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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori  

1. Karakter  

Kata karakter berasal dari bahasa yunani yang berarti to mark 

(menandai) dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan 

dalam bentuk tindakan atau tingkah laku (Wynne, 1991). Menurut Ki 

Hajar Dewantara mengemukakan bahawa pada kata karakter dapat di 

artikan sebagai sifat dan jenis. Lickona (1991) mengemukakan bahwa 

karakter amat berkaitan dengan konsep moral (moral knowing), sikap 

moral (moral feeling), dan perilaku moral (moral behavior).  

Ahli pendidikan nilai Darmiyati Zuchdi (2011: 39) memaknai 

watak (karakter) sebagai seperangkat sifat-sifat yang selalu dikagumi 

sebagai tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral 

seseorang. Seorang filsuf kontemporer bernama Michael Novak, karakter 

merupakan “campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang 

diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan 

kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah.” Kesuma, Triatna, 

dan Permana (2013 :7) pendidikan karakter merupakan pengembangan 

kemampuan dalam pembelajaran guna berperilaku baik dengan ditandai 

berbagai yang akan menjadikan manusia sebagai manusia yang patuh dan 

mengemban amanah sebagai seorang pemimpin.  
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 Karakter terdiri dari nilai operatif, nilai dalam tindakan. Kita 

berperoses dalam karakter kita, seiring suatu nilai menjadi suatu kebaikan, 

suatu disposisi batin yang dapat di andalkan untuk menanggapi situasi 

dengan cara yang menurut moral itu baik. Karakter yang baik terdiri dari 

mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan 

hal yang baik, baik yang di maksud adalah baik dalam sebuah kebiasaan 

dalam berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan, 

dalam ketiga hal ini diperlukan untuk mengarahkan kedalam suatu 

kehidupan moral. Dari pernyataan diatas karakter merupakan nilai-nilai 

perilaku manusia yang  terbentuk dalam lingkup keluarga dan masyarakat 

sehingga menjadi dan menunjukkan sebuah ciri khas dari kepribadian 

seseorang yang pembentukannya membutuhkan proses yang sangat 

panjang melalui pendidikan.  

a. Pengertian Pendidikan Karakter  

Seorang ahli filsuf yunani bernama aristoteles mendefinisikan 

karakter sebagai kehidupan yang dilakukan dan dijalankan dengan 

tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan diri seseorang dan 

orang lain. Aristoteles mengingatkan bahwa tentang apa yang cenderung 

kita lupakan dimasa sekarang ini,  Aristoteles mengatakan dimasa 

sekarang ini kita cenderung melupakan kehidupan yang berbudi luhur 

termasuk kebaikan yang berorientasi pada diri sendiri (seperti kontrol diri 

dan moderasi) sebagaimana halnya dengan kebaikan yang dilakukan 

seperti kemurahan hati dan belas kasihan terhadap orang lain yang dimana 

kedua sikap ini saling berhubungan. Dikarenakan kita sebgai makhluk 
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sosial yang saling membutuhkan antar sesama dan saling berkomunikasi 

kita perlu untuk mengendalikan diri kita sendiri. 

 Salirawati (2012 : 215) Pendidikan karakter merupakan suatu 

sistem penanaman dari nilai-nilai karakter kepada warga sekolah dengan 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan 

dalam melaksanakan dari nilai-nilai tersebut terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, diri sendiri, lingkungan, maupun bangsa sehingga menjadikan manusi 

yang memiliki akhlak yang berkualitas.  

Kementrian pendidikan nasional mendefinisikan pendidikan 

karakter sebagai pendidikan yang mengacu kepada pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, serta pendidikan watak yang 

bertujuan dalam mengembangkan kemampuan anak dalam  memberikan 

keputusan baik maupun buruk, memelihara apa yang baik dan 

mewujudkan kebaikan itu sepenuh hati dalam kehidupan sehari,hari. 

Menurut lincona (1991) menjelaskan bahwa pendidikan karakter dapat di 

lakukan dengan memberikan perkenalan mengenai dasar-dasar dari nilai 

karakter itu sendiri dengan cara mengajak anak untuk merasakan nilai-nilai 

karakter, melakukan dalam kegiatan sehari-hari , pemberian penanaman 

pendidikan karakter kepada anak lebih baik dilakukan sejak dini lebih 

tepatnya diberikan pada anak usia dini pada saat anak berumur 3 tahun 

keatas, karena pada saat-saat seperti itu, ketika anak berusia 3 tahun ketas 

anak sedang mengalami masa-masa keemasan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan bagi anak sehingga apa yang diberika dapat melekat 

