
1 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat membuktikan 

adanya penurunan moralitas, kualitas sikap serta tidak tercapainya penanaman 

karakter yang berbudi luhur. Hal ini timbul dari berbagai faktor yaitu, kurangnya 

pengawasan orang tua terhadap kehidupan sosial anak, kondisi lingkungan anak 

yang memungkinkan pembentukan karakter yang menyimpang, sekolah kurang 

berhasil dalam menanamkan pendidikan karakter pada anak, serta akibat tidak 

adanya dukungan dan tanggungjawab bersama dari orang tua dan masyarakat.  

Penyelenggaraan pendidikan selain bertujuan dalam ketercapaian hasil dan 

proses, pendidikan juga diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik. 

Wakil Menteri Pendidikan Nasional mengatakan bahwasannya sekolah sebagai 

bagian dari lingkungan memiliki peranan yang sangat penting. Hal tersebut 

dianjurkan agar setiap sekolah dan seluruh lembaga pendidikan memiliki school 

culture, mampu memberikan suri tauladan mengenai karakter yang diharapkan. 

Pendidikan karakter menurut Samani (2011: 46) adalah suatu sistem penanaman 

nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, 

baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, 

maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.   

Melalui pendidikan karakter peserta didik dipersiapkan sebagai generasi 

muda  yang  tidak hanya  mampu  mencapai  aspek  kognitifnya  saja  namun  juga
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dapat mewarisi karakter yang diharapkan bangsa, maka dari itu pendidikan 

karakter menjadi tumpuan yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Untuk 

mendukung adanya program pendidikan karakter ini pemerintah melalui 

Kementrian Pendidikan Nasional menjadikan pendidikan karakter sebagai usaha 

pokok yang disosialisasikan keseluruh satuan pendidikan. Melalui penerapan 

pendidikan karakter pada seluruh satuan pendidikan. Pendidikan karakter ini dapat 

ditanamkan semenjak dini sehingga nilai - nilai karakter yang diharapkan menjadi 

pembiasaan  dimana setiap sekolah memiliki kedisiplinan dan kebiasaan 

mengenai karakter yang akan dibentuk.  

Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

Pasal 3, yang menyebutkan bahwa: pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

nasional 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.  

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, jelas bahwa 

pendidikan karakter di Sekolah Dasar harus diselenggarakan. Pendidikan karakter 

ditanamkan pada semua mata pelajaran. Pendidikan karakter ini dilaksanakan 

melalui cara integrasi. Pengintegrasian ini membutuhkan pengembangan 

kurikulum yang terstruktur dengan baik sehingga karakter serta tujuan 

pembelajaran yang direncanakan dapat tercapai. Hal tersebut berkaitan dengan 

pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, 
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bermoral, sopan santun, dan berinteraksi dengan masyarakat. Karakter yaitu nilai-

nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan YME, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

krama, budaya dan adat istiadat (Muchlas, 2013:41).  

Pendidikan berperan dalam pembangunan mentalitas, moral serta karakter 

peserta didik, oleh karena itu perlu dilakukan inovasi peningkatan mutu 

pendidikan melalui pengembangan budaya dan kultur yang baik. Kultur sekolah 

adalah suasana kehidupan sekolah dimana peserta didik berinteraksi dengan 

sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan peserta didik, antar tenaga 

pendidikan, dan antara tenaga pendidik dengan pendidik dan peserta didik, dan 

antar anggota kelompok masyarakat dengan warga sekolah yang terikat oleh 

berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah 

(Kulsum, 2011 : 25). Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu 

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

menuju ke arah yang lebih manusiawi serta lebih baik daripada sebelumnya 

(Mulyasa, 2012:1). Pendidikan karakter memiliki sebuah makna yang lebih tinggi 

daripada pendidikan moral, dimana pendidikan karakter terkait dengan masalah 

benar - salah, adanya penanaman pembiasaan diri mengenai hal yang baik dalam 

kehidupan. Karakter merupakan sifat seseorang yang merespon situasi dengan 

menggunakan moral yang diwujudkan dengan tindakan yang baik dan bermoral. 

