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   BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori dalam proses penelitian merupakan salah satu tahapan yang 

penting untuk diperhatikan oleh para peneliti. Beberapa teori mengenai 

penanaman pendidikan karakter pada pengembangan diri melalui kegiatan 

ekstrakurikuler drumband akan dipaparkan sebagai berikut: 

 
2.1.1 Karakter  

Tindakan yang tidak berpendidikan dan melanggar batasan norma dalam 

masyarakat berakar pada buruknya karakter yang ada pada seseorang. Karakter 

berasal dari bahasa Yunani yang berarti  to mark  atau menandai. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (dalam, www.eramuslim.com › Peradaban › Pemikiran 

Islam (online)) “karakter merupakan sifat-sifat keji waan, akhlak, atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.”  Karakter memberikan 

kemampuan yang mendasar untuk melakukan berbagai sikap. Warsono dkk 

(dalam Samani, 2011:42) menjelaskan “karakter adalah perilaku yang tampak 

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak.”     

Koesoema (2007:308) menjelaskan istilah karakter sebagai berikut. 

Istilah karakter dipakai secara khusus dalam konteks pendidikan baru   
muncul pada abad-18, dan untuk pertama kalinya dicetuskan oleh pedadog 
Jerman F.W.Foerster. Terminologi ini mengacu pada sebuah pendekatan  
idealispiritualis dalam pendidikan yang juga dikenal dalam pendidikan 
normative. Yang menjadi prioritas adalah nilai-nilai trasenden yang dapat 
dipercaya sebagai motor penggerak sejarah, baik bagi individu maupun  
bagi sebuah perubahan social. Dinamika pemahaman pendidikan karakter 
berproses melalui tiga momen: momen historis, momen reflektif, dan 
momen praktis.Momen historis yaitu usaha merefleksikan pengalaman 

http://www.eramuslim.com/peradaban
http://www.eramuslim.com/peradaban/pemikiran-islam
http://www.eramuslim.com/peradaban/pemikiran-islam
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umat manusia yang bergulat dalam menghidupi konsep dan praksis 
pensisikannya khususnya dalam jatuh bangun mengembangkan pendidikan 
karakter. Momen reflektif sebuah momen yang melalui pemahaman 
intelektual manusia mencoba mendefinisikan pengalamannya, mencoba 
melihat persoalan metodologis, filosofis dan prinsipil yang berlaku bagi 
pendidikan   karakter .  Momen   praktis  yaitu   bekal pemahaman teoristis 
dan konseptual, manusia mencoba menemukan  secara efektif agar 
proyek pendidikan karakter dapat efektif terlaksana di lapangan. 
 

Karakter sangat penting dan vital bagi tercapainya tujuan hidup, karena 

menyangkut dorongan pilihan untuk menentukan yang terbaik dalam hidup. 

Sebagai bangsa Indonesia setiap dorongan pilihan itu harus dilandasi oleh 

Pancasila. Sementara itu sudah menjadi fitrah bangsa Indonesia untuk menjadi 

bangsa yang multi suku, multi ras, multi bahasa, multi adat, dan tradisi. Untuk 

tetap menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia  maka kesadaran untuk 

menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika merupakan suatu syarat mutlak yang 

tidak dapat ditawar – tawar lagi, karena pilihan lainnya adalah runtuhnya negara 

ini. Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila maknanya adalah setiap aspek 

karakter harus dijiwai oleh kelima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif. 

 
2.1.1.1 Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai - nilai karakter 

kepada siswa 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).  