sampai anak tersebut tumbuh dewasa.   
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Dari beberapa pengertian dan pendapat para ahli mengenai arti dan 

makna dari sebuah kata karakter yang sebenarnya dapat di tarik sebuah 

kesimpulan dimana kata karakter itu sendiri memiliki sebuah istilah 

dimana terdapat dua tingkah laku yang sering kita kenal dengan tingkah 

laku yang baik dan buruk, secara sederhana jika seseorang berperilaku 

tidak jujur, kejam, atau rakus, maka orang itu kita sebut dengan orang 

yang memiliki karakter yang tidak baik atau jelek. Sedangkan jika 

seseorang melakukan  kebaikan, jujur dan suka menolong makan orang 

tersebut kita kenal dengan orang yang memiliki karakter yang baik. 

sehingga pada dasarnya istilah karakter iru sendiri sangat berkaitan erat 

dengan dengan personality (kepribadian) setiap individu yang ada. 

Pendidikan adalah membangun karakter yang secara implisit mengandung 

arti membangun sifat atau pola perilaku yang di dasari atau berkaitan 

dengan di mensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif 

atau pun yang buruk. Sehingga pendidikan karakter merupakan peroses 

internalisasi budaya kedalam diri seseorang dan masyarakat sehingga 

membuat antara seseorang dan masyarakan menjadi beradab.  

Karakter yang baik merupakan hal yang sangat kita inginkan bagi 

anak – anak peserta didik kita maupun yang di harapkan oleh oramg tua, 

yang dimana setiap orang tua berharap melaui pendidikan yang diberikan 

dan di terapkan disekolah dapat memberikan penanaman karakter yang 

baik dan sesuai dengan sebagaimana mestinya, namun tidak hanya 

penanaman karakter yang di lakukan disekolah, tetapi orangtua juga selaku 

pendidikan pertama yang di terima oleh anak, maka orangtua siswa juga 
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berperan penting dalam membantu dan mengajarkan bagaimana 

pendidikan karakter yang baik dan sesuai itu dapat di terapkan dan dapat 

di aplikasikan dengan baik oleh anak dan dapat di tanamkan dalam diri 

anak tersebut.  

b. Tujuan Pendidikan Karakter  

Penerapan pendidikan karakter didunia pendidikan indonesia tentu 

memiliki tujuan yang dimana pada pendidikan karakter di lakukan dan 

diterapkan tidak hanya serta merta dilakukan penerapan saja, melainkan 

ada sebuah harapan yang di hasilkan dari penerapan pendidikan karakter 

terhadap siswa dalam membangun dan membentuk siswa menjadi seorang 

penerus bangsa yang dapat diunggulkan dan di cita-citakan oleh bangsa 

dan negara. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3, pada UU 

tersebut menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional 

yaitu dimana pada UU tersebut menjelaskan mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak peserta peradaban bangsa indonesia yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan 

untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang 

bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, mempunyanyai 

akhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, berjiwa mandidiri, kreatif, serta 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.pada 

penerapan pendidikan karakter disekolah bertujuan agar lebih 

meningkatkan mutu dalam penyelenggaraan dan hasil pendidikan 

disekolah yang mengarah pada terciptanya dan terbentuknya karakter dan 
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akhlak mulia pada peserta didik secara untuh, terpadu, dan seimbang, yang 

sesuai dengan standar kompetensi lulusan.  

Fadillah (2013:26) tujuan dari pendidikan karakter ialah untuk 

mempersiapkan anak supaya mempunyai karakter yang baik, yang mana 

nantinya ketika beranjak dewasa sudah menjadi kebiasaan dalam 

kesehariannya. Tidak hanya itu, pendidikan karakter yang di tanamkan 

kepada peserta didik lebih di tekankan pada nilai-nilai yang dapat 

ditanamkan pada diri peserta didik sehingga menjadi sebuah kebiasaan 

yang akan terus di lakukan dan menjadi sebuah karakter secara terus 

menerus. Zaenul (2012:22) Dalam pendidikan karakter tujuan dari 

penerapan pendidikan karakter yang diberikan yaitu bertujuan untuk 

membentuk dan membangun pola pikir, sikap dan perilaku peserta didik 

agar menjadi pribadi yang positif, berakhlak karimah, berjiwa luhur, dan 

bertanggung jawab. 

