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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Menurut Sugiyono (2015:18) Kajian teori merupakan penalaran atau alur 

logika yang merupakan seperangkat definisi, konsep, proposisi yang disusun 

secara sistematis. Kajian Teori yang dibahas tidak keluar dari rumusan masalah 

yang telah disusun yaitu tentang pendidikan karakter dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler banjari di SDN Sumbersari 2 Malang.  

Terkait pentingnya pendidikan karakter, menurut Thomas Lickona 

(seorang profesor pendidikan dari Cortland University) dalam (Gunawan 2012:28) 

menyatakan bahwa yang harus diwaspadai saat ini yaitu adanya sepuluh tanda 

zaman yang kini terjadi, yang dapat membawa bangsa menuju jurang kehancuran. 

10 tanda zaman itu adalah: 

(1) Kekerasan yang meningkat di kalangan remaja/masyarakat (2) Bahasa yang 
digunakan semakin memburuk/tidak baku (3) Menguatnya peer-group atau geng yang 
berpengaruh dalam tindakan kekerasan (4) Penggunaan narkoba alkohol dan seks bebas 
yang semakin meningkat yang merusak diri (5) Pedoman moral baik dan buruk semakin 
memudar (6) Etos kerjayang menurun (7) Rasa hormat terhadap guru dan orangtua 
semakin rendah (8) Rasa tanggung jawab individu dan kelompok yang rendah (9) 
Kebohangan / ketidakjujuran yang sudah membudaya saat ini dan (10) Adanya rasa 
saling curiga dan kebencian. 

 
Kegiatan ekstrakurikuler menurut kemendikbud (2017:18) kegiatan 

ekstrakurikuler selain tempat pengembangan bakat dan minat juga merupakan 

kegiatan pembentukan karakter yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran 

(intrakurikuler). Ekstrakurikuler banjari memiliki 2 keunggulan pendidikan 

karakter yaitu relegius dan gotong royong sehingga pada kajian teori ini peneliti 

akan menjelaskan teori tentang pendidikan karakter, ekstrakurikuler dan banjari.
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1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter  

Andrianto (2011:91-92) mengungkapkan bahwa dalam perkembangan 

karakter seseorang sekolah merupakan salah satu yang terlibat dengan anak 

sehingga seluruh kegiatan di sekolah harus dilibatkan dengan pendidikan karakter 

seperti: kualitas hubungan, penanganan mata pelajaran, isi kurikulum, etos seluruh 

lingkungan dan pelaksanaan aktifitas ko-kurikuler. 

Menurut Samani dan Hariyanto (2013:45) menjelaskan pendidikan 

karakter merupakan pemberian arahan atau pembelajaran kepada peserta didik 

dalam membentuk karakter dari segi pikiran, raga, hati, karsa dan rasa untuk 

menjadikan manusia seutuhnya. Pendidikan karakter merupakan pendidikan budi 

pekerti, pendidikan watak, pendidikan moral, pendidikan nilai dengan tujuan 

mengembangkan nilai-nilai karakter agar peserta didik dapat memberikan suatu 

keputusan dalam hal yang buruk dan baik serta dapat menerapkan dilingkungan 

sekitarnya hal yang baik dengan jiwa dan raganya.  

Sedangkan Mulyasa (2012:7) mengatakan bahwa pendidikan karakter 

suatu kegiatan pembentukan karakter kepada siswa dengan menerapkan nilai-nilai 

karakter tersebut terhadap Allah Tuhan Yang Maha Esa, seluruh masyarakat 

bangsa dan negara, lingkungan, sesama serta diri sendiri yang meliputi 

kepedulian, kesadaran, pemahaman, dan komitmen yang kuat dalam 

melaksanakan nilai karakter untuk menuju manusia yang lebih baik lagi.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan pendidikan karakter 

merupakan suatu rencana dan usaha sadar seseorang dalam menanamkan nilai-

nilai karakter kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan orang lain sampai menjadi 
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manusia yang bisa diterima dilingkungan sekitarnya, salah satu tempat 

pembentukan karakter yaitu sekolah sehingga seluruh kegiatan sekolah harus 

dilibatkan dengan pelaksanaan pendidikan karakter. 

b. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Menurut Kemendikbud (2017:8-9). Ada lima nilai karakter sebagai 

dimensi terdalam pendidikan yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang 

perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter 

bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Religius 

 Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang 

Maha Esa. Nilai tersebut diwujudkan dengan perilaku melaksanakan ajaran agama 

dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi 

sikap toleran terhadap agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai 

dengan pemeluk agama lain. 

 Nilai karakter religius meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu 

hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan 

alam semesta (lingkungan). Perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan 

merupakan perwujudan dari nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam kegiatan 

sehari-hari. 

 Subnilai religius meliputi toleransi, percaya diri, cinta damai, menghargai 

perbedaan agama dan kepercayaan, kerja sama antar pemeluk agama dan 

kepercayaan, teguh pendirian, antibuli dan kekerasan, ketulusan, persahabatan, 
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mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih, tidak memaksakan 

kehendak. 

2) Nasionalis  

 Nilai karakter nasionalis merupakan cara besikap, berpikir, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

lingkungan fisik, bahasa, sosial, budaya, politik, ekonomi, menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompoknya maupun 

individu.  

  Subnilai nasionalis meliputi rela berkorban, apresiasi budaya bangsa 

sendiri, unggul, berprestasi, menjaga kekayaan budaya bangsa, disiplin, cinta 

tanah air, menjaga lingkungan, menghormati keragaman budaya, suku, agama, 

dan taat hukum. 

3) Mandiri  

 Nilai karakter mandiri dicerminkan dengan sikap dan perilaku tidak 

bergantung pada orang lain, mempergunakan segala pikiran, tenaga, waktu untuk 

merealisasikan mimpi, harapan dan cita-cita. 

