mereka memahami arti
dalam nilai suatu kebudayaan beserta sejarahnya juga.
b. Mencari Bahan Ajar Penunjang
Mencari bahan ajar penunjang, baik dari buku maupun, internet
dan juga meminta saran kepada guru-guru yang berpengalaman dalam
penerapan budaya lokal yang dimasukkan dalam pelajaran seni budaya dan
keterampilan. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti
bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah selaku guru SBK sebagai berikut:
Saya Mencari Bahan ajar yang sesuai dengan sejarah budaya
lokal Jambi, dari buku di museum Siginjai, tentang sejarah
berdirinya provinsi Jambi, jadi yang harus saya ajarkan tersebut
kepada siswa siswa saya mencakup segala nilai nilai
kebudayaan Jambi kepada mereka (wawancara pada 15
November 2019)
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Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa para guru yang
menambah ilmu dan pengalaman mereka melalui membaca seputar
sejarah Jambi, mengunjungi museum siginjai Jambi yang mana disitu
terdapat banyak peninggalan-peninggalan kebudayaan Jambi. Dan
kemudian diajarkan kepada siswa. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil
wawancara peneliti bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah selaku guru SBK
sebagai berikut:
Dari internet juga saya baca-baca agar menambah bahan
informasi
mengenai
budaya
Jambi.
Karena
untuk
menyampaikan pelajaran tidak boleh sembarangan. Haruslah
spesifik tentunya. Karena nilai nilai kebudayaan mempunyai
faktor dalam pengembangan dan pembentukan para siswa
(wawancara pada 15 November 2019)

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa para menambah
ilmu mereka dari internet. Materi kebudayaan tersebut tidak boleh asal
di sampaikan. Haruslah banyak membaca terlebih dahulu. Itu juga
berdampak kepada siswa siswa dalam membentuk karakternya melalui
nilai kebudayaan yang ada. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil
wawancara peneliti bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah selaku guru SBK
sebagai berikut:
Selain dari buku dan internet saya juga berdiskusi dengan waka
kurikulum dan kepala sekolah untuk meminta saran agar lebih
tepat dalam pengajaran budaya Jambi ini. Dikarenakan
pentingnya mengajarkan budaya Jambi kepada para siswa
disekolah, untuk mengenalkan kepada mereka bagaimana
sejarah Jambi ini terbentuk (wawancara pada 15 November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa para guru dan
waka kurikulum melakukan diskusi terhadap budaya ini dan
bagaimana cara menyampaikan materi budaya Jambi dengan baik
kepada siswa-siswa. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara
peneliti bersama Ibu Siska Wijaya selaku Waka Kurikulum, sebagai
berikut:
:
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Sejauh ini guru SBK telah melakukan kerjanya dengan baik dari
menambah referensi dan juga berdiskusi dengan kami agar.
Pentingnya dalam menambah referensi juga sangat penting bagi
guru agar menyampaikan materi budaya Jambi ini tentu saja
sangatlah penting untuk diajarkan kepada siswa-siswa
(wawancara pada 15 November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa kinerja guru
SBK yang sangat baik dalam menyampaikan materi seputar Jambi.
Membuat materi tersebut di sampaikan secara maksimal dari beberapa
sumber yang telah dipelajari oleh guru dan kemudian disampaikan
kepada

siswa-siswanya.Sebagaimana

dapat

dilihat

dari

hasil

wawancara peneliti bersama Ibu Nurlailah selaku Kepala Sekolah,
sebagai berikut:
Saya tentu mendukung bagi guru SBK untuk terus
meningkatkan pengetahuan dan informasinya mengenai budaya
lokal Jambi. Pentingnya guru SBK dalam menyampaikan materi
kepada siswa mempunyai dampak yang sangat mempengaruhi
siswa dalam membentuk karakter mereka tersebut (wawancara
pada 15 November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pentingya guru
SBK dalam meningkatkan ilmunya tentang SBK ini kepada pengajaran
terhadap siswa-siswanya dalam membangun dan membentuk karakter
mereka tersebut.
c. Penambahan Waktu Pelajaran
Penambahan waktu pelajaran yang mengarah pada karakter siswa
yang berbasis budaya lokal Jambi yang dimasukkan dalam pelajaran seni
budaya dan keterampilan. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil
wawancara peneliti bersama Ibu Siska Wijaya selaku Waka Kurikulum,
sebagai berikut:
Kita memberi tambahan waktu belajar mata kuliah SBK,
tambahan waktu dalam seminggu dua kali pertemuan, sehingga
anak menjadi terbiasa dengan sejarah budaya lokal Jambi. Itu
harus terus di ajarkan kepada siswa-siswa, agar mereka tidak
menghilangkan nilai-nilai kebudayaan yang ada (wawancara
pada 15 November 2019)
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Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa perlunya
tambahan waktu untuk siswa untuk mempelajari tentang materi SBK
ini selain untuk membentuk karakter mereka dan juga agar tidak
menghilangkan nilai-nilai kebudayaan yang ada. Sebagaimana dapat
dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah
selaku guru SBK sebagai berikut:
Satu minggu sekarang itu dua kali pertemuan, alhamdulilah
membantu dalam penyampaian materi pada siswa jika
waktunya banyak. Jika diberi waktu lebih saya dapat
menyampaikan materi SBK ini lebih maksimal kepada siswasiswa
saya
dan
juga
untuk
membuat
mereka
mengimplemantasikan nilai-nilai kebudayaan yang telah
diajarkan kepada mereka (wawancara pada 15 November 2019)
Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa pentingnya
memberikan tambahan waktu lebih untuk guru dalam menyampaikan
pelajaran SBK ini kepada siswa-siswanya. Dan juga membuat mereka
mampu untuk mengimplementasikan nilai nilai kebudayaan tersebut.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga
upaya guru dalam mengatasi kendala implementasi pendidikan karakter
berbasis budaya lokal Jambi, diantarnaya Pemerintah Mengadakan
Pelatihan Paga Guru, Mencari Bahan Ajar Penunjang dan Penambahan
Waktu Pelajaran.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi
Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK)
Berbasis Budaya Lokal Jambi pada Memahami tangga nada Siswa Kelas V di
SDIT An-Nahl Kota Jambi telah berjalan dengan baik, untuk itu secara khusus
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi pendidikan karakter dalam Pembelajaran Seni Budaya dan

Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya Lokal Jambi pada Memahami
tangga nada Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota Jambi dilakukan
melalui pendidikan Religuis, di mana sebelum memulai pembelajaran
siswa berdoa dan mendoakan para pejuang yang telah mendahului;
Kejujuran, di mana siswa berprilaku jujur dalam mengerjakan tugas dan
latihan tanpa mencontek orang lain; Disiplin, di mana siswa datang dan
pulang selalu tepat waktu serta tidak mengulur-ngulur waktu saat belajar;
Kreatif, di mana siswa akan berkreasi dalam bernyanyi dan memainkan
pianika di depan teman-temanya dan Peduli Sosial, di mana siswa
membantu mendoakan dan menolong teman yang sedang kesulitan serta
menjaga lingkungan sekolah.
2. Terdapat empat kendala dalam Implementasi Pendidikan Karakter dalam

Pembelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya
Lokal Jambi, diantarnaya; Kurang Jelas Program Budaya Lokal Jambi
yang Telah Diterapkan, Tidak Ada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) yang Berdasarkan Kurikulum, Kurangnya Sumber Belajar dan
Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang dalam Kegiatan Praktek.
3. Terdapat tiga upaya guru dalam mengatasi kendala implementasi

pendidikan karakter berbasis budaya lokal Jambi, diantarnaya Pemerintah
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Mengadakan Pelatihan Paga Guru, Mencari Bahan Ajar Penunjang dan
Penambahan Waktu Pelajaran.

B. Saran

Selama penelitian yang dilakukan penulis diperoleh beberapa temuan
yang dapat dijadikan sabagai bahan masukan bagi penyempurnaan dalam
Implementasi pendidikan karakter dalam Pembelajaran Seni Budaya dan
Keterampilan (SBK) Berbasis Budaya Lokal Jambi pada Memahami tangga nada
Siswa Kelas V di SDIT An-Nahl Kota Jambi. Berdasarkan kesimpulan yang
diperoleh, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Pemilihan materi dalam pembelajaran berbasis budaya sebaiknya dari

kearifan lokal yang ada di Jambi seperti pengembangan musik Robana
sehingga dapat mengunggulkan budaya lokal Jambi. Hal ini dikarenakan
adanya pengenalan musik drum band di SDIT An-Nahl Kota Jambi bukan
merupakan budaya lokal dari Jambi.
2. Strategi pembelajaran kelompok yang digunakan dalam pelaksanaan

kegiatan budaya sebaiknya dibuat dengan anggota dari kelompok yang
berbeda supaya lebih meningkatkan rasa kebersamaannya dengan berbaur
dengan teman-teman yang berasal dari kelompok yang berbeda.
3. Sekolah perlu mencari tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang seni

musik tradisional Jambi agar alat musik Kolintang dapat dimanfaatkan
dalam pendidikan budaya.
4. Sekolah dapat lebih meningkatkan kerja sama dengan orangtua siswa

dalam membatasi penggunaan alat komunikasi seperti handphone, laptop,
I-Phone, dan lain-lain supaya meminimalisir adanya berbagai dampak
negatif yang mempengaruhi perkembangan karakter anak.
5. Perlunya metode dan permainan khusus bagi anak inklusi yang

disesuaikan dengan kemampuannya agar dapat menerima pembelajaran
budaya dengan baik.
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LAMPIRAN
LAMPIRAN I : INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
OBSERVASI GURU
Instrumen observasi ditujukan untuk mengetahui implementasi pendidikan
karakter berbasis budaya lokal Jambi melalui pembelajaran SBK (Seni Budaya
dan Keterampilan) di SDIT An-Nahl Kota Jambi:
1. Survei melihat bagaimana guru mengajak siswa berdoa bersama-sama
sebelum melakukan pembelajaran dimulai, sebagai kerendahan diri kepada
tuhan yang menyangkut dalam nilai karakter raligius serta budaya Jambi
2.

Melihat bagaimana guru mengajak siswa dan memberi contoh baik dalam
berkata baik sesama teman dan guru di lingkungan sekolah

3. Melihat bagaimana mencontohkan prilaku sopan dan jujur dalam setiap
kesempatan baik di dalam kelas dan di lingkungan sekolah
4. Melihat bagaimana guru mengajak siswa untuk bertoleransi kepada siswa
yang berbeda agama baik di dalam kelas dan di lingkungan sekolah
5. Melihat bagaimana guru mengajak siswa untuk mensyukuri nikmat hidup
kepada tuhan melalui cara berbuat baik kepada teman-teman dengan
berbahasa Jambi yang baik dengan berdoa serta mengharap kebahagiaan
dan keselamatan hudup dan dalam negeri ini sebagaimana seloko adat
negeri Jambi
6. Melihat bagaimana guru mengajak siswa patuh dan taat serta tidak
melawan kepada orang tua, baik dilingkungan keluarga maupun ataupun
sekolah. Dikarenakan budaya Jambi harus patuh dan taat pada orangtua
tampa melawan perintah orang tua
7. Melihat bagaimana guru melarang siswa untuk menyontek ketika sedang
latihan atau ulangan didalam kelas sebagai penanaman nilai karakter dan
budaya Jambi yang berani jujur dan tidak berbohong
8. Melihat bagaimana guru meminta siswa menjawab pertanyaan berdasarkan
yang diketahui mengenai (SBK) di SDIT An-Nahl Kota Jambi yang
mengarah kepada kebudayaan Jambi