Mulyasa (2013:9) pendidikan karakter bertujuan dalam meningkatkan 

mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pendidikan 

karakter serta akhlak mulia yang di pelajari secara utuh, terpadu, dan 

seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah di 

tetapkan oleh satuan pendidikan. Sehingga diharapkan melalui pendidikan 

karakter diharapkan mampu secara mandiri dapat meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuannya, mengkaji, dan menginternalisasikan, serta 

mempersonalisasikan dari nilai-nilai karakter serta akhlak mulia dengan 

baik, sehingga terwujudnya perilaku yang baik dan diterapkan dalam diri 

di dalam kehidupan sehari-hari.  
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Tujuan dari pendidikan karakter oleh Kemendiknas (2010:7) 

Menyatakan  tujuan dari pendidikan karakter yaitu: 1) Mengembangkan 

potensi dari diri peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, 

berpikiran baik, dan berperilaku baik. 2) Membangun bangsa yang 

berkarakter pancasila. 3) Mengembangkan potensi yang dimiliki oleh 

warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan 

negara serta mencintai dan menyayangi antar umat manusia. 4) 

Menciptakan jiwa-jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai 

seorang calon penerus bangsa.5) Menghadirkan kreativitas dan semangat 

dalam membentuk dan mengembangkan pemikiran peserta didik.   

Dari beberapa penjelasan mengenai tujuan dari penerapan pendidikan 

karakter terhadap peserta didik maka ditarik kesimpulan bahwa tujuan 

penerapan pendidikan karakter itu bertujuan untuk membentuk, 

memfasilitasi, menanamkan dan mengembangkan sendiri agar dapat 

menjadi para generasi muda yang memiliki akhlak yang baik 

berlandasakan nilai dan norma-norma yang ada sehingga peserta didik 

dapat menjadi pribadi yang unggul, bermartabat, dan berwawasan luas 

yang nantinya akan menjadi kan para generasi muda smenjadi sosok 

penerus bangsa yang akan membangun bangsa dan negara. 

c. Manfaat Pendidikan Karakter 

Penanaman pendidikan karakter yang di lakukan sejak dini kepada 

peserta didik sangatlah penting guna membentuk dan menciptakan para 

generasi yang memiliki pribadi yang lebih baik, unggul, dan bermartabat. 

Dunia pendidikan tidak hanya serta merta menyiapkan para generasi 
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penerus yang unggul akan oengetahuan dan wawaasan yang luas tetapi 

bagaimana juga dapat di imbangi dengan akhlak dan perilaku yang baik 

serta bermartabat. Oleh sebab itu pemerintah melakukan penyisipan suatu 

ajaran pendidikan karakter pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. 

Melalui penyisipan pembelajaran karakter yang di berikan pada saat 

kegiatan pembelajaran dan melalui kegiatan ekstarkurikuler yang 

disediakan sekolah dan difasilitasi oleh sekolah dapat bermanfaat untuk 

mengurangi degradasi moral yang sedang terjadi serta membentuk siswa 

untuk terus dapat berperilaku yang baik dan lebih besrikap positif.  

Menurut Fadillah  (2013:27)  manfaat pendidikan karkter yaitu dimana 

manusia kembali kepada sebagaimana mestinya, yaitu dengan melengkapi 

kehidupannya dengan melakukan nilai-nilai kebajikan yang telah 

digariskan. Dengan pemberian pendidikan karakter sejak usia dini adalah 

salah satu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan para generasi yang 

berkarakter demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Firti dalam 

Febrianshari,dkk (2012:58) menyatakan bahwa pendidikan karakter dapat 

bermanfaat dalam mengukir sifat anak sejak dini, sehingga anak ataupun 

peserta didik dapat mengambil keputusan dan tindakan yang baik dan tepat  

yang dilakukan secara bijak dan kemudian memperaktikkannya dalam 

kehidupannya sehari-hari. Dapat di simpulkan bahwa manfaat dalam 

pendidikan karakter dapat membentuk dan mengembangkan dari potensi 

yang dimiliki peserta didik, tetapi tetap perlu adanya bimbingann dan 

arahanyang diberikan kepada peserta didik agar dapat berkembang secara 

optimal dan tidak menyimpang dari nilai-nilai budaya yang ada.  
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d. Prinsip – Prinsip Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang 

kemudian dilaksanakan tidaklah semudah seperti yang dibayangkan, 

dalam pendidikan karakter  terdapat prinsip-prinsip dasar yang perlu 

diperhatikan untuk mengembangkan pendidikan karakter, menurut 

Supiana, ada beberap aprinsip-prinsip dasar dalam mengembangkan 

pendidikan karakter, 1) karakter ditentukan dengan tindakan atau apa yang 

dilakukan bukan dengan apa yang di ucapkan maupun yang di yakini dan 

di percaya. 2)sikap pengambilan keputusan yang diambil menjadi karkater 

pribadi.  3) mempunyai sikap serta moral yang baik agar dapat menjaga 

keutuhan diri, yang berdampak pada keserasian antara pikiran, perkataan, 

dan perbuatan yang di lakukan. 4) memfilter sikap baik dan buruk ytang 

terdapat dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan tempat tinggal 

yang dimana jika tidak dilakukan pemfilteran terhadap sikap maupun 

perilaku baik dan buruk maka akan berdampak buruk dalam 

mengembangkan karakter yang ada. 5) tindakan yang dilakukan memiliki 

makna dan transformasi.6) apa yang mereka proleh ketika memiliki 

karakter yang baik.  