Subnilai mandiri meliputi kerja keras, keberanian, profesional, tangguh 

tahan banting, daya juang, kreatif, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

4) Gotong Royong 

 Nilai karakter gotong royong dicerminkan dengan tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, 
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menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/ pertolongan pada 

orang-orang yang membutuhkan. 

 Subnilai gotong royong meliputi tolong-menolong, menghargai, inklusif, 

musyawarah mufakat, empati, kerja sama, anti kekerasan, solidaritas, komitmen 

atas keputusan bersama, anti diskriminasi, dan sikap kerelawan. 

5) Integritas 

 Nilai integritas adalah nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan 

pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam 

tindakan, perkataan, pekerjaan, memiliki komitmen, kesetiaan pada nilai-nilai 

kemanusiaan dan moral (integritas moral). 

 Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, 

aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan 

yang berdasarkan kebenaran. 

 Subnilai integritas antara lain keadilan, kejujuran, komitmen moral, setia, 

cinta pada kebenaran, anti korupsi, keteladanan, tanggungjawab, dan menghargai 

martabat individu (terutama penyandang disabilitas). 

 Kelima nilai utama karakter tersebut saling terhubung dan berinteraksi 

satu sama lain atau tidak berdiri sendiri. Dari nilai utama manapun pendidikan 

karakter dimulai, individu dan sekolah perlu mengembangkan nilai-nilai utama 

lainnya baik secara konstekstual maupun universal.  

Berdasarkan penjelasan dari gerakan PPK ada lima nilai karakter yang 

harus ditanamkan kepada peserta didik yaitu: nasionalisme, religius, gotong 
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royong, mandiri dan integritas. 5 PPK tersebut memiliki subnilai berbeda-beda 

yang ditanamkan kepada diri peserta didik, Nilai karakter yang telah 

diklasifikasikan menjadi 5 tersebut harus diaplikasikan dalam keseharian peserta 

didik. 

c. Tujuan Pendidikan Karakter 

Andrianto (2011:92) mengungkapkan bahwa tujuan dari pendidikan 

karakter menjadikan peserta didik manusia seutuhnya (lebih baik). Jika peserta 

didik memiliki karakter yang baik maka dalam melakukan apapun dengan 

kapasitas dan kualitas  yang terbaik sehingga peserta didik memiliki tujuan hidup 

yang jelas dan berkualitas. 

Sedangkan Mulyasa (2012:9) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan 

karakter meningkatkan hasil dari kegiatan proses belajar mengajar yang menuju 

kepada pembentukan karakter peserta didik dari semua nilai-nilai karakter secara 

sempurna dan seimbang yang sesuai dengan satuan pendidikan yang terdapat pada 

kompetensi lulusan. Dengan harapan adanya pendidikan karakter peserta didik 

dapat mengkaji, meningkatkan pengetahuannya dengan menerapkan akhlak mulia 

dan nilai-nilai karakter dalam kesehariannya. 

Selain itu Kemendikbud (2017:16) Gerakan Penguatan Pendidikan 

Karakter memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Menjadikan nilai karakter sebagai generator utama penyelenggaraan 

pendidikan dari pengembangan platform pendidikan nasional  

2) Memberikan bekal serta membangun generasi emas indonesia 2045 untuk 

menghadapi perubahan dinamika kehidupan di masa yang akan datang 

dengan keterampilan abad 21.  
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3) Menghidupkan kembali pendidikan karakter sebagai fondasi dan ruh 

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

spiritual), olah raga (kinestetik), dan olah pikir (literasi dan numerasi). 

4) Merevitalisasi dan memperkuat yang berkaitan dengan kapasitas ekosistem 

pendidikan (kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, serta komite sekolah) 

dalam rangka mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter 

5) Memperluas silaturahmi dengan masyarakat (publik) untuk bahan belajar di 

luar dan di dalam sekolah. 

6) Membudayakan budaya masyarakat indonesia untuk mendukung gerakan 

nasional revolusi mental (GNRM).  

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan tujuan pendidikan 

karakter yaitu menanamkan nilai-nilai karakter pada diri anak sehingga dapat 

mendorong lahirnya manusia yang berakhlak mulia dengan pembiasaan, 

pembuyaan yang dapat diterapkan sehari-hari sehingga dapat membanggakan 

bangsa dan negaranya serta melahirkan generasi emas yang dapat menghadapi 

tantangan globalisasi pada abad ke 21. 

d. Landasan Pendidikan Karakter 

Menurut Daryanto dan Darmiatun (2013:69-70) diterapkannya 

pendidikan karakter karena ada beberapa landasan yaitu: 

1) Agama: sesuatu yang harus berdasarkan pada kaidah dan nilai-nilai yang 

berasal dari agama merupakan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya 

bangsa indonesia. 

2) Pancasila: pendidikan karakter dan budaya bangsa indonesia memiliki tujuan 

mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu 
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warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-

nilai pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. 

3) Budaya: setiap kehidupan yang bermasyarakat pasti dilandasi dari nilai-nilai 

kebudayaan yang ada dan diakui oleh masyarakat tersebut. nilai-nilai budaya 

yang menjadi dasar bermasyarakat akan memberikan makna dan arti  

terhadap konsep dalam berkomunikasi antar anggota masyarakat tersebut. 

4) Tujuan pendidikan nasional: yang paling operasional diantara ketiga sumber 

di atas dalam pengembangan karakter dan budaya indonesia yaitu tujuan 

pendidikan nasional. 

