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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Krisis yang dialami bangsa Indonesia tidak hanya krisis ekonomi maupun 

politik, tapi lebih dari itu, bangsa kita tengah mengahadapi krisis karakter atau jati 

diri yang menjadi landasan fundamental bagi pembangunan karakter bangsa 

(nation character building). Berbagai peristiwa atau kejadian yang sering 

berlangsung dalam kehidupan sehari-hari yang kita saksikan melalui media 

penyiaran maupun media cetak, menunjukkan betapa masyarakat kita tengah 

mengalami degradasi jati diri dan menurunya martabat bangsa yang berkeadaban. 

Krisis karakter yang menimpa anak muda Indonesia secara tidak langsung 

mempengaruhi kepribadian dan perilaku mereka sehari-hari. Krisis karakter yang 

dialami bangsa saat ini disebabkan kerusakan individu-individu masyarakat yang 

terjadi secara kolektif sehingga terbentuk menjadi budaya (Ilahi, 2014: 18-19). 

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada pasal 3, yang menyebutkan: “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter 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 negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (Adisusilo, 2012:76). Kemendikbud (2013) melakukan sejumlah terobosan 

guna meningkatkan mutu pendidikan agar mampu menghasilkan lulusan yang 
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siap bersaing secara global di masa yang akan datang. Salah satu terobosan awal 

tersebut adalah dengan memberlakukan kurikulum 2013. Dengan kata lain, 

pemberlakuan kurikulum 2013 di tujukan untuk mejawab tantangan zaman 

terhadap pendidikan yakni untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, inovatif, 

kreatif, kolaboratif serta berkarakter (Yunus, 2014: 11). 

Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan 

jiwa anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat kordinatnya menuju ke arah 

peradaban yang manusiawi dan lebih baik. Sebagai contoh dapat dikemukakan 

misalnya: anjuran atau suruhan terhadap anak-anak untuk duduk baik, tidak 

berteriak-teriak agar tidak mengganggu orang lain, bersih badan, rapih pakaian, 

hormat terhadap orang tua, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, 

menolong teman, dan seterusnya merupakan proses pendidikan karakter 

(Mulyasa, 2012:1). 

Sementara itu manfaat pendidikan karakter diantaranya ialah menjadikan 

manusia agar kembali pada fitrahnya, yaitu selalu menghiasi kehidupannya 

dengan niali-nilai kebijakan yang telah digariskan oleh-Nya. Dengan adanya 

pendidikan karakter ini diharapkan krisis karakter yang dialami bangsa ini dapat 

berkurang. Namun menurut penjelasan Zabaedi bahwa pendidikan karakter ialah 

pendidikan yang dapat membentuk dan mengembangkan potensi, memberikan 

perbaikan, dan penguatan, serta dapat menjadi penyaring dalam setiap tingkah 

laku, baik yang datang dari dalam maupun luar (Fadlillah dan lilif, 2013:27). 

Penanaman nilai-nilai karakter di sekolah dapat juga diimplementasikan 

melalui mata pelajaran yang diajarkan dalam proses pembelajaran disekolah 

ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah tersebut. Namun diharapkan  
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dalam hal ini semua latar belakang profesi bisa sangat berpartisipasi, seperti 

semua warga sekolah dan lingkungan masyarakat melalui pembiasaan dan latihan-

latihan yang diterapkan baik dilingkungan sekolah maupun masyarakat. Ada 

banyak nilai-nilai karakter yang terkadung dalam pendidikan karakter disekolah 

diantaranya adalah nilai religius, jujur, toleransi,disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

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

peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab (Fadillah dan lilif, 

2013:190).  

Pendidikan karakter di sekolah dasar dapat diperoleh tidak hanya dalam 

pembelajaran formal, akan tetapi dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan diluar 

pembelajaran. Salah satu kegiatan diluar pembelajaran formal yang dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan karakter yaitu kegiatan ekstrakurikuler. 