Zubaedi (2011:138) dalam prinsip yang digunakan dalam 

pengembangan pendidikan karakter yaitu : 1) berkelanjutan, dimaksudkan 

bahwa dalam proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan proses 

tiada henti, yang dimulai dari awal peserta didik sampai peserta didik 

tersebut selesai dalam satuan pendidikan bahkan sampai terjun kedalam 

masyarakat, 2) Melalui semua mata pelajaran,dalam artian siswa 



19 
 

 

diwajibkan melakukan dan mengikuti semua  pengembangan dari budaya 

sekolah, serta muatan lokal guna manamkan pendidikan karakter kepada 

peserta didik. 3) Nilai tidak sekedar diajarkan, melainkan di kembangkan 

dan dilaksanakan sehingga dapat mengembangkan seluruh kemampuan 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 4) Proses pendidikan dilakukan 

peserta didik secara aktif dan menyenangkan.  

Menurut Hamid Hasan dkk (2010:3), mengenai prinsip pembelajaran 

yang digunakan dalam melakukan pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa yang diberikan kepada peserta didik dengan 

mengusahakan peserta didik untuk dapat mengenal dan menerima nilai-

nilai budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan menumbuhkan 

rasa tanggung jawab terhadapa sebuah keputusan yang telah di ambilnya. 

Menumbuhkan rasa tersebut melalui tahapan mengenal, menilai, 

menentukan pendirian, dan kemudian menjadikan suatu nilai sesuai 

keyakinan diri. Dengan prinsip yang ada membuat siswa belajar melalui 

proses berpikir, bersikap, dan berbuat guna mengembangkan kemampuan 

peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta 

didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial.  

Dari beberapa prinsip yang telah di kemukakan mengenai prinsip 

pendidikan karakter yaitu dimana pada penddidikan karakter di tekankan 

pada seorang pendidik bagaimana seorang pendidik dapat membentuk dan 

menanamkan nilai-nilai karakter yang ada dan menanamkan kepada 

peserta didik mengenai hakikat dari karakter yang sesungguhnya. Maka 

sebab itu seorang pendidik menjadi tauladan dan contoh dalam 
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menanamkan dan membentuk karakter perserta didik itu sendiri dan dapat 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

e. Nilai-nilai Pendidikan Karakter  

Nilai adalah prinsip-prinsip sosial yang memiliki tujuan atau 

standar yang dipakai dan diterima oleh seluruh masyarakat. Nilai berkaitan 

dengan keyakinan setiap individu baik secara personal maupun sosial 

dikarenakan nilai tidak terbatas pada ruang lingkup. Nilai mempunyai dua 

sifat yang dimana nilai bersifat praktis dan bersifat efektif dalam jiwa dan 

tindakan manusia dan melembaga secara objektif dalam masyarakat. 

Melalui Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Suyadi, 2013:7), 

Kementrian Agama  mengungkapkan bahwa nilai karakter mengacu pada 

sifat yang dimiliki oleh Rasulullah yakni Nabi Muhammad SAW yang 

menjadi tokoh dan panutan yang meliliki sifat dan karakter yang menjadi 

panutan dari para umat muslim.  Nabi Muhammad SAW memiliki 4 

karakter yang dijadikan panutan oleh semua umat islam, yaitu 1) siddiq 

(berkata benar), 2) Amanah (dapat dipercaya), 3) Tabliq (menyampaikan 

kebenaran). 4)Fathanah (menyatunya kata dan perbuatan). Dari keempat 

karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dijadikan panutan dan 

kemudian dikembangkan dalam membentuk nilai-nilai karkter.  

Menurut Kemendiknas, (2010:9-10) terdapat 18 nilai-nilai 

pendidikan karakter yaitu : 1) Religius, 2) Jujur, 3) Toleransi, 4) Disiplin, 

5) Kerja Keras, 6)kreatif,  7) Mandiri, 8) Demokratis, 9) Rasa ingin tahu, 

10) Semangat kebangsaan, 11) Cinta tanah air, 12) Menghargai Prestasi, 
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13)  Komunikatif, 14) Cinta damai, 15) Gemar membaca, 16) Peduli 

lingkungan, 17)Peduli sosial, 18) Tanggung jawab.  