9. Melihat bagaimana guru mengajak siswa menceritakan sesuatu kejadian
berdaasarkan sesuatu yang diketahui dalam pembelajaran SBK yang
mengarkan pada budaya-budaya Jambi sesuai dengan nilai karakter
10. Melihat bagaimana guru memberikan contoh masuk kelas tepat waktu
dengan cara menjaga kedisiplinan dalam ruang lingkup sekolah yang
merupakan salah satu cara menanamkan nilai karakter dan mengenal
budaya Jambi agar selalu meningkatkan kedisiplinan pada diri
11. Melihat bagaimana guru melaksanakan tugas-tugas kelas yang menjadi
tanggung jawab seperti mengajar siswa dengan baik dan benar serta
menjadikan guru memiliki tanggung jawab yang tinggi kepada tugasnya
sesuai dengan budaya Jambi yang selalu menjunjung tinggi tanggung
jawab.
12. Melihat bagaimana guru berpakaian rapi menarik serta mengajarkan
pakaian adat Jambi agar siswa mengetahui pakaian-pakaian adat Jambi
13. Melihat bagaimana guru mengajak siswa membuat suatu karya yang dari
bahan kertas di kelas seperti membikin angso duo dan menceritakan
sejarahnya
14. Melihat bagaimana guru bercerita sejarah Jambi dan siswa menyatakan
penasaran dalam gambar seni, bentuk komunikasi lisan dan tulisan setelah
mendengarkan serita budaya Jambi yang disampaikan guru
15. Melihat bagaimana guru mengajak siswa untuk memaikna peran seperti
cerita Orang kayo hitam dan sultan thaha syarifudin Jambi sehingga
membuat kelas menjadi sesuatu yang nyaman
16. Melihat bagaimana guru meminta siswa untuk berbagi makanan kepada
temannya dengan menjunjung nilai kebersamaan dalam budaya Jambi
17. Melihat bagaimana guru meminta siswa untuk meminjamkan alat tulis
kepada teman yang tidak membawa atau tidak punya dengan menjunjung
nilai kebersamaan dalam budaya Jambi
18. Melihat bagaimana guru mengajak siswa menyisihkan uang jajan mereka
guna membantu saudara-saudara yang mengalami korban bencana alam
atau musibah.
19. Melihat bagaimana guru meminta siswa saling hormat menghormati

Lampiran Observasi Siswa

1. Melihat bagaimana siswa berdoa bersama-sama sebelum melakukan
pembelajaran sebagai tanda kerendahan diri kepada tuhan.
2. Melihat bagaimana siswa selalu berkata baik sesama teman dan guru di
lingkungan sekolah
3. Melihat bagaimana siswa prilaku sopan dan jujur dalam setiap kesempatan
baik di dalam kelas dan di lingkungan sekolah
4. Melihat bagaimana siswa untuk bertoleransi kepada siswa yang berbeda
agama baik di dalam kelas dan di lingkungan sekolah
5. Melihat bagaimana siswa berkata baik kepada teman dan mengingatkan teman
untuk mensyukuri nikmat tuhan yang diberikan
6. Melihat bagaimana siswa patuh dan taat serta tidak melawan orang tua, baik
dilingkungan keluarga ataupun disekolah dakarenakan budaya Jambi harus
patuh dan taat orangtua tampa melawan perintahnya
7. Melihat bagaimana siswa tidak mencontek ketika sedang latihan dan ulangan
didam kelas dengan menanamkan nilai kejujuran dalam budaya Jambi
8. Melihat bagaimana siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru
berdasarkan yang diketahui mengenai pembelajaran SBK di SDIT An-Nahl
Kota Jambi dengan jujur dan tidak berbohong
9. Melihat bagaimana siswa berani menceritakan kejadian suatu kejadian
berdasarkan sesuatu yang diketahui dalam pembelajaran SBK
10. Melihat bagaimana siswa telah berbaris didepan kelas sebelum masuk
melaaksanakan pembelajaran
11. Melihat bagaimana siswa tidak berkeliaran saat bell berbunyi menandakan
akan dimulainya pembelajaran
12. Melihat bagaimana siswa berpakaian dengan rapi dan bersih karena budaya
Jambi selalu menanamkan nilai kebersihan karena kebersihan sebagaian dari
iman
13. Melihat bagaimana siswa membuat suatu karya dari bahan kertas seperti
membentuk kertas menjadi angso duo disertai dengan memceritakan
sejarahnya

14. Melihat bagaimana siswa mendengarkan saat guru bercerita sejarah Jambi dan
siswa bertanya terhadap cerita yang diketahui serta siswa juga menyatakan
perasaan dalam gambar seni, bentuk-bentuk komunikasi lisan dan tulisan
setelah mendengarkan cerita sejarah Jambi
15. Melihat bagaimana siswa senang memainkan peran Orang Kayo Hitam
sehingga suasana kelas menjadi asik dalam pelaksanaan pembelajaran
16. Melihat bagaimana siswa mau berbagi makanan kepada teman yang lain
17. Melihat bagaimana siswa mau meminjamkan alat tulis kepada teman yang
tidak membawa atau tidak punya
18. Melihat bagaimana siswa menyisihkan uang jajan mereka guna membantu
saudara-saudara yang mengalami korban bencana alam atau musibah

LAMPIRAN II : WAWANCARA
TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara I
Informan

: Nurlailah Selaku Kepala SDIT An-Nahl Kota Jambi

Tanggal/hari

: 23 Oktober 2019 dan 15 November 2019

Jam (wawancara)

: 11.45 WIB

Tempat

: Ruang Kepala Sekolah.

No
1

Peneliti
Assamualaikum

wr.wb

Informan
Ibu. Iya dek, Tanya aja dek.