Apabila dilihat dari standar nasional pendidikan yang menjadi acuan dalam 

pengembangan kurikulum yaitu implementasi pembelajaran dan penilaian di 
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sekolah serta pencapaian tujuan pendidikan sebenarnya, pembinaan karakter juga 

termasuk dalam materi yang ditanamkan, dikuasai, dan direalisasikan oleh peserta 

didik dalam kehidupan sehari - hari. Permasalahannya, pendidikan karakter di 

sekolah selama ini baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai - 

nilai, dan belum pada tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan 

sehari - hari. Pendidikan karakter di sekolah harus melibatkan komponen - 

komponen dalam pendidikan itu sendiri. Komponen – komponen dalam 

pendidikan antara lain: kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas 

hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, 

pelaksanaan aktivitas, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, serta etos 

kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Pendidikan karakter di sekolah juga 

sangat terkait dengan manajemen sekolah. Manajemen yang dimaksud di sini 

adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan 

dikendalikan dalam kegiatan - kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. 

Pengelolaan yang dilakukan meliputi nilai - nilai yang perlu ditanamkan, muatan 

kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, serta 

komponen yang terkait lainnya, dengan demikian manajemen sekolah merupakan 

salah satu media yang efektif dalam pendidikan karakter di sekolah. 

“Pendidikan karakter yang utuh dan menyeluruh tidak sekedar membentuk 
anak - anak muda menjadi pribadi yang cerdas dan baik, melainkan juga 
membentuk mereka menjadi pelaku baik bagi perubahan dalam hidupnya 
sendiri, yang pada gilirannya akan menyumbangkan perubahan dalam 
tatanan sosial kemasyarakatan menjadi lebih adil, baik, dan manusiawi.” 
(Koesoma, 2007:155) 
 
Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan 

karakter, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan grand design 

pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. 
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Grand design menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, 

pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Perpaduan 

karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial - kultural tersebut 

dikelompokan dalam: Olah Hati, Olah Pikir, Olah Raga dan Kinestetik, serta Olah 

Rasa dan Karsa. 

Beberapa pengertian diatas memiliki pengertian yang berbeda-beda, namun 

pada intinya pemikiran para ahli tersebut memiliki kesamaan makna, yaitu 

pendidikan karakter merupkan proses pemberian bimbingan atau tuntunan, nilai-

nilai kemanusiaan kepada peserta didik yang bertujuan untuk memperbaiki 

karakternya agar dapat menjadi manusia yang dapat memberikan kontribusi 

positif pada masyarakat dan lingkungannya.   

 
2.1.1.2 Tujuan Pendidikan Karakter 

Pada hakikatnya tujuan pendidikan nasional tidak boleh melupakan 

landasan filosofi pendidikan yang membebaskan dan mampu menyiapkan 

generasi masa depan untuk dapat bertahan dan berhasil mengahadapi segala 

bentuk tantangan. Fungsi Pendidikan Nasional menurut UUSPN No.20 tahun 

2003 Bab 2 Pasal 3(dalam www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf (online) 

yaitu,  

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat 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. 
 
Mencermati fungsi pendidikan nasional, dalam konteks pendidikan 

karakter, kemampuan yang harus dikembangkan peserta didik melalui sekolah 

http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf
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adalah kemampuan yang memberikan peserta didik memiliki nilai ketuhanan dan 

kemampuan mengemban tugas-tugasnya sebagai manusia yang hidup dan 

berinteraksi dengan sesame manusia di masyarakat. Selain itu pendidikan bukan 

sebagai pembentuk watak  namun pendidikan bertindak untuk mengembangkan 

secara bebas kemampuan peserta didik serta menjadikan manusia sebagai individu 

yang terdidik.  

Tujuan pendidikan nasional dan pendidikan karakter ini dapat dilihat 

mengarah pada pengembangan berbagai karakter manusia yang sesuai dengan 

nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pendidikan nasional tidak hanya menekankan 

pada pendidikan akademik semata namun juga menekankan pada pendidikan 

karakter.  Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan  karakter bangsa menurut 

Kesuma, dkk (dalam Ariesta 2012:8) adalah sebagai berikut. 