Pendidikan karakter yang ada di sekolah harus melibatkan semua 

komponen yang ada dalam sistem pendidikan tersebut. Komponen yang ada di 

dalam sistem pendidikan yaitu kurikulum, rencana pembelajaran, proses 
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pembelajaran, mekanisme penilaian, kualitas hubungan, pengelolaan 

pembelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan pengembangan diri peserta didik, 

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, serta etos kerja semua warga di 

lingkungan sekolah. Sebagian besar dari para pendidik atau semua pendidik 

berpendapat bahwa karakter peserta didik dapat dibentuk melalui proses belajar 

mengajar formal di sekolah, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Secara 

simultan pendidikan agama dan budi pekerti dapat dipadukan menjadi satu pada 

pendidikan karakter melalui semua mata pelajaran. Peserta didik hanya siap 

menerima apa yang diberikan oleh pengajar yang kehilangan perannya sebagai 

pendidik atau pembangun akhlak dan budi pekerti luhur dalam diri para peserta 

didik. Seharusnya pengajaran (ilmu) dan pendidikan (manusia) diarahkan pada 

peserta didik secara utuh, dimana muatan ajaran dan pendidikan diarahkan pada 

seluruh potensi peserta didik sebagai sebuah living entity yang utuh dan 

bebas.  Tanpa menghargai dan memberi peluang bagi aktualisasi kebebasan 

individual peserta didik, maka terjadilah indoktrinasi yang cenderung menyerupai 

pencucian otak. Keaslian bakatnya digusur, lalu diganti dengan isi kemauan 

pengajar (pendidik). Akhirnya, proses belajar mengajar tidak melahirkan 

kemampuan asli peserta didik, melainkan robot hidup buatan para pengajar.  

Hasil pengajaran yang indoktriner tersebut hanya akan melahirkan individu 

yang tidak memiliki ketangguhan hati untuk dapat menerima kebenaran rasional 

dan pilihan moral yang diterima melalui proses masuknya nilai - nilai kebenaran, 

kebaikan, dan nilai keutamaan dalam agama serta budaya masyarakat. 

Berdasarkan pada kenyataan yang terjadi di lapangan, maka dalam penerapan dan 

pengembangan kurikulum yang menitik beratkan kepada pengembangan peserta 
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didik, maka pihak sekolah dan pendidik berusaha untuk membangun kembali 

karakter siswa melalui pengembangan diri. 

Menurut Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pendidikan Nasional (2007:3) menjelaskan bahwa: 

Pengembangan diri merupakan salah satu komponen struktur kurikulum 
setiap satuan pendidikan. Kegiatan dalam pengembangan diri merupakan 
upaya pembentukan watak dan kepribadian siswa yang dilakukan dengan 
berbagai macam kegiatan yang berkenaan dengan masalah pribadi dan 
kehidupan sosial, kegiatan belajar dan pengembangan karir, serta kegiatan 
ekstrakurikuler yang dipilih sesuai dengan kemampuan siswa. 
 
Pengembangan diri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 

kebutuhan, bakat dan minat peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. 

Pengembangan diri di sekolah merupakan salah satu komponen penting dari 

struktur kurikulum yang mengarah pada pembentukan keyakinan, sikap, perasaan 

dan cita - cita peserta didik. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan pada 

jam pelajaran klasikal yang efektif. 

Kegiatan pengembangan diri selain melibatkan berbagai macam kegiatan, 

juga melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pengelolaan 

dan pengorganisasian yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pada 

masing-masing sekolah. Partisipasi warga sekolah menjadi faktor utama 

terlaksananya kegiatan pengembangan diri sebab, apabila warga sekolah tidak 

memiliki peran dalam kegiatan ini, maka kegiatan ini hanya sebatas kegiatan 

tertulis saja tanpa adanya sebuah praktek. Partisipasi yang dimaksud yaitu 

keterlibatan emosi dan mental dalam sebuah kelompok untuk mengambil suatu 

bagian atau suatu peranan dalam pengambilan keputusan. Warga sekolah yang 
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berpartisipasi tidak hanya guru saja, melainkan seluruh peserta didik juga harus 

berpartisipasi dalam kegiatan ini. 

Pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain 

kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. 

Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di sekolah, dimana 

waktunya telah ditetapkan dalam program yang akan diterapkan di dalam kelas 

nantinya. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di sekolah 

untuk memperluas pengetahuan peserta didik mengenal hubungan antara berbagai 

jenis pengetahuan, menyalurkan bakat. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran dalam waktu tertentu dan memiliki 

nilai tersendiri. Untuk mencapai prestasi belajar yang optimal, peserta didik tidak 

cukup diberikan materi pelajaran yang terdapat dalam materi kurikulum yang ada 

dan berlaku di sekolah, melainkan juga perlu adanya kegiatan – kegiatan 

tambahan di luar kurikulum pembelajaran. Kegiatan tambahan di luar kurikulum 

pelajaran tersebut dikemas dalam program yang ditujukan demi menunjang proses 

pendidikan yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan keterampilan peserta 

didik kea rah yang lebih baik. Salah satu wadah yang tepat adalah dengan adanya 

kegiatan ekstrakurikuler. 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran 
(tatap muka) baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah dengan 
maksud untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati 
oleh sekelompok siswa, misalnya olahraga, kesenian, berbagai macam 
keterampilan dan kepramukaan (Zurinal, 2006: 77). 
 

Di dalam proses pembelajaran terlihat kemampuan, bakat, dan kreatifitas 

seorang peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Minat bakat dan kreatifitas 

peserta didik dapat di peroleh dari pendidikan yang kreatif. Pendidikan yang 
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kreatif, apabila peserta didik aktif, maka guru justru memiliki kesempatan utuk 

lebih menekuni dan mencermati terhadap kinerja peserta didik dan guru dapat 

menemukan peserta didik yang kinerjanya baik memerlukan penanganan yang 

berbeda. Setelah adanya bakat dan kemampuan maka kreatifitas seseorang akan 

timbul dengan sendirinya. Semua itu prosesnya akan terlihat melalui proses 

pembelajaran yang lebih intensif. Keberhasilan belajar peserta didik di sekolah 

akan terlihat ketika mengikuti proses pembelajaran dalam kelas atau yang di sebut 

dengan kegiatan intrakurikuler serta proses pembelajaran di luar kelas yang 

berkaitan dengan bakatdan minat peserta didik yaitu kegiatan ekstrakurikuler.  

SD Negeri 1 Bocek merupakan salah satu dari sekian banyak sekolah di 

Karangploso yang memiliki ekstrakurikuler drumband. Drumband merupakan 

kegiatan ekstrakurikuler unggulan selain pramuka, serta kegiatan keagaamaan 

lainnya. Kegiatan drumband memerlukan seorang pelatih yang professional 

sebagai pendampingnya. Secara  umum,  pengertian  drum  band  dapat  

didefinisikan  sebagai  bentuk permainan  musik  dan  olahraga  yang  terdiri  dari  

beberapa  orang  personil  untuk  mengiringi  langkah  dalam    berbaris,  atau  

dengan  kata  lain  berbaris  sambil bermain musik (Sudrajat, 2005:3). Apabila 

dilihat dari pengertian tersebut keberadaan drum band memiliki pengaruh positif 

bagi peserta didik selain melatih bermain seni musik, juga terdapat faktor olahraga 

dan  kedisiplinan.  Maksud  dari  kedisplinan  adalah  perlunya  memainkan musik 

drum band dengan teratur dan disiplin sehingga tercipta suatu permainan drum 

band yang menarik. SD Negeri 1 Bocek telah beberapa kali meraih piala terkait 

dengan kegiatan drumband yang  diadakan. Belum lama ini SD Negeri 1 Bocek 

mengikuti perlombaan drumband se-Kabupaten Malang dan menjadi perwakilan 
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drumband kontingen Karangploso dalam pembukaan KONI. Kegiatan drumband 

dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah, peserta didik yang mengikuti kegiatan 

ini juga terlihat begitu antusias. 