Perkenalkan nama saya Alisa, saya
dari

UIN

Jambi

ingin

mewawancarai ibu?
2

Bagaimana guru pelajaran SBK Guru melaksanakan tugas-tugasnya di
mengajar mata pelajaran tersebut kelas dengan cara menyiapkan RPP
dan nilai-nilai apa yang ditanamkan sebaik mungkin untuk dijadikan bahan
pada siswa?

ajar dalam mata pelajaran SBK.
Mengajarkan nilai-nilai agama dengan
cara

membiasakan

mengucapkan

salam sebelum masuk kelas dan
berdoa
pembelajaran

sebelum
SBK.

memulai
Dengan

memberikan seloko-seloko jambi yang
bermanfaat bagi mereka, dan saya
menjelaskannya pada siswa, setelah
siswa memahami maksud dari seloko
itu barulah saya

meminta siswa

menghafalnya dan memperaktekannya
bersama

teman-temannya

Mengajarkan kepada mereka tentang
cara menghormati orang yang lebih
tua

dan

menjelaskan

pentingnya

tentang

menghormati

kedua

orangtua dan ajarkan siswa jangan
melawan kepada kedua orang tua
3.

Bagaimana

kontribusi

sekolah Saya tentu mendukung bagi guru

untuk mengikatkan pengetahuan SBK
guru pada pelajaran SBK?

untuk

terus

meningkatkan

pengetahuan

dan

informasinya

mengenai
Pentingnya

budaya

lokal

jambi.

guru

SBK

dalam

menyampaikan materi kepada siswa
mempunyai dampak yang sangat
mempengaruhi
membentuk
tersebut

siswa
karakter

(wawancara

November 2019)
4

Terima kasih banyak ibu atas Iya dek sama sama.
waktunya.

dalam
mereka
pada

15

TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara II
Informan

: Siska Wijaya sebagai Waka Kurikulum

Tanggal/hari

: 23 Oktober 2019 sampai 15 November 2019

Jam (wawancara)

: 11.45 WIB

Tempat

: Ruang Waka Kurikulum

No
1

Peneliti
Assamualaikum

wr.wb

Informan
Ibu. Iya boleh dek.

Perkenalkan nama saya Alisa, saya
dari

UIN

Jambi

ingin

mewawancarai ibu?
2.

Bagaimana
implementasi
pendidikan
karakter
berbasis
budaya lokal Jambi melalui
pembelajaran seni budaya dan
keterampilan (SBK) di SDIT AnNahl Kota Jambi?

Memberikan siswa kepercayaan untuk
mengerjakan tugas dan ulangan secara
mandiri sesuai dengan kemampuan
siswa itu masing-masing. Siswa tidak
dibenarkan

berbohong

atau

menyontek tugas milik temannya.
Meminta

siswa

memberikan

sumbangan untuk korban bencana
alam atau untuk teman-teman mereka
lainnya

yang

sakit.

Memberikan

materi terkait dengan kebudayaan
lokal Jambi mengenalkan siswa akan
pentingnya melestarikan budaya lokal
dan mencintai budaya Jambi dengan
menyanyikan

lagu

daerah

jambi,

seperti lagu Orang Kayo Hitam dan
juga Batanghari dan masih banyak

lainnya. Memberikan mereka tugas
tentang apa yang mereka dapatkan
dari pelajaran SBK dengan cara
tersebut guru dapat menilai sejauh
mana

pemahaman

siswa

tentang

pelajaran yang telah siswa pelajari
(wawancara pada 23 Oktober 2019).
3

Bagaimana membuat siswa tidak Saat belajar guru terus saya pantau
mencontek ketika sedang latihan dan mereka selalu menmanfaatkan
atau sedang ulangan didalam kelas media yang ada agar pembelajaran
?

semakin membaik dan siswa merasa
nyaman saat belajar di kelas. Siswa
akan dibawa untuk mengenal lagulagu

daerah

Jambi

yang

mulai

dilupakan agar budaya provinsi Jambi
selalu melekat pada generasi muda
(wawancara pada 23 Oktober 2019).
4

Bagaimana

mengajak

siswa Keadaan kelas yang kondusif yang

membuat suatu karya dari bahan bisa diterapkan pembelajaran berbasis
kertas yang tersedia didalam kelas praktek Seni Budaya Keterampilan
seperti

membentuk

disertai

dengan

sejarahnya?

angso

duo (SBK) seperti lagu daerah Jambi,

menceritakan praktek tari sekapur sirih, kemudian
latiahan mini drama tentang Sutan
Thaha

Saifuddin

Jambi.

Siswa

menjadi lebih cinta akan budaya lokal
dan mereka kaya akan pengetahuan
lokal

terkait

Keterampilan

Seni

Jambi.

Budaya

Mengajarkan

unsur-unsur kebudayaan Jambi untuk
dapat dipahami dan sisiwa menjadi
cinta

akan

kebudayaan

Jambi.

Mengajar dengan dengan cara yang
menyenangkan

sehingga

mereka

menjadi tertarik belaar SBK. Semakin
sering anak mengenal budaya Jambi
akan

meningkatkan

kepedulian

mereka terhadap budaya dan juga
sesama (wawancara pada 23 Oktober
2019).
5

Apa saja factor penghambat dalam Karena

kita

implementasi pendidikan karakter kurikulum
berbasis

budaya

lokal

yang

memiliki

pasti

tentang

Jambi budaya local jambi jadi masih

melalui pembelajaran SBK di SDIT mengikuti
An-Nahl Kota Jambi?

belum

mata

pelajaran

Seni

Budaya dan Keterampilan. Karena
kami juga banyak kekurangan guru
yang memang ahli dalam bidng
kebudayaan. Itu juga mempengaruhi
dan sulit juga untuk menyampaikan
materi

tentang

budaya

Jambi

(wawancara pada 15 November 2019)
6

Apa saja factor pendukung dalam RPP memang tidak sesuai dengan
implementasi pendidikan karakter kurikulum karena kami memang
berbasis

budaya

lokal

melalui pembelajaran SBK?