1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang 
dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/ 
kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai 
yang dikembangkan 

2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian 
dengan nilai-nilai yang dikembangkan 

3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan 
masyarakat dalam memerankan tanggungjawab pendidikan 
karakter secara bersama 
 

Pendidikan karakter di sekolah menurut Koesoema (2007) memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan tertentu 
yang dianggap penting dan perlu sehingga dapat terwujud dalam 
perilaku peserta didik baik saat berada di proses sekolah maupun 
setelah proses sekolah. Penguatan dan pengembangan memiliki 
makna bahwa pendidikan dalam sekolah bukanlah sekedar 
mengejar nilai  tetapi juga sebuah proses yang membawa peserta 
didik memahami dan merefkeksikan nilai tersebut untuk 
diwujudkan dalam perilaku kesehariannya. Penguasaan secara 
akademik diposisikan sebagai media mencapai tujuan pemnguatan 
dan pengembangan karakter peserta didik.  2) Mengkoreksi 
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perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai yang 
dikembangkan oleh sekolah. Pendidikan karakter menjadi sarana 
untuk meluruskan berbagai perilaku yang negative menjadi 
perilaku positif. Proses ini mengarahkan pola pikir peserta didik 
yang dibarengi dengan keteladanan di lingkungan sekolah dan 
rumah. 3) Membangun hubungan antara pihak sekolah, keluarga 
dan masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab dalam 
pembentukan pendidikan karakter peserta didik. Proses pendidikan 
karakter tidak hanya bisa bertumpu pada interaksi pihak sekolah 
dan peserta didik saja, karena pencapaiannya tidak akan berjalan 
dengan maksimal. Namun harus melibatkan lingkungan interaksi 
peserta didik yaitu keluarga dan masyarakat agar nilai-nilai yang 
diharapkan dapat tercapai secara maksimal. 

 
Dalam penanaman pendidikan karakter di sekolah, semua komponen 

stakeholders harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu 

sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian,kualitas hubungan, 

penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan 

aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, 

dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.  

Pendidikan karakter  membentuk peserta didik untuk memiliki pemahaman 

terhadap ilmu pengetahuan dengan mampu membedakan mana yang dianggap 

benar dan salah (kognitif), mampu menyikapi ilmu pengetahuan dengan 

merasakan dan menghayati nilai-nilai yang terkandung pada ilmu pengetahuan 

(afektif) serta mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan tersebut menjadi sebuah 

tindakan (psikomotor). Artinya pendidikan karakter memadukan ilmu 

pengetahuan agarasiswa memiliki kepekaan dalam menghayati serta bertindak 

nyata dalam pengaplikasian ilmu pengetahuan pada kehidupan sehari-hari.  

 
2.1.1.3 Fungsi Pendidikan Karakter 

Masyarakat memandang pendidikan sebagai pewarisan kebudayaan atau 

nilai – nilai budaya, baik yang bersifat keterampilan, keahlian dari generasi 
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sebelumnya kepada generasi muda agar masyarakat tersebut dapat memelihara 

kelangsungan hidupnya atau tetap memelihara kepribadiannya. Dari segi 

pandangan individu pendidikan berarti upaya pengembangan potensi yang 

dimiliki individu yang masih terpendam agar dapat terlaksana secara konkret 

sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh individu dan masyarakat. Fungsi 

pendidikan karakter dalam Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pusat Kurikulum (2010:7) adalah: 

1) Pengembangan; pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi 

berperilaku baik, ini bagi siswa yang telah memiliki sikap dan perilaku yang 

mencerminkan karakter bangsa. 

2) Perbaikan; memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab 

dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. 

3) Penyaring; untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain 

yang tidak sesuai dengan nilai - nilai budaya dan karakter bangsa yang 

bermartabat. 

 

2.1.1.4 Nilai - nilai dalam Pendidikan Karakter 

Nilai - nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter diidentifikasi 

dari sumber - sumber berikut ini: 

1) Agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama, oleh karena itu 

kehidupan individu, masyarakat dan bangsa harus didasari pada ajaran agama 

dan kepercayaan. 

2) Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip - 

prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. 
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Pancasila terdapat di dalam UUD 1045 dan dijabarkan lebih lanjut dalam 

pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. 

3) Budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai - nilai budaya yang diakui 

masyarakat. Nilai - nilai budaya dijadikan dasar dalam pemberian makna 

terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota. 

4) Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai 

nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena 

itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber operasional dalam 

pengembangan pendidikan karakter. 

Berdasarkan keempat sumber tersebut, terdapat sejumlah nilai dalam 

pendidikan karakter, antara lain (Kementrian Pendidikan Nasional Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (2010:9-10) :  

1. Religius, yaitu 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, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari biasanya. 

4. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 
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5. Kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mangatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas - tugas. 

8. Demokratis, yaitu cara berpikir, sikap, dan bertindak yang menilai sama hak 

dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10. Semangat kebangsaan, yaitu cara berfikir, bersikap, bertindak dan 

berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas 

kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta tanah air, yaitu cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

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

12. Menghargai prestasi, yaitu sikap dan perilaku yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 
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14. Cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung jawab, yaitu Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Dasar pendidikan karakter yang tercakup di dalam 18 nilai pendidikan 

karakter diterapkan sejak usia kanak – kanak atau yang biasa disebut para ahli 

psikologi sebagai usia emas, karena usia dini terbukti sangat menentukan 

kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. (Salahudin, 2013 : 56).  

Sesuai dengan pemaparan staf ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter, 

dalam perkembangannya 18 nilai dalam pendidikan karakter dikristalisasi menjadi 

5 nilai karakter utama, yaitu (Budhiman, 2017: 11): 

1. Religius 

Nilai religius tercermin dari keberimanan terhadap Tuhan yang diwujudkan 

dalam perilaku untuk melaksanakan ajaran agama serta kepercayaan yang 

dianutnya, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap 

pemeluk agama lain. Nilai religius meliputi hubungan individu dengan Tuhan, 
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individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta. Subnilai religius 

antara lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, 

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

anti buli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, 

mencintai lingkungan, dan melindungi yang kecil dan tersisih. Nilai religius 

memiliki beberapa indikator, yaitu : 

a. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. 

b. Merayakan hari – hari besar keagamaan. 

c. Memiliki fasilitas yang dapat digunakan untuk beribadah. 

d. Memberi kesempatan peserta didik untuk beribadah. 

2. Nasionalis 

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan tinggi terhadap 

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

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, 

menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi, cinta 

tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman 

budaya, suku, dan agama. Nilai nasionalis memiliki beberapa indikator, yaitu : 

a. Membiasakan peserta didik untuk berdisiplin. 

b. Menegakkan aturan dengan memberikan sanksi bagi pelanggar tata tertib. 

c. Memiliki catatan kehadiran. 

d. Menyediakan dan mengembalikan peralatan praktik sesuai dengan 

kebutuhan. 
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e. Meenyelenggarakan peringatan hari kepahlawanan nasional. 

f. Memperingati hari – hari besar nasional. 

g. Mengikuti lomba hari besar nasional. 

h. Menjaga dan menghormati kebudayaan bangsa.  

i. Mementingkan kepentingan bersama. 

j. Memberi penghargaan dan memajang hasil prestasi yang diraih. 

k. Pembiasaan memelihara dan melestarikan lingkungan. 