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan diatas, maka peneliti ingin 

mengkaji lebih dalam mengenai pembentukan karakter peserta didik melalui 

kegiatan estrakurikuler drumband. Karena proses pendidikan yang selama ini 

dilakukan belum sepenuhnya berhasil dalam membangun peserta didik yang 

berkarakter. Penilaian ini didasarkan pada banyaknya lulusan sekolah dan sarjana 

yang cerdas secara intelektual, namun tidak memiliki rasa cinta tanah air, atau 

rasa bangga akan kebudayaan yang ada disekitarnya. Maka peneliti ingin 

melakukan penelitian tentang “Analisis Penanaman Pendidikan Karakter pada 

Kegiatan Ekstrakurikuler Drumband di SD Negeri 1 Bocek Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi/fokus masalah tersebut, maka 

rumusan masalah ini adalah: 

1. Bagaimana perencanaan penanaman karakter pada kegiatan 

ekstrakurikuler drumband di SD Negeri 1 Bocek Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana pelaksanaan penanaman karakter pada kegiatan ekstrakurikuler 

drumband di SD Negeri 1 Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang? 
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3. Karakter apa saja yang muncul dari penanaman karakter pada kegiatan 

ekstrakurikuler drumband di SD Negeri 1 Bocek Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 

1. perencanaan penanaman karakter pada kegiatan ekstrakurikuler drumband 

di SD Negeri 1 Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang 

2. pelaksanaan penanaman  karakter pada kegiatan ekstrakurikuler drumband 

di SD Negeri 1 Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang 

3. karakter yang muncul dari penanaman karakter pada kegiatan 

ekstrakurikuler drumband di SD Negeri 1 Bocek Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian Penanaman Pendidikan Karakter pada Kegiatan Ekstrakurikuler 

Drumband diharapkan dapat memberikan manfaat beberapa aspek, diantaranya: 

1. Manfaat Teortis 

Secara teori bermanfaat dalam memberikan sumbangan keilmuan terhadap 

perkembangan ilmu kependidikan terutama satuan pendidikan sekolah dasar 

dalam  melaksanakan  penanaman pendidikan karakter serta memberikan 

referensi bagi peneliti lain pada masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan-masukan yang membangun bagi sekolah yang menjadi 

objek penelitian. Menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dalam 
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pengambilan keputusan. Serta memberi bahan masukan dan referensi bagi 

kepala sekolah, guru, komite, dan seluruh warga sekolah dalam menanamkan 

pendidikan karakter. 

1.5 Batasan Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang ada ditujukan untuk 

menanamkan pendidikan karakter pada peserta didik. Kepribadian serta karakter 

peserta didik dapat tercetak dengan adanya berbagai kegiatan positif yang diikuti. 

Dengan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 1 Bocek yang 

telah disepakati bersama antara Kepala Sekolah dan dewan guru, maka kurikulum 

yang ada diarahkan untuk membuat program yang ditujukan kepada peserta didik 

agar menjadi manusia yang berkarakter. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

memiliki waktu tersendiri di SD Negeri 1 Bocek. Adanya pelaksanaan 

ekstrakurikuler drumbands di SD Negeri 1 Bocek dapat memunculkan dan 

menumbuhkan karakter pada diri masing - masing peserta didik.  

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menyamakan persepsi antara peneliti dan pembaca, maka peneliti 

memberikan batasan istilah mengenai penjelasan dari rumusan masalah yang telah 

didapat, yaitu: 

1. karakter adalah sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara

berformal, yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku baik,

jujur, bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain dan nilai-nilai

karakter mulia lainnya (Mulyasa, 2012: 3).
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2. pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada peserta didik yang meliputi komponen: kesadaran, pemahaman, 

kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, 

lingkungan, maupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan, sehingga 

menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan kodratnya (Mulyasa, 2012: 

7). 

3. ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran (tatap 

muka) baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah dengan 

maksud untuk mengembangkan salah satu bidang pelajaran yang diminati 

oleh sekelompok siswa, misalnya olahraga, kesenian, berbagai macam 

keterampilan dan kepramukaan (Zurinal, 2006: 77). 