Jambi tidak ada kurikulum untuk mengatur
mata pelajaran SBK, jadi guru
inprovisasi dalam mengajar siswasiswanya.

Jadi

guru

juga

mengajarkan materi diiringi dengan
memadukan pelajaran lain dengan
nilai budaya agar siswa dapat tahu
nilai-nilai

kebudayaan

tersebut

(wawancara pada 15 November 2019)

7

Apa saja kendala yang
dijumpai?

sering Biasanya yang jadi kendala itu
materi belajar yang mau diajarkan
kita terbatas, karena belum ada buku
yang mengarah ke materi SBK
secara

utuh.

Jadi

kami

juga

kesulitan untuk mengajarkan materi
tentang kebudayaan disini. Para
guru pun melakukan improvisasi
dengan

mengajarkan

kebudyaan
pengalaman

tersebut
mereka

materi
melalui

itu

sendiri

(wawancara pada 15 November 2019)
8

Apa saja sarana dan prasarana Sarana
dalam
karakter

implementasi
berbasis

dan

pendidikan sepeuhnya

budaya

prasarana

belum

lengkap

untuk

lokal menunjuang cerita sejarah jambi.

Jambi melalui pembelajaran SBK di Kurangnya buku tentang SBK di
SDIT An-Nahl Kota Jambi?

perpustakaan untuk dibaca, dan
materi tentang SBK ini juga belum
terdaftar dikurikulum, jadi para guru
hanya menjelaskan materi tentang
SBK

berdasarkan

pengalaman

mereka sendiri (wawancara pada 15
November 2019)
9

Bagiamana kontribusi pemerintah Pemerintah
kota

dalam

pengetahuan guru?

kota

Jambi

harus

meingkatkan berperan aktif dalam memberikan
pelatihan pada guru khussnya pada
guru SBK jadi mereka bisa terlatih
untuk mengetahui sejarah dan cara
daalm mengajar dengan budaya
local jambi. Pentingnya pelajaran

SBK

ini

bertujuan

untuk

membentuk karakter yang baik juga
tentu pula (wawancara pada 15
November 2019)
10

Bagaimana knotribusi SBK pada Sejauh
karakter siswa?

ini

guru

SBK

telah

melakukan kerjanya dengan baik
dari menambah referensi dan juga
berdiskusi
Pentingnya

dengan

kami

dalam

agar.

menambah

referensi juga sangat penting bagi
guru agar menyampaikan materi
budaya

Jambi

ini

tentu

saja

sangatlah penting untuk diajarkan
kepada

siswa-siswa

(wawancara

pada 15 November 2019)
11

Bagiamana langkah kongkrit dalam Kita
pengajaran SBK?

memberi

tambahan

waktu

belajar mata kuliah SBK, tambahan
waktu dalam seminggu dua kali
pertemuan, sehingga anak menjadi
terbiasa dengan sejarah budaya local
jambi. Itu harus terus di ajarkan
kepada siswa-siswa, agar mereka
tidak

menghilangkan

kebudayaan yang ada
pada 15 November 2019)
12

Terima kasih banyak iya ibu atas Iya sama sama dek.
waktunya.

nilai-nilai
(wawancara

TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara III
Informan

: Lili Lailatulzzahrah selaku Guru SBK

Tanggal/hari

: 31 Juli 2019 sampai 15 November 2019

Jam (wawancara)

: 11.45 WIB

Tempat

: Dalam Kelas dan di Ruang Guru.

No
1

Peneliti
Assamualaikum

wr.wb

Informan
Ibu. Iya boleh boleh dek.

Perkenalkan nama saya Alisa, saya
dari

UIN

Jambi

ingin

mewawancarai ibu?
2.

Bagaimana cara bapak/ibu ketika Kita menamkan nilai karakter pada
mengajar di kelas pada mata siswa
pelajaran

SBK

itu

dengan

perkataan

dan

dengan perbuatan, jadi siswa kita berikan

menggunakan budaya lokal Jambi?

pemahaman dan contoh bila bertemu
orang yang lebih tua harus seperti apa,
dengan

teman-teman

seperti

apa.

Dalam pembelajaran SBK juga kita
terus menamkan nilai-nilai agama dan
norma yang ada di masyarakat agar
siswa dapat berprilaku dengan baik
(wawancara 31 Juli 2019)

3

Bagaimana keadaan kelas saat Saat akan memulai pembelajaran, saya
Bapak/ibu mengajar SBK dengan menyambut mereka di depan kelas dan
berbasis budaya lokal di dalam memberikan
kelas?

energy

positif

pada

mereka dengan senyuman, setelah
siswa masuk ke dalam kelas, saya

meminta mereka duduk dengan rapid
an kami bersama-sama berdoa agar
pelajaran kami mendapapat berkah dan
kami bisa mendapatkan Ilmu yang
bermanfaat

(wawancara

pada

23

Oktober 2019).

4

Bagaimana

perencanaan Saya akan membuat kondisi kelas saya

implementasi pendidikan karakter berjalan baik dan nyaman bagi siswa
berbasis
melalui

budaya

lokal

pembelajaran

Jambi saya, sehingga saat belajar mereka

SBK

SDIT An-Nahl Kota Jambi?

di akna tetap konsentrasi dan tidak
bermain-main, saya juga kerap kali
memberikan masukan positif pada
siswa dengan bercerita motivasi dan
setelah

itu

saya

juga

mengecek

keberadaan dan kabar dari siswa yang
ada di kelas saya (wawancara pada 23
Oktober 2019).