3. Integritas 

Nilai integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan 

pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai – 

nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab 

sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial melalui konsistensi 

tindakan dan perkataan yang berdasarkan pada kebenaran. Subnilai integritas 

antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, 

keadilan, tanggung jawab, keteladanan, serta menghargai martabat individu. Nilai 

integritas memiliki beberapa indikator, yaitu : 

a. Melakukan tugas tanpa diperintah. 

b. Menghindari kecurangan dalam melaksanakan kewajiban. 

c. Menyediakan tempat untuk saran dan pengaduan. 

d. Larangan membawa alat komunikasi. 

e. Memberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan agama, golongan, 

ras, dan status ekonomi. 

f. Melakukan diskusi dan pemecahan dari persoalan yang ada. 
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4. Mandiri 

Nilai mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang 

lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan 

harapan, mimpi serta cita – cita. Subnilai mandiri antara lain etos kerja, tangguh 

tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi 

pembelajar sepanjang hayat. Nilai mandiri memiliki beberapa indikator, yaitu : 

a. Menciptakan situasi yang membangun kemandirian peserta didik. 

b. Memberikan dorongan peserta didik untuk kreatif. 

c. Memberi motivasi untuk melatih keberanian peserta didik. 

5. Gotong Royong 

Nilai gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja 

sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi 

dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang – orang yang 

membutuhkan. Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerja sama, 

inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong 

menolong, solidaritas, empati, anti deskriminasi, anti kekerasan, dan sikap 

kerelawanan. Nilai gotong royong memiliki beberapa indikator, yaitu : 

a. Menciptakan peserta didik untuk dapat bekerja sama. 

b. Membiasakan peserta didik untuk saling mendukung. 

Bagi sebagian keluarga proses pendidikan karakter yang sistematis 

salangatlah sulit, terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak dalam rutinitas 

yang padat. Karena itu, sebaiknya pendidikan pendidikan karakter juga perlu 

diberikan saat anak – anak masuk di lingkungan sekolah, terutama sejak play 

group dan taman kanak – kanak. Di sinilah peran guru yang dalam filosofi jawa 



25 

disebut digugu dan ditiru menjadi ujung tombak di lingkungan sekolah, yang 

berhadapan langsung dengan peserta didik (Salahudin, 2013 : 56).  

Pendidikan karakter bangsa dapat dilakukan dengan adanya sebuah 

pembiasaan nilai moral luhur kepada peserta didik dan membiasakan mereka 

untuk melakukan kebiasaan yang sesuai dengan karakter kebangsaan. Dalam 

penerapannya, 5 nilai karakter tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling 

berhubungan satu sama lain dan berkembang hingga membentuk sebuah keutuhan 

pribadi. Kelima nilai karakter tersebut dimaksudkan agar dapat menghadirkan 

generasi yang mampu bersaing dan memiliki karakter yang positif. Nilai – nilai 

karakter harus dilaksanakan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat agar 

proses penanaman karakter di lingkungan sekolah tidak menjadi sia – sia. 

2.1.2 Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang berada di luar 

mata pelajaran untuk membantu pengambangan diri siswa sesuai dengan 

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

diselenggarakan oleh pendidik (Tim Pustaka Yustisia, 2007: 213). Kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan sebuah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar 

jam pembelajaran aktif yang disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan, 

pengembangan, serta bimbingan dan pembiasaan peserta didik agar memiliki 

kemampuan dasar yang digunakan sebagai penunjang. Pengembangan diri dalam 

kegiatan ekstrakurikuler dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dan 

kreatifitas peserta didik sesuai dengan potensi, minat dan bakan mereka; 

mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab siswa; mengembangkan 
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suasana yang mengembirakan dan menyenangkan yang menunjang psoses 

perkembangan diri peserta didik; serta mengembangkan kesiapan karir peserta 

didik. Dalam kegiatan ekstrakurikuler terdapat beberapa prinsip, antara lain: 

a. Individual 

b. Keterlibatan aktif 

c. Menyenangkan 

d. Etos kerja 

e. Kemanfaatan sosial 

Berikut ini contoh dari jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, antara 

lain: 

a. Krida; meliputi pramuka, latihan dasar kepemimpinan sekolah, PMR, 

PASKIBRAKA. 

b. Karya ilmiah; melipuri KIR, penelitian. 

c. Latihan; lomba dan prestasi meliputi pengembangan bakat olahraga, 

seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan. 