Dari nilai-nilai pendidikan karakter yang ada diatas merupakan 

nilai yang dihasilkan melalui pengembangan pendidikan karakter di 

Indonesia dan diharapkan untuk dapat diterapkan diberbagai jenjang 

pendidikan di indonesia. Namun dari delapan belas nilai-nilai karakter 

diatas masih dapat di kembangkan lagi, sesuai dengan prinsip yang 

terdapat dalam kurikulum yang digunakan, dan ditentukan oleh setiap 

masing-masing sekolah, dan dapat di kembangkan sesuai dengan tingkat 

dan jenjang dari satuan pendidikan yang ada.  

2. Karakter Percaya Diri  

a. Pengertian percaya diri  

Percaya diri merupakan sebuah rasa yang ada pada diri seseorang 

dalam melakukan sesuatu hal dengan santai dengan pembawaan yang 

lancar tanpa adarasa gugup dan takut di hadapan orang banyak, menurut 

seorang ahli psikologi Sigmund Fred, beliau berpendapat bahwa rasa 

kepercayaan diri adalah suatu tingkatan rasa dari sugesti tertentu yang 

berkembang dalam diri seseorang sehingga individu tersebut merasa 

yakin dalam berbuat seseuatu sesuai dengan kemapuan yang ia miliki. 

Menurut hasan dkk, percaya diri merupakan kepercayaan akan 

kemampuan diri sendiri yang memadai dan menyadari kemampuan yang 

dimiliki oleh setiap individu dan dapat memanfaatkannya secara tepat. 

Menurut Fatimah (2010: 146) percaya diri merupakan sikap positif 

dari seseorang individu yang menampakkan dirinya untuk 
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mengembangkan penilaian sikap positif baik terhadap diri sendiri 

maupun orang lain yang terdapat dalam lingkungan/situasi yang ada di 

sekitarnya. Maslow (dalam Isdharman jaya, 2004) menyatakan bahwa 

kepercayaan diri merupakan suatu modal dasar untuk mengembangkan 

potensi diri yang dimiliki. Hakim (2002) menjelaskan bahwa rasa 

kepercayaan diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek 

kelebihan yang dimiliki dan rasa keyakinan tersebut  membuat seseorang 

mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan didalam hidupnya.  

(Iswiddharmajaya & Enterprise, 2014) Lain halnya dengan seorang 

psikolog yang bernama Maslow, beliau menyatakan bahwa percaya diri 

merupakan sebuah modal dasar untuk pengembangan dalam 

mengaktualisasikan diri. Dengan rasa percaya diri dapat membuat 

seseorang akan mampu mengenal diri sendiri dan dapat mengasah dan 

meningkatkan kelebihan yang terdapat dari dalam diri setiap individu. 

Sementara itu apabila seseorang memiliki rasa kurang percaya diri maka 

akan membuat individu tersebut menjadi individu yang pesimis, ragu, 

bimbang dalam melakukan berbagai macam hal dikarenakan tidak adanya 

rasa yakin yang muncul dari dalam diri individu tersebut sehingga 

membandingkan dirinya dengan orang lain yang dianggapnya mempunyai 

kelebihan melebihi dari dirinya.   

Dari beberapa pernyataan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa rasa 

percaya diri merupakan rasa yang dimiliki oleh setiap individu melalui 

sebuah sugesti yang terdapat dalam dirinya untuk dapat percaya dengan 

kemampuan yang dimiliki yang bersikap positif bagi individu tersebut 
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sehingga menjadi modal dasar dalam mengembangkan potensi diri yang 

dimiliki.  

b. Karakteristik Kepercayaan Diri  

Iswidharmanjaya,dkk (2004) Seseorang yang mempunyai rasa 

kepercaan diri memiliki karakteristik maupun ciri-ciri sebagai berikut :  

1) Kemampuan, seseorang yang mempunyai karakter percaya diri 

maka orang tersebut akan sadar dan yakin pada kemampuan 

diri yang dimilikinya, 

2) Merasa bisa melakukan seseuatau karena memiliki pengalaman, 

seseorang individu memiliki rasa percaya diri dikarenakan 

pengalaman dari satu kejadian yang pernah dialami baik 

pengalaman baik maupun pengalaman yang buruk.  

3) Memiliki self esteem yang tinggi. Yaitu suatu sikap menghargai 

diri sendiri atau kesa seseorang terhadap kebaikan dirinya.  