5) Undang-undang Republik Indonesia (UURI) no 17 tahun 2007 tentang RJPN: 

berakhlak mulia, Tangguh, Kompetetif, bermoral, bergotong royong, 

bertoleran, dinamis, patriotik, berorientasi dan berbudaya, Iptek (Ilmu 

pengetahuan dan teknologi) yang dijiwai oleh ketakwaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa serta berdasarkan pancasila. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan ada lima landasan 

terbentuknya nilai-nilai karakter yaitu agama, pancasila, budaya, tujuan undang-

undang RI, dan UURI no 17 tahun 2007, lima landasan di atas dijadikan acuan 

adanya pendidikan karakter di satuan pendidikan hal tersebut demi bangsa dan 

negara agar terlahirnya manusia yang berkarakter dan menjunjung tinggi budaya 

dari suatu negara.  

e. Komponen Pendidikan Karakter 

Menurut Thomas Lickona (2012:84) pendidikan karakter memiliki 

beberapa Komponen antara lain:  
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1) Moral Knowing 

Moral knowing merupakan aspek pertama yang memiliki enam unsur 

yaitu:  

a) Kesadaran Moral; 

b) Logika moral; 

c) Kebenaran mengambil keputusan; 

d) Berpengetahuan tentang nilai-nilai moral; 

e) Penentuan cara pandang; 

f) Dan pengenalan terhadap diri sendiri; 

2) Moral Loving 

Moral loving merupakan penguatan siswa yang berkaitan dengan aspek 

emosi supaya menjadi manusia yang berkarakter. Penguatan ini ada kaitannya 

dengan bentuk sikap yang seharusnya dirasakan oleh siswa, yaitu kesadaran 

akan jati dirinya sendiri seperti: 

a) Hati Nurani 

b) Harga Diri 

c) Memiliki rasa empati terhadap derita orang lain;  

d) Bisa mengendalikan diri; 

e) Memiliki kerendahan hati; 

3) Moral Doing/Acting 

Moral acting sebagai outcome akan mudah sekali muncul dari para siswa 

setelah dua Komponen di atas terwujud. Moral acting menunjukkan 

kesempurnaan dari pada kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik setelah 

melalui proses pembelajaran. kemampuan yang dimiliki para peserta didik 
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bukan hanya bermanfaat bagi dirinya melainkan mampu memberikan manfaat 

kepada orang lain yang berada di sekitarnya. Ada 3 tindakan yang akan muncul 

pada diri siswa saat 2 komponen telah dilaksanakan yaitu: Kompetensi, 

Keinginan dan kebiasaan. 

Seharusnya di dunia pendidikan ketiga komponen tersebut dimiliki oleh 

para siswa. Komponen pendidikan karakter menyentuh ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik yang ketiganya saling melengkapi dan memberikan 

kesempurnaan potensi yang dimiliki oleh para peserta didik, sehingga ketiga 

Komponen tersebut berkaitan erat satu sama lain dan harus dimiliki secara 

bersamaan setelah proses belajar mengajar dilakukan. 

Dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pendidikan karakter terdapat 3 

komponen yang harus dimiliki peserta didik yaitu: pengetahuan tentang moral, 

perasaan moral, dan tindakan moral. Dari 3 Komponen tersebut peserta didik 

tidak hanya diberikan pendidikan karakter saja namun dari 3 pilar juga dapat 

mengembangkan ranah kognitif, afektif dan pesikomotorik peserta didik. 

f. Strategi pendidikan karakter 

 Menurut Samani dan Hariyanto (2013:144) Strategi memiliki 3 makna 

yaitu: Kaitannya dengan kurikulum yaitu strategi yang biasanya dilaksanakan 

adalah mengaitkan pendidikan karakter dengan bahan ajar. Artinya tidak membuat 

kurikulum tersendiri dalam pelaksanaan pendidikan karakter melainkan 

diintegrasikan dengan pembelajaran yang berlangsung di kelas. Strategi model 

tokoh yang biasanya digunakan di negara maju yakni seluruh ekosistem dan 

sumberdaya manusia yang berkaitan dengan sekolah dan kependidikan harus 

memberikan contoh atau keteladanan yang baik kepada peserta didik. Sedangkan 
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strategi dengan metodologi, yang umumnya diimplementasikan pada pelaksanaan 

pendidikan karakter di negara-negara barat menurut whitley dan wikipedia dalam 

samani dan hariyanto antara lain adalah strategi hadiah dan pujian (reward-and-

praise), pemanduan (cheerleading), perangai bulan ini (traits of the month), 

penegakan disiplin (forced-formality), dan definisikan latihan (define-and-drill). 

 Dapat disimpulkan dari pendapat di atas strategi pembelajaran 

pendidikan karakter yaitu suatu perencanaan yang dibuat dalam mengintegrasikan 

pendidikan karakter dengan bahan ajar untuk mencapai suatu tujuan pendidikan 

tertentu. Strategi pada umumnya digunakan di negara barat yaitu strategi 

pemanduan, hadiah dan pujian, latihan, perangai bulan ini dan penegakan disiplin. 

g. Metode pendidikan karakter 

 Menurut Adisusilo (2012:86) Metode adalah suatu cara yang digunakan 

dalam mengaplikasikan strategi yang telah di buat. Dengan artian, strategi adalah 

rencana yang operasional dalam mencapai sesuatu; sedangkan metode yaitu cara 

atau jalan untuk mecapai sesuatu. 

Menurut Mulyasa (2012:165) dalam pelaksanaan pendidikan diperlukan 

suatu metode yang efektif dan menyenangkan sehingga tujuan dari pembelajaran 

dapat tercapaikan. Sehingga ada suatu prinsip dalam menggunakan metode yaitu: 

pembelajaran yang dilakukan harus dengan suasana menggembirakan, interaktif, 

penuh dorongan, menyenangkan, motivasi, dan memberikan ruang gerak yang 

lebih luas terhadap peserta didik untuk membentuk kompetensi dirinya dalam 

mencapai tujuan. 

Dapat disimpulkan dari pendapat di atas bahwa metode merupakan suatu 

cara yang dilakukan dalam pembelajaran yang cara penyampaiannya 
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menyenangkan atau bahkan sebaliknya. Namun dari prinsip-prinsip penggunaan 

metode tersebut yaitu pembelajaran yang kreatif, aktif, efektif dan menyenangkan. 

h. Sistem penilaian pendidikan karakter 

Menurut Mulyasa (2012:199) pelaksanaan proses penilaian pendidikan 

karakter memiliki beberapa cara dalam melihat perubahan peserta didik dari segi 

ide, pemikiran serta perbuatan yaitu dengan menggunakan tes atau non tes. 