Ekstrakurikuler dapat diartikan sebagai kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran tatap muka. Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam dan/atau di luar 

lingkungan sekolah dalam rangka memperluas pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, dan menginternalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan agama serta norma-

norma sosial baik lokal, nasional, maupun global untuk membentuk insan yang 

paripurna. Dengan kata lain, ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar 

jam pelajaran yang ditujukan untuk membantu perkembangan peserta didik, sesuai 

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

khusus di selenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah (Supriatna, 2010).  
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Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan di SDN 

Purwantoro 1 Malang adalah ekstrakurikuler karawitan. Hasil observasi awal yang 

diperoleh peneliti mengenai ekstrakurikuler karawitan di SDN Purwantoro 1 

Malang. Berdasarkan pengamatan sementara siswa di SDN Purwantoro 1 Malang 

menyukai dengan adanya ekstrakurikuler karawitan. Pihak sekolah mendatangkan 

pelatih untuk membimbing siswa dalam ekstrakurikuler karawitan, khususnya 

pada pembimbing untuk melatih dan memberikan perhatian yang cukup terhadap 

penerapan psikologi individual dalam proses pembinaan ekstrakurikuler 

karawitan. 

Pendekatan dalam penelitian secara individual berusaha untuk menggambarkan 

karakter siswa. Selain itu penelitian yang dilakukan mendorong pihak–pihak yang 

terlibat dalam pengembangan kegiatan ekstrakurikuler turut mengenal dan memahami 

sifat–sifat kejiawaan para siswa yang terlibat dalam ekstrakurikuler karawitan. 

Pemahaman ini akan mendorong siswa dalam meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran karawitan serta dapat digunakan sebagai dasar bagi perbaikan kualitas 

mental atau karakter para siswa. Sehingga banyak siswa yang berminat untuk 

mengikuti ekstrakurikuler karawitan dengan tujuan mengembangkan ketrampilan 

dalam memainkan alat musik tradisional jawa dan mengembangkan karakter peserta 

didik diantaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

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

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial 

dan tanggung jawab. 
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Penelitian terdahulu mengenai pendidikan karakter ini telah dilakukan oleh 

Lukman Hakim Alfajar (2014) dengan judul “Upaya Pengembangan Pendidikan 

Karakter Di SD Negeri Sosrowijayan Yogyakarta”, Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pengembangan 

pendidikan karakter yang dilakukan dalam program pengembangan diri di SD Negeri 

Sosrowijayan mengangkat nilai religius, jujur, toleransi, disiplin dan tanggung jawab 

dalam bentuk kegiatan rutin (tugas piket guru, tugas piket siswa dan upacara bendera), 

kegiatan spontan (menasehati, menegur dan membantu kegiatan insidental), keteladanan, 

dan pengkondisian (kebersihan lingkungan, tagline pendidikan karakter). Upaya 

pengembangan pendidikan karakter pada pengintegrasian dalam budaya sekolah yang 

dilakukan dengan kegiatan kelas (nilai toleransi), sekolah (nilai religius) dan luar 

sekolah/ekstrakurikuler (nilai tanggung jawab). 

Berdasarkan situasi dan kondisi yang terdapat di sekolah, peneliti tertarik 

mengadakan penelitian bagaimana upaya meningkatkan pendidikan karakter di SDN 

Purwantoro 1 Malang dengan mengangkat judul “Analisis Pendidikan Karakter 

Siswa Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Karawitan Di SDN Purwantoro 1 

Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis 

pendidikan karakter siswa pada kegiatan ekstrakurikuler karawitan di SDN 

Purwantoro 1 Malang. Secara khusus berdasarkan latar belakang di atas, maka 

dapat di rumuskan masalah sebai berikut. 

1.2.1 Bagaimana pendidikan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler karawitan 

pada siswa SDN Purwantoro 1? 
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1.2.2 Apa kendala dalam menanamkan nilai karakter pada siswa SDN 

Purwantoro 1 Malang melalui karawitan? 