Dalam pelaksanaannya, pengembangan diri melalui ekstrakurikuler harus 

terdapat persiapan terhadap kegiatan yang meliputi sasaran kegiatan, substansi 

kegiatan, pelaksanaan kegiatan beserta pihak yang terkait, waktu dan tempat serta 

sarana yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan. Pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler bersifat rutin yang secara langsung dilaksanakan oleh 

guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Penilaian kegiatan ekstrakurikuler 

dilaporkan secara kualitatif disertai dengan deskripsi pada kolom pengembangan 

diri di laporan hasil belajar, hasil penilaian yang ditulis adalah proses dan 

ketercapaian hasil kegiatan. 
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2.1.3 Drumband 

Drumband adalah musik genderang untuk membawa pasukan dalam 

barisan (Nafix,  2012:  18).  Inti  alat  musik  yang  digunakan  adalah  alat  musik  

genderang dengan jenis  seperti  :  snare, tenor drum, trio tom/quarto tom dan 

bass drum. Alat tersebut digunakan untuk mengiringi derap langkah barisan. 

Adapun alat–alat lainnya sebagai  pelengkap  alat  genderang  seperti  cymbal  dan  

alat–alat  pembawa  melodi seperti  bellyra  dan  alat  tiup  lainnya.  Dalam  

drumband  alat  musik  tiup  yang digunakan sangatlah sederhana, alat musik 

seperti pianica, recorder dapat digunakan dalam drum band untuk formasi yang 

sederhana.  

Drumband merupakan pasukan khusus yang memainkan musik untuk 

barisan yang dipimpin oleh Paramananda atau paramanandi. Untuk penampilan 

untuk gelar (display)  dapat  juga  ditampilkan  Gita  Pati  yang  bertugas  sebagai  

pemimpin permainan lagu. Dalam drumband juga terdapat para penari yang 

membawa bendera atau sering disebut juga dengan pom-pom girls. 

 
2.2 Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian sebelumnya yang terkait dapat dijadikan acuan dalam penelitian 

yang akan dilakukan. Peneliti Dita Kusuma Hastuti (2015) dengan judul Peranan 

Sekolah dalam Pembelajaran Ekstrakurikuler Drumband SD Negeri Suradadi 01 

Kecamatan Suraadi Kabupaten Tegal dengan jenis penelitian kualitatif.  

Hasil dari penelitian tersebut adalah: Peran  sekolah  dalam pembalajaran 

ekstrakurikuler Drum Band ini sangat penting. Peran sekolah meliputi, peran  

kepala  sekolah,  guru,  pelatih,  siswa  dan  orang  tua.  Dalam  kegiatanan  
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ekstrakurikuler  ini  kepala  sekolah berperan sebagai penanggung jawab atas 

keiatan yang diakukan di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler Drum Band 

tersebut, selain menjadi  penangung  jawab  kepala  sekolah  juga  menfasilitasai  

alat-alat  musik  yang dibutuhkan  dan  menyepatkan  waktunya  untuk  

mengawasi  dan  mendampingi  saat kegiatan  ekstrakurikuler  Drum  Band  

sedang  berlangsung  dan  kepala  sekolah  juga memberikan motivasi kepada 

siswa-siswi anggota Drum Band agar giat dan semangat dalam melaksanakan 

kegiatan ekstrakurikuler Drum Band.  

Peran guru di dalam kegiatan esktrakurikuler juga merupakan faktor yang 

penting.  Peran  utama  seorang  guru  adalah  sebagai  pengajar  selain  itu  guru  

juga  memiliki  peran-peran  yang  harus  dilakukan  di  sekolah  yakni  sebagai  

pembimbing, fasilitator, pembina, wali kelas, inspirator, evaluator, dan motivator. 