Penilaian dengan menggunakan tes dapat dilakukan dengan tes tulisan, tes lisan, 

dan tes perbuatan, sedangkan menggunakan non tes dapat dilakukan dengan 

menggunakan daftar wawancara dan ceklist atau penilaian portofolio. 

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pendidikan karakter harus 

memiliki norma reliabilitas dan validitas yang tinggi untuk menafsirkan dan 

mempertimbangkan data yang diperoleh. Dengan begitu evaluator memiliki peran 

yang sangat penting dalam menafsirkan data yang terkumpul dari observasi, 

wawancara, cek list dan lain-lain. Oleh karena itu penafsiran dalam penilaian 

pendidikan karakter merupakan bentuk utama dari pengumpulan data dan analisa 

data. Meskipun demekian banyak cara yang dapat digunakan dalam mengelola 

dan menfsirkan data yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pendidikan 

karakter. 

 Teknik penilaian pendidikan karakter yaitu menggunakan non tes dan tes. 

non-tes  dapat dilakukan dengan jawaban terinci, observasi, lembar pendapat, 

wawancara, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhannya. Adapun Tes dapat 

dilakukan dengan lisan, tulisan, dan perbuatan penilaian. Dalam mensukseskan 

pendidikan karakter, penilaian yang disarankan yaitu melalui tes perbuatan atau 
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non tes, sehingga peserta didik dapat terlibat secara langsung dan dapat melihat 

perilaku peserta didik secara keseluruhan. 

Dapat disimpulkan teknik penilaian pendidikan karakter dapat dilakukan 

dengan tes dan non-tes sesuai dengan kebutuhannya, namun dalam rangka 

mensukseskan pendidikan karakter di sekolah disarankan melakukan penilaian tes 

perbuatan atau non tes, hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung perubahan 

dari karakter peserta didik secara menyeluruh. 

i. Model pembelajaran pendidikan karakter  

Menurut Mulyasa (2012:165) pendidikan karakter dapat dilaksanakan 

dengan berbagai model pembelajaran. antara lain:  

1) Pembiasaan  

Pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus 

agar kegiatan yang dilakukan menjadi suatu kebiasaan atau terbiasa. Pada 

dasarnya pembiasaan berintikan sebuah pengalaman yang diamalkan. 

Pembiasaan yang sudah melekat pada diri manusia akan menjadi spontan saat 

melakukan sesuatu sehingga dapat menghemat kekuatan dalam melakukan 

suatu pekerjaan, aktivitas dan lain-lain. ` 

Pada dunia Pendidikan, pembiasaan dapat dilaksanakan dengan 

menyusun program kegiatan sehari-hari peserta didik sehingga dapat 

mengembangkan pribadi peserta didik secara kelompok, individual dan 

klasikal. Kegiatan terprogram tersebut sebagai berikut:  

a) Biasakan peserta didik untuk mandiri dalam segala hal seperti: menemukan 

sendiri, bekerja sendiri, dan mengkonstruksi sendiri keterampilan, 

pengetahuan, dan sikap baru dalam seluruh pembelajaran yang ada. 
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b) Setiap proses pembelajaran biasakan melakukan kegiatan inkuiri  

c) Kegiatan tanya jawab dalam proses pembelajaran jadikan kebiasaan peserta 

didik  

d) Untuk menciptakan masyarakat belajar biasakan belajar secara berkelompok  

e) Guru sebagai model harus membiasakan diri disetiap pembelajaran 

berlangsung.  

f) Saling bekerja sama dan menunjang satu sama lain dibiasakan pada peserta 

didik. 

g) Kegiatan sharing ataupun komunikasi yang baik peserta didik dengan 

temannya jadikan suatu kebiasaan. 

2) Keteladanan,  

Keteladanan seorang guru sangat berpengaruh pada perkembangan dan 

pertumbuhan peserta didik karena peserta didik akan meniru apapun yang 

dilakukan oleh guru. Maka dari itu keteladanan memiliki peran yang sangat 

penting untuk membentuk pribadi peserta didik menjadi lebih baik untuk 

mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia, serta 

mensejahterakan, memajukan masyarakat bangsa indonesia. 

3) Pembinaan disiplin,  

Saat membina disiplin peserta didik ada beberapa yang harus 

dipertimbangkan seperti berbagai kondisi peserta didik, dan memahami Semua 

faktor yang bisa mempengaruhinya. Oleh karena itu, disarankan untuk guru 

melakukan hal-hal sebagai berikut. 

a) Semua kegiatan dimulai dengan disiplin waktu atau tepat waktu mentaati 

aturan yang telah ada.  
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b) Melalui kartu catatan kumulatif guru mempelajari pengalaman peserta didik 

di sekolah  

c) Lingkungan peserta didik dan lingkungan pembelajaran harus saling 

seimbang. 

d) Tugas yang diberikan merupakan tugas yang jelas, sederhana, mudah 

dimengerti dan tidak bertele-tele. 

e) Mempersiapkan kegiatan sehari-hari dengan terprogram secara benar dan 

jelas sehingga yang dikerjakan dalam pembelajaran sesuai dengan yang 

direncanakan, tidak banyak terjadi penyimpangan  

f) Bersemangat dan bergairah ketika melakukan pembelajaran, supaya 

dijadikan teladan oleh peserta didik. 

4) CTL (contectual teaching and learning),  

Pembelajaran kontekstual yang biasanya disingkat CTL salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk mensukseskan dan mengefektifkan 

pendidikan karakter di sekolah. Dengan artian CTL dapat dijadikan model 

pembelajaran berkarakter di sekolah karena proses belajar mengajarnya saling 

keterkaitan antara materi dengan kehidupan nyata peserta didik, sehingga 

peserta didik dapat menerapkan secara langsung di kehidupan sehari-hari. 