4) Memiliki kemampuan dalam beraktualisasi , seseorang akan 

memiliki sebuah rasa kepercayaan diri jika individu tersebut 

berusaha sekeras mungkin dalam mengeksplorasi semua bakat 

yang dimilikinya.  

5) Prestasi, dengan ketercapaian prestasi yang dimiliki seseorang 

akan membuat individu tersebut memiliki rasa kepercayaan 

diri.  

6) Realistis, dengan sikap realistis seseorang yang percaya diri 

dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya sehingga iya 
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tidak akan menjangkau sebuah tujuan yang terlampau tinggi 

yang melebihi dari kemampuan yang dimilikinya.  

c. Aspek-Aspek Kepercayaan Diri  

Tidak semuanya orang yang memiliki rasa percaya diri akan 

berdampak postif, melainkan jika seseorang terlalu memiliki rasa percaya 

diri yang lebih cenderung akan berdapak negatif,  dikarenakan dengan rasa 

percaya diri yang tinggi menjadikan orang tersebut akan menjadi kurang 

berhati-hati dalam melakukan sesuatu, serta membuat dan menimbulkan 

sikap seenaknya sendiri sehingga menimbulkan konflik antara dirinya 

dengan orang lain, Ghufron (2010:35) mengemukakan bahwa orang yang 

memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi akan dapat dengan mudah 

bergaul secara fleksibel, mempunyai sikap toleransi yang cukup baik, 

selalu bersikap positif serta tidak mudah terpengaruh dengan orang lain 

dalam melakukan tindakan maupun langkah-langkah pasti dalam 

kehidupannya.     

Lauster (dalam Safitri, 2010:34-36) menyatakan beberapa aspek 

mengenai percaya diri yang meliputi :  

1) Percaya pada kemampuan sendiri  

Kemampuan sendiri merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap 

masing-masing individu dan kemampuan yang dimiliki selalu berbeda-

beda antara satu individu dengan individu lainnya, kemampuan dapat 

di artikan sebagai bakat, kreativitas, kepandaian, prestasi, 

kepemimpinan dan lain-lain yang dimiliki oleh setiap individu dalam 

melakukan seseuatu dengan penuh rasa percaya diri dan yakin bahwa 
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apa yang iya lakukan akan sesuai dengan keinginan dan kemapuan 

yang iya miliki.    

2) Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan.  

Dalam melakukan suatu tindakan maupun keputusan yang ada  

individu tersebut cenderung terbiasa untuk menentukan sendiri tujuan 

yang bisa ia capai tanpa harus bergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada.   

3) Memiliki rasa positif terhadap diri sendiri.  

Adanya penilaian yang baik yang dilakukan dalam diri sendiri 

yang dapat di lihat dari pandangan maupun tindakan yang dilkukan 

sehingga membuat timbulnya rasa positif terhadap diri sendiri. 

Sehingga seseorang yang memiliki kepercayaan diri, jika mendapatkan 

sebuah kegagalan dalam suatu tindakan yang ia lakukan, maka dia 

dapat mengambil dan memilah menjadikan pembelajaran sisi positif 

dari kegagalan itu.   

4) Berani mengungkapkan pendapat. 

Adanya suatu sikap maupun rasa mampu dalam mengutarakan 

sesuatu yang ada dalam dirinya yang di dorong dengan keinginan 

untuk mengungkapkan kepada orang lain yang dilakukan tanpa ada 

sebuah paksaan dari orang lain yang dapat menghambat pengungkapan 

tersebut. Seperti dapat berbicara di depan umum dengan fasih tanpa 

adanya rasa gugup sehinga membuat rileks dalam menyampaikan dan 

membuat pesan yang ingin di sampaikan kepada pendengar dapat  

tersampaikan dengan baik.  
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Dari uraian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu bahwa aspek 

percaya diri tidak tergantung kepada orang lain dalam melakukan seseuatu 

hal tanpa ada rasa ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan, dan 

mampu mengubah pandangan serta rasa keyakinan diri mengenai 

kekurangan dan kelebihan dari dirinya. 