Dalam kegiatan esktrakurikuler  Drum  Band  guru  berperan  sebagai  pembina  

dan  pelatih.  Dalam pelaksanan kegiatan ekstrakurikuler Drum Band guru 

membantu pelatih mengajarkan materi-materi  yang  akan  dimainkan. Peran  

pelatih  merupakan  peran  yang  sangat  penting  di  dalam  kegiatan 

ektrakurikuler  Drum  Band  ini.  Peran  utama  pelatih  adalah  melatih  siswa-

siswi memainkan  Drum  Band.  Selain  itu  pelatih  juga  berperan  sebagai  

arranger  yakni mengaransemen  lagu-lagu  yang  akan  dijadikan  sebagai  materi  

Drum  Band.  Pelatih juga membuat desain tampilan display Drum Band Gita 

Bahari. Peran  siswa  juga  termasuk  faktor  pendukung  jalannya  kegiatan 

ekstrakurikuler Drum Band ini. Ada dua peranan yang dilakukan oleh siswa-siswi 

SD Negeri Suradadi 01 sebagian menjadi anggota Drum Band Gita Bahari dan 

sebagian menjadi pendukung kegiatan ekstrakurikuler Drum Band. Kedua peran 
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tersebut saling melengkapi dan saling berkesinambungan. Peranan  orang  tua  

juga  sangat  membantu  dalam  kegiatan  ekstrakurikuler Drum Band ini. Orang 

tua berperan sebagai pendukung yang memberikan dukungan tidak  hanya  moral  

tetapi  dukungan  materipun  diberikan  untuk  anak-anak  mereka. 90 Melihat  

dari  beberapa  peranan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  antara  peranan 

kepada sekolah, guru, pelatih, siswa, dan orang tua saling melengkapi satu sama 

lain dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. 

Penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, karena bermaksud 

untuk memaparkan permasalahan maupun keadaan dari penelitian secara 

mendalam. Dalam penelitian terdahulu, pembahasan yang dipaparkan oleh 

peneliti menyangkut mengenai peranan sekolah dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler drum band, sedangkan dalam penelitian peneliti dalam hal ini 

ingin mengetahui tentang analisis penanaman pendidikan karakter pada kegiatan 

ekstrakurikuler drumband. 
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2.3 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permasalahan: 

Bagaimana cara menanamkan dan menumbuhkan karakter peserta 
didik melalui kegiatan ekstrakurikuler drumband? 

Realitas: 

Kegiatan ekstrakurikuler dan 
pembelajaran yang ada di dalam kelas 
seperti berdiri sendiri-sendiri. Kegiatan 
ekstrakurikuler yang ada tidak 
berpengaruh pada karakter peserta didik 

Ideal: 

Kegiatan ekstrakurikuler yang ada 
ditujukan untuk membentuk karakter 
peserta didik menjadi lebih baik seperti 
munculnya nilai bersahabat, nilai 
kepemimpinan, tanggung jawab, 
disiplin, religius dan kerjasama 

Tujuan: 

1. Perencanaan penanaman pendidikan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler 
drumband 

2. Pelaksanaan penanaman pendidikan melalui kegiatan ekstrakurikuler 
3. Karakter yang muncul dari penanaman pendidikan karakter pada kegiatan 

ekstrakurikuler drumband 

Temuan Hasil Penelitian: 

MEMBENTUK DAN MENUMBUHKAN SIKAP RELIGIUS, DISIPLIN, KERJA 
KERAS, KERJA SAMA, TANGGUNG JAWAB DAN MENGHARGAI PRESTASI 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

Teknik Pengumpulan 

Data: 

1. Observasi 
2. Wawancara 
3. Studi Dokumenter 

Teknik Analisis Data: 

1. Reduksi Data 
2. Penyajian Data\ 
3. Verification 

Teori: 

1. Karakter (Warsono (dalam 
Samani, 2011: 42)) 

2. Kegiatan Ekstrakurikuler 
(dalam Tim Pustaka 
Yustisia, 2007: 213) 

3. Drumband (dalam Nafix, 
2012: 18) 