5) Bermain peran (role playing)  

Melalui bermain peran, peserta didik dapat mengeksplorasikan hubungan 

antarmanusia dengan cara mendiskusikannya dan memperagakannya sehingga 

secara bersamaan para peserta didik dapat mengungkapkan sikap-sikap, nilai-

nilai, perasaan-perasaan, dan berbagai strategi pemecahan masalah. Sebagai 

suatu model pembelajaran berkarakter, bermain peran berawal dari individu 
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dan kelompok. Dari individu model ini berusaha membantu peserta didik untuk 

menemukan makna dari lingkunga sekitarnya yang berguna bagi dirinya.  

6) Pembelajaran partisipatif (participative instruction). 

Pembelajaran partisipatif biasanya juga diartikan sebagai terlibatnya 

peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

indikator pembelajaran partisipatif, sebagaimana dikemukakan Knowles (1970) 

adalah sebagai berikut: (1) Emosional dan mental peserta didik harus terlibat 

dalam pembelajaran, (2) Peserta didik bersedia untuk aktif dalam mencapai 

tujuan pembelajaran, (3) Proses belajar mengajar harus menguntungkan peserta 

didik. Adapun prosedur pembelajaran partisipatif dapat dikembangkan sebagai 

berikut:  

a) Susana pembelajaran harus dapat mendorong peserta didik untuk siap 

belajar  

b) Pembentukan kelompok dalam proses belajar mengajar dapat membantu 

peserta didik untuk saling belajar dan membelajarkan.  

c) Membantu menganalisa dan menemukan kebutuhan belajar peserta didik 

d) Peserta didik dibantu diarahkan dalam menyusun karakter, kompetensi, dan 

tujuan belajar 

e) Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam merancang pola-pola 

karakter yang sesuai dengan pengalaman belajar. 

f) Peserta didik dibantu dan diarahkan melakukan pembelajaran yang 

berkarakter  

g) Peserta didik dibantu melakukan evaluasi diri terhadap proses dan hasil 

belajar pendidikan karakter. 
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Pendapat Mulyasa terdapat beberapa model pembelajaran dalam 

membelajarkan pendidikan karakter kepada peserta didik yaitu: (1) Pembiasaan 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus menerus sehingga 

menjadi terbiasa melakukan hal tersebut, (2) Keteladanan merupakan suatu 

pemberian contoh kepada peserta didik sehingga sangat berpengaruh dalam 

pembentukan kepribadian peserta didik, (3) Pembinaan disiplin adalah suatu 

kegiatan yang harus dimulai dari pendidik terlebih dahulu sehingga peserta didik 

dapat mencontohkan hal tersebut misalnya disiplin datang tepat waktu, (4) CTL 

merupakan suatu model pembelajaran yang mengkaitkan antara materi dengan 

kehidupan nyata, (5) Bermain peran adalah model pembelajaran yang 

mengungkapkan, memperagakan diri yang berhubungan dengan sikap, perasaan 

dan nilai bersama-sama dengan temannya, dan (6) Pembelajaran partisipatif 

merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. 

 

2. Program Ekstrakurikuler  

a. Pengertian Ekstrakurikuler 

Menurut Permendikbud (2013:2) Nomor 81a Tentang Implementasi 

Kurikulum Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler Yaitu: 

1) Ekstrakurikuler adalah kegiatan perluasan kurikulum yang dilakukan di bawah 

bimbingan sekolah dengan tujuan mengembangkan kepribadian, bakat, minat 

dan kemampuan peserta didik yang lebih luas. Berdasarkan definisi tersebut, 

maka kegiatan terkait dengan tugas belajar mata pelajaran tidak termasuk 

kegiatan ekstrakurikuler.  
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2) Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang wajib diikuti 

oleh seluruh peserta didik, kecuali bagi peserta didik dengan kondisi yang tidak 

memungkinkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. 

3) Ekstrakurikuler pilihan merupakan program ekstrakurikuler yang dapat dipilih 

sendiri oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.  

Sopiatun (2010:99) Kegiatan ekstrakurikuler merupakan tempat untuk 

mengembangkan bakat peserta didik yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum 

yang tidak terpisah dari tujuan kelembagaan. Selain itu kegiatan ekstrakurikuler 

sebagai pelengkap dari kegiatan intrakurikuler agar peserta didik mendapatkan 

nilai plus dan juga memberikan manfaat bagi kehidupan bermaysrakat. Dalam 

praktik di lapangan sering kali kegiatan ekstrakurikuler sebagai ciri khas suatu 

sekolah karena dalam pelaksanaan ekstrakurikuler biasanya menyesuaikan dengan 

kondisi, sarana dan prasarana, visi dan misi sekolah, sehingga tidak semua 

sekolah menerapkan ekstrakurikuler yang sama pasti ada suatu keunikan ataupun 

perbedaan dari kegiatan ekstrakurikuler di setiap sekolah.  

Selain itu Kemendikbud (2017:18) menjelaskan kegiatan ekstrakurikuler 

selain tempat pengembangan bakat dan minat juga merupakan kegiatan 

pembentukan karakter yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran 

(intrakurikuler) yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memperhatikan 

kearifan lokal, dan daya dukung yang tersedia. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar jam pelajaran yang telah ditentukan 

untuk pengembangan bakat dan minat peserta didik serta untuk pembentukan 
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karakter peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler ada dua yaitu wajib dan pilihan, 

ekstrakurikuler wajib yaitu peserta didik wajib mengikutinya sedangkan 

ekstrakurikuler pilihan peserta didik berhak memilih ekstrakurikuler yang ingin 

diikuti sesuai dengan bakat dan minatnya. 

b. Tujuan Ekstrakurikuler 

Menurut permendikbud (2013:3-4) Nomor 81a Tentang Implementasi 

Kurikulum Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler yaitu tujuan ekstrakurikuler 

adalah:  

1) Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk meningkatkan kemampuan afektif, 

kognitif, dan psikomotorik peserta didik. 

2) Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk pengembangan minat dan  bakat 

peserta didik dalam usaha pembinaan individu menuju pembinaan manusia 

menjadi lebih baik. 

Sedangkan Sopiatun (2010:99-100) menjelaskan tujuan ekstrakurikuler 

membentuk karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang baik dan 

bertanggungjawab melalui kegiatan sekolah yang bersifat positif, serta 

menumbuhkembangkan pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta menjadikan 

pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pendamping kegiatan 

ekstrakurikuler dituju untuk memberikan kecakapan intrapribadi dan antarpribadi. 

Pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler diarahkan pada pembimbingan kecakapan 

hidup yang terdiri dari kecakapan vokasional, kecapakan sosial, kecakapan 

individual, kecakapan intelektual, dan pembimbingan kepemudaan. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan tujuan ekstrakurikuler 

yaitu dapat mengembangkan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik dan 

mengembangkan bakat minat yang dimilikinya. Selain itu ekstrakurikuler juga 

menumbuhkembangkan pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta menjadikan 

peserta didik bertkwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bertanggungjawab dan 

memiliki rasa kepepedulian terhadap orang lain. 

c. Jenis-Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler  

Menurut Permendikbud (2013:4) Nomor 81a Tentang Implementasi 

Kurikulum Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler yaitu: macam-macam kegiatan 

ekstrakurikuler: 

1) Krida merupakan kegiatan yang meliputi Latihan Dasar Kepemimpinan 

Siswa (LDKS), Kepramukaan, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibra), 

Palang Merah Remaja (PMR), dan lainnya; 

2) Karya ilmiah; meliputi penelitian, Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan 

penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, dan lainnya; 

3) Latihan/ olah bakat/ prestasi; meliputi pengembangan bakat olahraga, seni 

dan budaya, jurnalistik, teater, cinta alam, keagamaan, dan lainnya; atau 

4) Jenis lainnya.  

Sedangkan Sopiatun (2010:100) Menurut sopiatun kegiatan 

ekstrakurikuler ada 2 yaitu kegiatan yang berhubungan langsung di kelas dan 

yang tidak berhubungan langsung dengan mata pelajaran di kelas. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang berhubungan langsung di kelas meliputi olah raga (non  

prestasi dan prestasi), bimbingan belajar, seni dan karya ilmiah remaja. 

Sedangkan yang tidak berhubungan langsung dengan mata pelajaran di kelas 
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yaitu: pramuka, PMR, paskibra, dan OSIS. Kegiatan ekstrakurikuler dibina oleh 

seorang pelatih yang berasal dari sekolah sendiri ataupun luar sekolah. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan jenis-jenis kegiatan 

ekstrakurikuler ada 2 yaitu kegiatan yang tidak berhubungan dengan pelajaran di 

kelas seperti krida (pramuka, LDK, PMR dan paskibra). Kegiatan berhubungan 

dengan pelajaran di kelas seperti karya ilmiah, dan latihan/olah bakat seperti seni, 

keagamaan, teater, olah raga dan lainnya. 

d. Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler 

Menurut Permendikbud (2013:5) Nomor 81a Tentang Implementasi 

Kurikulum Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler yaitu: Kegiatan ekstrakurikuler 

dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk.  

1) Invidual; Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler secara individu 

atau perorangan.  

2) Kelompok; Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk 

kelompok.  

3) Klasikal; peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk satu 

kelas.  

4) Gabungan; Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk 

gabungan antar kelas.  

5) Lapangan; peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan di luar sekolah atau di lapangan.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bentuk  

kegiatan ekstrakurikuler yaitu secara individual, kelompok, klasikal, gabungan 
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dan lapangan dimana peserta didik diberikan hak yang sama untuk mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler. Hal tersebut tergantung dari bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah apakah secara kelompok, 

individu dan lain sebagainya. 

e. Fungsi Kegiatan Ekstrakurikuler 

Menurut Permendikbud (2013:3) Nomor 81a Tentang Implementasi 

Kurikulum Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler yaitu: Kegiatan ekstrakurikuler 

memiliki beberapa fungsi:  

1) Fungsi pengembangan, yakni kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mendukung perkembangan pribadi peserta didik melalui perluasan minat, 

pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pelatihan 

kepemimpinan serta pembentukan karakter. 

2) Fungsi sosial, yakni kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat 

dan rasa tanggung jawab peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan 

melalui pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas 

pengalaman bersosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai 

moral dan nilai sosial. 

3) Fungsi rekreatif, yakni kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan 

kehidupan sekolah lebih menarik lagi bagi peserta didik sehinggaa harus 

dilaksanakan dengan suasana santai, menggembirakan, dan menyenangkan 

yang dapat menunjang proses dari perkembangan peserta didik.  
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4) Fungsi persiapan karir, yakni kegiatan ekstrakurikuler berfungsi dalam 

mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan 

kapasitas pada beberapa jenis kegiatan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan Kegiatan ekstrakurikuler 

berfungsi menumbuhkembangkan kesosialan bermasyarakat, minat, bakat, 

keterampilan, rekreatif, karir peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta 

didik yang berhubungan dengan Tuhan, Rasul dan sesama manusia. Selain dari itu 

ekstrakurikuler juga berfungsi melatih karakter peserta didik dengan bersikap 

jujur, disiplin percaya, dan tanggung jawab. 

f. Mekanisme kegiatan ekstrakurikuler  

 Menurut permendikbud (2014:3-5) Nomor 62 tentang mekanisme dalam 

kegiatan ekstrakurikuler meliputi: 

1) Pengembangan  

 Kegiatan ekstrakurikuler dibedakan menjadi 2 yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler wajib dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Berdasarkan 

Kurikulum 2013, kegiatan ekstrakurikuler wajib adalah pendidikan kepramukaan 

yang diperuntukan bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan 

SMK/MAK. Kegiatan pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan organisasi 

kepramukaan setempat/ terdekat dengan mengacu pada pedoman dan prosedur 

operasi standar pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler. 