Semua peserta didik sangat penting ditanamkan nilai percaya diri 

dalam pembentukan karakter dikarenakan tanpa adanya sebuah rasa 

percaya diri mereka akan menjadi sulit untuk mencapai prestasi belajar 

yang optimal, hal ini sebabkan dalam setiap tahapan proses pembelajaran 

yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas selalu mengandalkan rasa 

percaya diri, dimana rasa percaya diri yang terjadi pada saat kegiatan 

proses pembelajaran melibatkan kegiatan berbicara seperti mengeluarkan 

pendapat, menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru maupun teman, 

menampilkan hasil jawaban di depan kelas maupun mengerjakan tugas 

yang dilakukan secara mandiri. Sehingga pada siswa yang tidak dapat 

mengeluarkan rasa percaya diri akan berdampak buruk pada kemajuan diri 

siswa tersebut. Oleh sebab itu beberapa sekolah telah menerapkan dan 

memfasilitasi peserta didik untuk dapat melatih dan menumbuhkan nilai 

percaya diri peserta didik melalui berbagai macam kegiatan ekstra 

kurikuler, contohnya seperti kegiatan ekstrakurikuler da’i cilik (DACIL).  

d. Indikator Kepercayaan Diri  

Jazuli (2011 : 41) orang yang memiliki rasa percaya diri dapat mampu 

menyesuaikan dirinya dan mampu berkomunikasi pada berbagai macam 

situasi, dimana orang tersebut dapat menyesuaikan situasi maupun kondisi 
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dalam bersosialisasi, serta memiliki kecerdasan yang cukup, sehingga 

implikasi dari hasil percaya diri adalah munculnya sikap mandiri yang 

didalamnya memuat rasa tanggung jawab.  

Martianah (2010: 67-69) ada beberapa aspek dari Lauster dan Guilford 

yang menjadi indikator dalam kepercayaan diri yaitu: 

1) Individu mersa kuat terhadap suatu tindakan yang dilakukan, 

dengan didasari pada keyakinan kemampuan, kekuatan, dan 

keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing individu, sehingga 

menimbulkan rasa optimis, ambisius, bekerja keras, percaya 

dengan kemapuan diri sendiri, bekerja secara efektif, serta 

bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan.  

2)  Individu merasa diterima oleh kelompoknya, hal ini terjadi karena 

adanya rasa yakin terhadap kemampuan yang dimiliki dalam 

berhubungan sosial, dan berpendapat bahwa kelompoknya maupun 

orang lain menyukainya, serta aktif dalam menghadapi keadaan 

lingkungan, berani mengemukakan kehendak ataupun ide-ide yang 

dimiliki dengan rasa tanggung jawab tanpa mementingkan diri 

sendiri.  

3) Individu memiliki ketenangan sikap, hal ini didasari dengan 

adanya keyakinan pada dirinya dengan kampuan yang dimiliki ia 

mampu melakukan dengan tenang, tidak gugup, mampu 

mengatasisituasi dan kondisi yang sedang terjadi.  

Dapat di tarik kesimpulan bawah dalam kepercayaan diri terdapat 3 

macam  indikator yang terdapat pada tabel dibawah ini.  
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Tabel 2.1 Indikator Percaya Diri  

Aspek Indikator 

Percaya diri  1. Saat berbicara (Terlihat 

tegas, wawasan luas, tidak 

ragu-ragu, yakin pada diri 

sendiri) 

2. Tindakan (Menunjukkan 

Keberanian dan 

Bersungguh-sungguh)  

3. Ketika Bersikap (percaya 

pada diri sendiri dan dapat 

menyesuaikan diri dan 

beradaptasi dengan kondisi 

yang ada). 

 

3. Ekstra kurikuler  

Titik pusat dari setiap instansi pendidikan dalam mewujudkan 

penanaman nilai-nilai karakter yang ada adalah dengan memberikan 

fasilitas melalui penyediaan program pendidikan yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan hal-hal pendidikan, pribadi, 

dan kebutuhan masyarakat. (Ubaidah, 2014:155) 

a. Hakekat ekstra kurikuler  

Program kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang di 

berikan dan di sediakan oleh pihak sekolah untuk memfasilitasi 
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siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan diluar jam pelajaran, 

yang dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, 

pada  program kegiatan ekstrakurikuler dengan tujuan memperluas 

pengetahuan, memahami keterkaitan antar mata pelajaran,sebagai 

sarana penyaluran bakat dan minat peserta didik, serta dalam 

meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan para peserta didik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan 

bernegar, berbudi pekerti luhur, dan sebagianya seperti dengan 

nilai-nilai dari pendidikan karakter yang ada. 

Tidak hanya untuk menanamkan pendidikan karakter, kegiatan 

ekstrakurikuler juga dapat menumbuh kembangkan potensi 

sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh peserta didik, baik 

yang berkaitan dengan pengaplikasian ilmu pengetahuan yang di 

peroleh, maupun untuk membimbing para peserta didik dalam 

mengembangkan potensi dan bakat yang terdapat dalam diri 

peserta didik melalui berbagai macam kegiatan-kegiatanyang telah 

di sediakan oleh pihak sekolah yang bersifat wajib maupun 

pilihan.  