5

Bagaimana membuat siswa cinta Saya mengajari mereka tentnag arti
kepada tuhannya sesuai dengan
kejujuran dengan tidak berbohong atas
budaya lokal Jambi sesuai dengan
nilai realigius?
perbuatan baik kepada teman dan juga
kepada materi yang telah mereka
pelajari jika mereka tidak paham maka
saya menuntut merek untuk jujur
dengan ketidakpahamannya, sehingga
saya bisa mencarikan formula yang
tepat untuk mengatasi permasalahan
tersebut. Dengan arti jujur adalah cara
yang dilakukan oleh budaya jambi

yang

menjunjungjung

tinggi

arti

kejujuran, maka saya memberikan
contoh dari kejujuran itu pada siswa
sesuai dengan materi SBK (wawancara
pada 23 Oktober 2019).

6

Saya

selalu

mengajak

dan

mengharuskan para siswa di sini agar
cinta pada orangtua, dengan cara
bersalaman saat pergi keselkolah dan
menggunakan perkataan yang baik
pada orangtua agar cinta dan rasa
hormat pada orangtua begitu tinggi dan
selalu dilakukan. Selain itu juga saya
meminta mereka untuk disiplin dalam
berangkat sekolah dan juga saat pulang
sekolah,

memanfaatkan

waktu

di

sekolah dengan baik tanpa bermainmain sendiri dan menghabiskan waktu.
Disiplin dalam masuk kelas dan saat
keluar

kelas

begitupun

dengan

pembelajaran di dalam kelas, mereka
akan selalu mengerjakan pereintah
dengan baik dan saat mengerjakan
latihan mereka tidak bermain-main
(wawancara pada 23 Oktober 2019).

7

Bagaimana mengajarkan bahasa Saya mengajar mereka dengan
Jambi dan seloko Jambi kepada
memutarkan lagu-lagu daerah Jambi
siswa?
seperti Orangkayo Hitam dan juga

Batanghari dan juga sekapur sirih
banyak lagi, agar mereka mendapatkan
pesan dan mampu mengenal budaya
jambi melalui lagu yang di dalamnya
mengandung pesan pada pendengar.
Pada saat ingin mulai belajar saya
selalunya bercerita tentang sejarah dan
juga

lagu-lagu

daerah

Jambi

(wawancara pada 23 Oktober 2019).

8

Bagaimana membuat siswa taat Siswa akan dibiasakan untuk peduli
serta tidak melawan kepada
orangtua dan guru sesuai dengan dan juga saling tolong menolong, saat
budaya Jambi?
teman mengalami kesulitan dalam
pelajaran maka diperlukan kepedulian
dengan menjelaskan dan memberikan
bantuan. Salain itu juga saat mereka
bermain harus salaing berbagi saat alat
terbatas maka harus bergantian dan
tidak boleh marah dan harus bersabar,
kami terus mengingatkan mereka agar
mereka berlaku baik dan iklah, selain
itu juga saat salah satu dari mereka ada
yang sakit, maka kami bersama-sama
mendoakan
seikhlasnya

dan
bila

membantnu
ada

untuk

meringankan beban yang sedang sakit
(wawancara pada 23 Oktober 2019).

9

Bagaimana evaluasi pembelajaran Selaku
pembelajaran

Seni

guru

saya

mengalami

Budaya kesulitan kalau tidak ada kurikulum

Keterampilan (SBK) di SDIT An- yang mengarahkan dari pelajaran ini,
Nahl Kota Jambi?

jadi saya terkadang menggabungkan
dengan budaya yang ada saja di
Jambi. Kurangnya pengetahuan saya
terhadap budaya menjadi salah satu
faktor terbatasnya materi pelajaran
yang saya sampaikan kepada mereka
(wawancara pada 15 November 2019)

10

Bagaimana

suasana

bapak/Ibu

ketika Saat

mengajar

SBK

saya

melaksanakan menggunakan pengalaman mengajar

pembelajaran

Seni

Budaya saya dan saya imrovisasi baca-baca

Keterampilan (SBK) di SDIT An- dari internet afar tetap sesuai dengan
Nahl Kota Jambi?

kebutuhan siswa dan materi pun
tersampaikan

pada

siswa.

Jadi

sebelum saya mengajarkan di kelas,
saya mempelajari seputar budaya
jambi dahulu untuk materi tambahan
dan

juga

materi

budaya

ini

mempunyai nilai yang paling penting
dalam membentuk karakter anakanak disini (wawancara pada 15
November 2019)

11

Bagaimana keadaan siswa ketika Materi yang saya ajarkan didapatkan
implementasi pendidikan karakter dari bahan-bahan internet dan juga
berbasis

budaya

lokal

Jambi dari

buku-buku

diperpustakaan,

melalui pembelajaran Seni Budaya untuk mendapatkan bahan materi
Keterampilan (SBK) di SDIT An- yang saya ajarkan kepada siswaNahl Kota Jambi?

siswa. Hanya itu yang dapat saya

lakukan untuk mengajarkan beberapa
nilai-nilai kebudayaan kepada siswasiswa saya (wawancara pada 15
November 2019)

12

Apa saja faktor pendukung dan Jarang sekali memang latihan, tapi
penghambat dalam implementasi tetap ada pelatihan yang dilakukan
pendidikan
budaya

karakter

lokal

pembelajaran

berbasis oleh pemerintah kota jambi, di dinas

Jambi

melalui pendidikan, cukup membantu untuk

Seni

Budaya menambahkan

pengetahuan

saya.

Keterampilan (SBK) di SDIT An- Walaupun tidak sering dilakukan
Nahl Kota Jambi?

pelatihan

tersebut,

saya

juga

menpelajari SBK dari internet dan
baca

buku

dari

perpustakaan.

(wawancara pada 15 November 2019)

13

Bagaimana

kegiatan

mengikuti pelatihan?

saat Saat

mengikuti

latihan

saya

mendapatkan wawasan dan

juga

budaya jambi, dari pakaian, alat
tradisional,

music,

banyak

pengetahuan seputar sejarah jambi
juga. Dan ilmu tersebut tentu saja
akan saya sampaikan kepada siswasiswa

saya

di

kelas

untuk

mengajarkan nilai-nilai kebudayaan
dan

sejarah

tentang

Jambi.