1.2.3 Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam 

menanamkan nilai karakter pada siswa SDN Purwantoro 1 melalui 

ekstrakurikuler karawitan? 

1.3 Tujuan penelitian 

 Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah analisis pendidikan 

karakter siswa pada kegiatan ekstrakurikuler karawitan di SDN Purwantoro 1 

Malang. Secara khusus berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin 

dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.3.1 Mendiskripsikan pendidikan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler 

karawitan pada siswa SDN Purwantoro. 

1.3.2 Mendiskripsikan kendala dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada 

siswa SDN Purwantoro 1. 

1.3.3 Mendiskripsikan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam 

menanamkan nilai karakter pada siswa SDN Purwantoro melalui 

ekstrakurikuler karawitan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Suatu penelitian yang baik harus dapat memberikan manfaat bagi 

penegmbangan ilmu maupun untuk khalayak umum. Manfaat penelitian ini 

mencakup dua hal yaitu, (1) manfaat teoritis dan (2) manfaat praktis. Berikut 

penjabaran manfaat dalam penelitian ini 

1.4.1 Secara teoritis  

Memberi masukan dalam upaya meningkatkan pendidikan karakter 

melalui kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan visi dan misi sekolah. 
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1.4.2   Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

1. Memberi gambaran sejauh mana upaya pengembangan 

pendidikan karakter melalui esktrakurikuler karawitan di 

sekolah tersebut. 

2. Meningkatkan kesadaran bagi sekolah untuk mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter dalam merumuskan kebijakan dan program 

kegiatan sekolah salah satunya ekstrakurikuler. 

b. Bagi Guru 

1)  Memberi gambaran sejauh mana upaya pengembangan 

pendidikan karakter dalam proses pembelajaran di sekolah 

tersebut. 

2) Meningkatkan motivasi bagi guru untuk mengintegrasikan nilai-

nilai karakter dalam proses pembelajaran. 

c. Bagi Pembina karawitan 

Sebagai bahan pertimbangan guna pembentukan karakter dalam 

kegiatan karawitan 

d. Bagi Siswa 

1. Memberi informasi bagi siswa tentang nilai-nilai karakter 

yangdikembangkan oleh sekolah.  

2. Meningkatkan pembiasaan bertindak, bersikap, dan berucap 

sesuai dengan nilai-nilai karakter yang baik 

 

1.5 Batasan Masalah  

Penelitian ini dilakukan di SDN Purwantoro 1 Malang yang merupakan salah 

satu sekolah yang menyelenggarakan ekstrakurikuler karawitan. Pengambilan data 
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penelitian dilakukan kepada pihak sekolah yang terdiri dari kepala Sekolah, guru 

pembina karawitan dan siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karawitan. 

Penelitian ini terpusat pada pendidikan karakter yang terdapat dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler karawitan. 

 

1.6 Definisi istilah 

 Berdasarkan judul diatas dapat di definisikan istilah sebagai acuan 

teori penelitian antara lain, sebagai berikut. 

1.6.1 Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan 

jiwa anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat kodratinya menuju 

kearah peradaban yang manusiawi dan lebih baik (Fadlillah & Lilif, 

2013:22). 

1.6.2 Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan diluar jam pelajaran 

yang ditujukan untuk membantu perkembangan peserta didik, sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan 

yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga 

kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah 

(Supriatna, 2010). 

1.6.3 Karawitan berasal dari kata rawit, yang mendapat awalan ka dan 

akhiran an. Karawitan mempunyai dua arti yakni arti umum dan arti 

khusus. Dalam arti umum berarti musik dalam arti khusus adalah seni 

vokal ataupun instrumentalia berlaras slendro dan pelog. Karawitan 

dapat berdiri sendiri artinya dapat disajikan secara mandiri, dapat juga 

sebagai karawitan iringan (mengiringi seni yang lain) (Susanti, 2014). 

 