 Kegiatan ekstrakurikuler pilihan diselenggarakan sesuai bakat dan minat 

peserta didik oleh satuan pendidikan atau instansi pendidikan. Pengembangan 

kegiatan ekstrakurikuler pilihan di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui 

tahapan: (1) Menganalisis sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggaraan 
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kegiatan ekstrakurikuler; (2) Mengidentifikasi kebutuhan, bakat dan minat peserta 

didik; (3) Menetapkan bentuk kegiatan yang diselenggarakan; (4) Mengupayakan 

sumber daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkan peserta didik ke satuan 

pendidikan atau lembaga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; (5) Menyusun 

dan membuat program kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian dari rencana kerja 

sekolah. 

 Pengembangan program kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan 

mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang tersedia pada gugus/klaster 

sekolah dan difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota 

sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sosialisasi program kegiatan 

ekstrakurikuler dilakukan pada setiap awal tahun pelajaran kepada peserta didik 

dan orangtua/wali. Program kegiatan ekstrakurikuler sekurang-kurangnya 

memiliki sistematika sebagai berikut: 

a) Rasional dan tujuan umum; 

b) Deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler; 

c) Pengelolaan; 

d) Pendanaan; dan  

e) Evaluasi  

2) Pelaksanaan  

 Jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler yang dibuat oleh pelatih di bawah 

bimbingan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah harus di awal tahun pelajaran 

sehingga tidak menghambat atau mengganggu kegiatan intrakurikuler dan 

kokurikuler.  
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3) Penilaian  

 Penilaian yang dilakukan yaitu secara kualitatif yang dideskripsikan di 

raport masing-masing siswa. Seluruh kegiatan peserta didik di ekstrakurikuler 

perlu mendapat penilaian. Kriteria keberhasilannya meliputi proses dan 

pencapaian kompetensi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang 

dipilihnya.  

4) Evaluasi 

 Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah hendaknya di adakan evaluasi 

bersama dengan staf guru lainnya evaluasi dilakukan untuk melihat ketercapaian 

indikator yang telah ditetapkan sehingga dengan adanya evaluasi bersama, pihak 

satuan pendidikan dapat memperbaiki siklus kegiatan ekstrakurikuler selanjutnya.  

5) Daya dukung 

 Daya dukung pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

meliputi: 

a) Kebijakan satuan pendidikan 

 Pada Pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan kewenangan dan tanggung jawab penuh dari satuan pendidikan. Oleh 

karena itu untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler diperlukan kebijakan satuan pendidikan yang ditetapkan komite 

sekolah/madrasah baik langsung maupun tidak langsung. 
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b) Ketersediaan pelatih 

 Ketersediaan pelatih sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler. Oleh karena itu, pihak sekolah dapat bekerja sama dengan 

sekolah atau pihak lain agar dapat memenuhi kebutuhan pelatih tersebut. 

c) Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah  

 Pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler yang baik pada satuan pendidikan 

sangat bergantung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana meliputi 

segala kebutuhan fisik, sosial, dan kultural yang diperlukan untuk mewujudkan 

proses pendidikan, sedangkan prasarana meliputi lahan, gedung, prasarana 

olahraga dan kesenian, serta prasarana lainnya.   

 Dapat disimpulkan bahwa mekanisme dari kegiatan ekstrakurikuler yaitu 

mengembangkan ekstrakurikuler yang telah ada di sekolah. Kegiatan 

ekstrakurikuler ada dua ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan, 

ekstrakurikuler wajib yaitu peserta didik wajib mengikuti ekstrakurikuler tersebut 

sedangkan ekstrakurikuler pilihan peserta didik memiliki hak untuk mengikuti 

ekstrakurikuler yang diminatinya. Ekstrakurikuler di sekolah dapat dikembangkan 

sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Pelaksanaan yaitu 

membuat jadwal yang telah dibuat di awal tahun dengan dibuatnya jadwal 

ekstrakurikuler dapat mempermudah pelatih dalam melaksanakan kegiatannya. 

Penilaian diekstrakurikuler ini berupa proses dan kompetensi yang telah dicapai 

peserta didik yang akan dicantumkan pada raport dengan bentuk deskripsi 

kualitatif. Evaluasi yang dilakukan di ekstrakurikuler ini merupakan evaluasi 

disetiap pencapaian indikator peserta didik. Kemudian daya dukung dari 
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ekstrakurikuler ini yaitu berupa kebijakan satuan pendidikan, adanya pelatih serta 

sarana dan prasarana yang menunjang di satuan pendidikan. 

 

3. Banjari 

a. Sejarah Banjari  

Menurut (Khilmirohman,2013) albanjari adalah sebuah kesenian yang 

bernuansa islami yang berasal dari kalimantan. Nada dan iramanya yang 

menghentak, rancak dan variatif membuat kesenian ini masih banyak diminati 

oleh pemuda-pemudi hingga sekarang. Kesenian ini juga disebut aset terbaik atau 

kegiatan ekstrakurikuler terbaik di pondok-pondok pesantren salafiyah. Hingga 

saat ini seni hadrah atau albanjari yang berasal dari kota Banjar ini dapat dibilang 

paling konsisten dan paling banyak digemari oleh kalangan santri,  bahkan saat ini 

di beberapa kampus mulai ikut menyemarakkan jenis musik ini.  