Itu

bertujuan agar mereka bangga untuk
menjadi anak Jambi (wawancara pada
15 November 2019)

14

Bagaimana

harapan

ibu/bapak Ada sekali Cuma memeriksa dan

dalam implementasi pendidikan memberi saran dalam pengajaran
karakter berbasis budaya lokal SBK,

mereka

Jambi melalui pembelajaran Seni untuk

datang

mendapatkan

kesekolah
pengajaran

Budaya Keterampilan (SBK) di tentang seputar kebudayaan dan itu
SDIT An-Nahl Kota Jambi?

sangat untuk mereka pahami dalam
membentuk karakter mereka dan
juga

agar

tentang

mereka

tahu

sejarah

kebudayaan

Jambi

(wawancara pada 15 November 2019)

15

Bagaimana ibu mencari bahan Saya Mencari Bahan ajar yang sesuai
tambahan untuk mengajar SBK?

dengan sejarah budaya local jambi,
dari

buku

di

museum

Siginjai,

tentang sejarah berdirinya provinsi
jambi, jadi yang harus saya ajarkan
tersebut kepada siswa siswa saya
mencakup

segala

nilai

milai

kebudayaan Jambi kepada mereka
(wawancara pada 15 November 2019)

16

Media apa yang digunakan sebagai Dari internet juga saya baca-baca
penunjang?

agar menambah bahan informasi
mengenai budaya jambi. Karena
untuk menyampaikan pelajaran tidak
boleh

sembarangan.

Haruslah

spesifik tentunya. Karena nilai nilai
kebudayaan
dalam

mempunyai

faktor

pengembangan

dan

pembentukan para siswa (wawancara

pada 15 November 2019)
17

Bagaimana

penyelesaian Selain dari buku dan internet saya

kurikulum SBK ini?

juga

berdiskusi

dengan

waka

kurikulum dan kepala sekolah untuk
meminta saran agar lebih tepat dalam
pengajaran

budaya

jambi

Dikarenakan

ini.

pentingnya

mengajarkan budaya Jambi kepada
para

siswa

disekolah,

mengenalkan

kepada

bagaimana

sejarah

terbentuk

(wawancara

untuk
mereka

Jambi

ini

pada

15

November 2019)

18

Berpapa

pertemuan

pelajaran SBK?

saat

ini Satu minggu sekarang itu dua kali
pertemuan, alhamdulilah membantu
dalam penyampaian materi pada
siswa jika waktunya banyak. Jika
diberi

waktu

lebih

saya

dapat

menyampaikan materi SBK ini lebih
maksimal kepada siswa-siswa saya
dan juga untuk membuat mereka
mengimplemantasikan

nilai-nilai

kebudayaan yang telah diajarkan
kepada mereka (wawancara pada 15
November 2019)
19

Terima kasih banyak iya ibu atas Iya. Semoga sukses iya dek.
waktunya.

TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara IV
Informan

: Ardian Purnama selaku siswa kelas V

Tanggal/hari

: 15 November 2019

Jam (wawancara)

: 11.45 WIB

Tempat

: Di dalam kelas.

No
1

Peneliti
Assamualaikum

Informan

wr.wb

dek. Waalaikum salam kak. Okay kak

Perkenalkan nama saya Alisa, saya boleh kok.
dari

UIN

Jambi

ingin

mewawancarai adek?
2.

Bagaimana keadaan saat belajar Kadang
SBK? Media apa yang mendukung?

yang

digunakan

untuk

mengajar memang Cuma pakai
leptop,

jadi

kadang

dak

bisa

kelihatan akrena banyak yang mau
nonton. Kami juga senang ketika
kami

diajak

menonton
Tapi

oleh

guru

tentang

sayang

ada

kami

kebudayaan.
yang

tidak

kebagian nontonya. Karena kami
hanya nonton di laptop guru kami
saja. Jika ada infokus jadi lebih
memudahkan kami untuk bersama
(wawancara

pada

2019)
3

Terima
waktunya.

Kasih

iya

de

katas Iya sama sama kak.

15

November

TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara V
Informan

: Maya Safitri selaku siswa kelas V

Tanggal/hari

: 15 November 2019

Jam (wawancara)

: 11.45 WIB

Tempat

: Di dalam kelas.

No
1

Peneliti
Assamualaikum

wr.wb

Informan
kak. Waalaikum salam kak. Iya kak

Perkenalkan nama saya Alisa, saya silahkan saja.
dari

UIN

Jambi

ingin

mewawancarai adek?
2.

Bagaimana penerapan Pendidikan Ustadzah kadang meminta kami
karakter berbasis SBK?

untuk

menonton

video

tentang

jambi

agar

kami

sejarah

mendapatkan
budaya

wawasan

jambi.

mendapatkan

Kami
ilmu

tentang
juga
berupa

bagaimana cara untuk bersopan
santun terhadap orang yang lebih
tua dan juga beberapa sejarah
perjuangan pahlawan yang dalam
melawan

penjajahan

pada 15 November 2019)

3

Terima kasih iya de katas waktunya.

Iya kak, sama sama.

(wawancara

TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara VI
Informan

: Siti Marwiyah selaku siswa kelas V

Tanggal/hari

: 15 November 2019

Jam (wawancara)

: 11.45 WIB

Tempat

: Di dalam kelas.

No
1

Peneliti
Assamualaikum

Informan

wr.wb

kak. Waalaikum salam kak. Iya mari kak.

Perkenalkan nama saya Alisa, saya
dari

UIN

Jambi

ingin

mewawancarai adek?
2.

Apa aja kendala selama belajar Waktunya
SBK?

terbatas,

kadang

Ustadzah sedang mengajar dan
kami lagi baca-baca malah habis
waktunya.

Kami

juga

merasa

bingung mengapa diberi waktunya
sedikit, juga sayang juga materi
yang kami daapat dari ustazah itu
juga tidak banyak (wawancara pada
15 November 2019)
3

Terima
waktunya.

kasih

iya

adek

atas Iya sama sama kakak.

TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara VII
Informan

: Tri Wahyuni selaku siswa kelas V

Tanggal/hari

: 15 November 2019

Jam (wawancara)

: 11.45 WIB

Tempat

: Di dalam kelas.

No
1

Peneliti
Assamualaikum

Informan

wr.wb

kak. Oke kak, Tanya aja kak.

Perkenalkan nama saya Alisa, saya
dari

UIN

Jambi

ingin

mewawancarai adek?
2.

Bagaimana

penerapan

nilai-nilai Ustadzah biasanya bercerita tentang

sejarah Jambi di mata pelajaran sejarah Jambi dari putri pinang
SBK?

masak dan juga Datuk paduko
berhalo,

yang

cerita

tersebut

merupakan awal terbentuknya nama
Jambi pada saat itu. Kami juga
mengetahui bagaimana perjuangan
datuk

paduko

melakukan

berhala

dalam

perdagangan

dengan

Negara lain.dan itu membuat kami
bisa tahu sejarah Jambi (wawancara
pada 15 November 2019)
3

Terima kasih atas waktunya iya dek.

Iya mari kak.

TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara VIII
Informan

: Zulaikah selaku siswa kelas V

Tanggal/hari

: 15 November 2019

Jam (wawancara)

: 11.45 WIB

Tempat

: Di dalam kelas.

No
1

Peneliti
Assamualaikum

wr.wb

Informan
dek. Iya boleh kak.

Perkenalkan nama saya Alisa, saya
dari

UIN

Jambi

ingin

mewawancarai adek?
2.

Bagaimana pelajaran SBK di dalma Biasanya Ustadzah baca buku di
kelas?

depan kelas dan juga kadang kasihi
kami lembaran kertas, dan isinya
tentang sejarah dari pejuang jambi.
Cerita sejarah tersebut membuat
kami banyak mengetahui sejarah
dan budaya-budaya yang ada di
Jambi, dan juga membuat kami
juga bisa tahu bagaimana cara
pejuang

dalam

mengusir

para

penjajahan (wawancara pada 15
November 2019)

3

Terima kasih iya dek.

Iya sama sama dek

TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara IX
Informan

: Desi Murni Selaku Orangtua Siswa

Tanggal/hari

: 23 Oktober 2019

Jam (wawancara)

: 11.45 WIB

Tempat

: Halaman Sekolah.

No
1

Peneliti
Assamualaikum

wr.wb

Informan
Ibu. Waalaikum salam, boleh dek.

Perkenalkan nama saya Alisa, saya
dari

UIN

Jambi

ingin

mewawancarai anak ibuk?
2.

Apa saja kebiasaan yang tertanam Saya melihat anak saya belajar dan
dari belajar di sekolah ini?

mereka
ditambah

belajar

dengan

lagi

didukung

gembira,
dengan

fasilitas yang ada, anak saya juga
sering memainkan alat musik pianika
di sekolah dan sering berlatih kembali
di rumah, dengan memainkan lagu
sekapur siriih dan juga lagui daerah
Jambi lainnya (wawancara pada 23
Oktober 2019).

3

Terima kasih atas waktunya iya Iya dek sama sama.
ibu.

TRANSKIP WAWANCARA
Wawancara X
Informan

: Eva Sundari Selaku Orangtua Siswa

Tanggal/hari

: 23 Oktober 2019

Jam (wawancara)

: 11.45 WIB

Tempat

: Halaman Sekolah

No
1

Peneliti
Assamualaikum

Informan

wr.wb

Ibu. Waalaikum salam dek. Iya boleh boleh

Perkenalkan nama saya Alisa, saya silahkan saja.
dari

UIN

Jambi

ingin

mewawancarai anak ibuk?
2.

Bagaimana kemajuan anak anda Salaku oprangtua saya melihatnya
selama

belajar

di

sini

pada senang saja ya, kalau anak kita

kebiasaan dan karakternya?

menjadi disiplin, mereka masuk dan
belajar tepat waktu dan pulangnya pun
tepat waktu juga, sehingga selama
proses

belajar

mengajarkan

akan

berdampak baiak bagi anak saya kalau
dilakukan

disiplin

dengan

baik

(wawancara pada 23 Oktober 2019).

3

Terima kasih ibu akan waktunya Iya sama dek. Semoga sukses iya dek.
iya ibuk

LAMPIRAN III : DOKUMENTASI

Gambar 1
Lingkungan SDIT An-Nahl Kota Jambi

Gambar 2
Wawancara bersama Ibu Nurlailah selaku Kepala SDIT An-Nahl Kota Jambi

Gambar 3
Wawancara bersama Ibu Lili Lailatulzzahrah selaku guru SBK SDIT An-Nahl Kota
Jambi

Gambar 4
Para Siswa Sedang Membuat Kerajinan Tangan Berbentuk Bunga

Gambar 5
Guru Menunggu Siswa di Depan Kelas Sebelum Memulai Pelajaran

Gambar 6
Guru Menguji Konsentrasisi Siswa dalam Mendengarkan dan Pemahaman Siswa
Tentang Meteri Pelajaran

Gambar 7
Peralatan Praktik Siswa dalam Belajar Tangga Nada

Gambar 8
Siswa Mendengarkan Intruksi Guru dalam Mempelajari Materi Tangga Nada

Gambar 9
Guru Mengevaluasi Pemahaman Siswa tentang Pelajaran yang Telah Disampaikn

Gambar 10
Guru Memberikan Pidato Singkat pada Para Siswa Tentang Agama dan
Kerukunan di dalam Lingkungan Sekolah dan Juga Masyarakat
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