Sejarah Hadrah Al-Banjari sendiri dari musik sejenis rebana dari daerah 

timur tengah namun saat penyebaran agama islam ke indonesia oleh sunan 

kalijaga perkembangan musik ini semakin meluas. Karena perkembangannya 

yang cukup menarik, seringkali musik jenis ini  digelar pada saat acara-acara 

tertentu misalnya isra’ mi’raj, maulid nabi bahkan acara-acara sunatan, hajatan, 

khitanan, dan pernikahan. Kemudian semakin meluasnya, alat musik ini 

mengikuti penyesuaian dengan alat musik teradisional baik seni yang dibawakan 

maupun alat musik yang dimainkan.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan sejarah banjari dari 

negara timur tengah namun dalam penyebaran islam ke indonesia alat banjari 

menjadi alat tradisional kalimantan dan sekarang membudaya disetiap pulau 
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hanya saja nama dari alat tersebut berbeda-beda. Bahkan Al-Banjari ini menjadi 

ekstrakurikuler terbaik di pondok-pondok pesantren. 

b. Pengertian Banjari 

Menurut (Qosfada, 2016) Albanjari atau hadroh merupakan kegiatan 

bermain musik yang diiringi dengan bacaan-bacaan sholawat, irama yang 

dikeluarkan dari albanjari ini memiliki suara yang rancak dan variatif. Biasanya 

kegiatan ini di laksanakan hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti acara-

acara islam Maulid Nabi, isra’ Mi’raj atau bahkan hajatan dan pernikahan. 

Menurut Pramono (2017:48) banjari atau hadroh adalah alat musik 

bernuansa islami yang dimainkan menggunakan alat tabuhan tertentu kemudian 

diiringi dengan nyanyian lagu-lagu islami berupa shalawatan Nabi. Rebana atau 

albanjari ini berasal dari negara timur tengah. 

Menurut Banoe dalam Pramono (2017:49) “rebana adalah alat musik 

tradisional berupa kendang satu sisi dengan badan tidak rendah sesuai dengan 

genggaman tangan, termasuk dalam keluarga frame-drum sejenis tambourin, baik 

dengan kericikan atau tanpa kericikan”. albanjari merupakan musik rebana yang 

apabila di pukul akan mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu sesuai dengan jenis 

tabuhannya. ada enam macam bunyi, diantaranya: suara tinggi bergema, suara 

tinggi tidak bergema, suara sedang bergema, suara sedang tidak bergema, suara 

rendah bergema dan suara rendah tidak bergema. Perbedaan cara memukul pada 

bagian rebanalah yang menimbulkan enam karakter bunyi tersebut. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan Banjari merupakan 

suatu alat yang apabila dipukul bersamaan dengan tangan akan menimbulkan 

suara musik yang indah dan teratur serta diiringi lagu-lagu islami yaitu shalawatan 



37 
 

 
 

Nabi yang berisi pujian kepada Nabi dan RasulNYA. Biasanya kegiatan Banjari 

atau hadroh ini digunakan dikegiatan islamiah seperti acara Mulid Nabi, Isra’ 

Mi’raj bahkan juga saat pernikahan dan hajatan. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.1 

Penelitian Relevan 

 
No  Identitas  Judul Peneliti Persamaan  Perbedaan  

1 Skripsi Moh. 
Imam Mukhlisi 
PGMI Tahun 
2016 
Universitas 
Islam negeri 
(UIN) Maulana 
Malik Ibrahim 
Malang 

 “Kegiatan pramuka 
dalam membentuk 
karakter disiplin 
siswa anggota 
gerakan pramuka di 
Sekolah Dasar Negeri 
Sukun 3 malang” 

a) Penelitian 
analisis  

b) Nilai karakter 

Penelitian terdahulu 
terfokus pada 
ekstrakurikuler pramuka 
dan karakter yang 
dianalisis hanya karakter 
disiplin sedangkan 
penelitian yang akan 
dilakukan terfokus pada 
ekstrakurikuler banjari 
dan 5 penguatan 
pendidikan karakter 

2 Skripsi Agus 
Pramono PAI 
Tahun 2017 
Institut Agama 
Islam Negeri 
(IAIN)  
Surakarta 

Penguatan nilai-nilai 
karakter siswa 
melalui program 
ekstrakurikuler 
hadroh di SMK Batur 
Jaya 2 Ceper Klaten 
Tahun Ajaran 
2016/2017 

a) Penelitian 
analisis 

b) Nilai-nilai 
karakter  

c) Ekstrakurikule
r hadroh 

Penelitian terdahulu 
terfokus pada nilai-nilai 
karakter di ekstrakurikuler 
hadroh untuk siswa SMK 
sedangkan penelitian yang 
akan dilakukan terfokus 
pada pendidikan karakter 
dalam pembelajaran 
ekstrakurikuler banjari 
untuk siswa Sekolah 
dasar. 

3 Jurnal Machful 
Indra Kurnian 
Tahun 2015 
Universitas 
Muhammadiyah 
Sidoarjo 

Tri Pusat Pendidikan 
sebagai sarana 
Pendidikan Karakter 
Anak Sekolah Dasar 

a) Penelitian 
Kualitatif 

b) Pendidikan 
Karakter 

Penelitian terdahulu 
terfokus pada Tri pusat 
Pendidikan dan 18 nilai 
karakter di Sekolah Dasar 
Sedangkan penelitian 
yang akan dilakukan 
terfokus pada 
ekstrakurikuler banjari 
dan 5 PPK di sekolah 
dasar. 
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C. Kerangka Pikir

Religius

Gotong 
Royong 

MandiriIntegritas

Nasionalis

Pelaksanaan pendidikan 

karakter:  

- Strategi pendidikan karakter

- Metode pendidikan karakter

- Sistem penilaian pendidikan

karakter

- Model pembelajaran

pendidikan karakter

Lingkungan sekitar dan era globalisasi yang sangat mempengaruhi karakter 

peserta didik saat ini, peserta didik sudah memiliki vapor dan mengetahui 

cara penggunaannya. 

Pendidikan karakter melalui 3 komponen yaitu: Moral Knowing, Moral 

Loving dan Moral Doing. 

Memperkuat dan membentuk karakter peserta didik 

Ekstrakurikuler Banjari: 

- Bentuk kegiatan ekstrakurikuler

- Program kegiatan

ekstrakurikuler

- Jadwal kegiatan ekstrakurikuler

- Evaluasi kegiatan

- Sarana dan prasarana,

- Ketersediaan pelatih

Karakter peserta didik 

Gambar 2.1  Kerangka Pikir 