Kegiatan ektrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang 

dilaksanakan diluar jam pelajaran dan layanan konseling 

(Depdiknas: 2003). Menurut kamusbesar bahasa indonesia (2002: 

291) bahwa ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang berada 

diluar program yang tertulis didalam kurikulum seperti latihan 

kepemimpinan dan pembinaan siswa.  
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Berdasarkan uraian diatas dapat di tarik sebuah kesimpulan 

mengenai kegiatan ektrakurikuler adalah sebuah program kegiatan 

yang diberikan atau di adakan oleh pihak sekolah sebagai sebuah 

fasilitas kepada siswa untuk dapat menggali keterampilan yang 

dimiliki serta sebagai pembentuk karakter peserta didik melalui 

berbagai macam kegiatan ektrakurikuler yang ada. 

b. Fungsi Ekstrakurikuler  

Penerapan ektrakurikuler yang di terapkan oleh satuan 

pendidikan tidak hanya serta-merta hanya sekedar di terapkan dan 

di adakan, melainkan penerapan kegiatan ekstrakurikuler 

mempunyai fungsi serta tujuan yang dimana menurut (Sumarna, 

2006: 10) yaitu “ Kegiatan ektrakurikuler  yang dimaksud untuk 

lebih mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh dalam 

program kurikulum dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan”. 

berdasarkan uraian diatas dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa 

pada penerapan kegiatan ektrakurikuler memiliki fungsi sebagai 

sarana penunjang dalam proses pembelajaran di sekolah yang 

berguna untuk mengaplikasikan terori atau lebih jelasnya sebagai 

wadah memperaktikkan secara nyata dari pembelajaran yang 

diberikan melaui teroi-teori oleh pendidik.  

c. Tujuan Ekstrakurikuler  

Dalam penerapan kegiatan estrakurikuler di sekolah 

tentunya mempunya tujuan dalam penerapannya, Nasrudin 
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menjelaskan mengenai tujuan dalam ekstrakurikul (Nasrudin, 

2010: 12)  sebagai berikut :  

1) Memperluas dan memperdalam pengetahuan dan keterampilan 

siswa mengenai hubungan antara berbagai mata pelajaran, serta 

dalam menyalurkan bakata dan minat, dan melengkapi upaya 

pembinaan manusia seutuhnya yang memiliki : 

a) Beriman dan bertakwa kepad Tuhan Yang Maha Esa  

b) Berbudi pekerti luhur  

c) Memiliki pengetahuan dan keterampilan  

d) Sehat rohani dan jasmani  

e) Berkepribadian yang mantap dan mandiri  

f) Memiliki rasa tanggung jawab, kemasyarakatan dan 

kebangsaan  

2) Memanfaatkan pendidikan kepribadian dan mengaitkan 

pengetahuan yang di proleh dalam program kurikulum dengan 

kebutuhan dan keadaan lingkungan. 

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai 

pembinaan kesiswaan (2008: 4) sebagai berikut:  

a) Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan 

terpadi meliputi bakta, minat, dan kreativitas.  

b) Memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan 

pertahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga 
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terhindar dari usaha - usaha dari pengaruh negatif dan 

bertentangan dengan tujuan pendidikan.  

c) Mengaktualisasi potensi peserta didik dalam pencapaian 

potensi unggulan sesuai bakat dan minat  

d) Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat 

yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak 

asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat 

mandiri.  

d. Jenis-jenis ekstrakurikuler  

Untuk jenis ektrakurikuler terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 

kegiatan ektrakurikuler yang bersifat berkelanjutan atau dalam 

artian lain kegiatan yang dilakukan secara terus menerus selama 

satu priode tertentu, dan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat 

periodik atau yang hanya bersifat sesaat yang dilaksanakan pada 

waktu-waktu tertentu.  

4. Dacil  

Dai cilik merupakan salah satu program kegiatan ekstrakurikuler 

yang diterapkan di SDN Kauaman 2 Malang, dalam ekstrakurikuler 

tersebut di adakan untuk menanamkan, menumbuhan dan membentuk rasa 

percaya diri siswa, dengan diadakan program kegiatan dai cilik tersebut, 

secara langsung mengasah dan menambah dari nilai sikap kereligiusan 

siswa serta membuat siswa untuk dapat berpikir kritis dan melatih publik 

speaking siswa untuk dapat berbicara dan menyampaikan hal-hal yang 

positif mengenai nilai-nilai keagamaan di depan orang banyak secara baik. 
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a. Pengertian dai  

Da’i adalah nama, sebutan, julukan yang diberikan kepada 

sesorang yang melakukan dan melaksanakanm dakwah baik dilakukan 

secara lisan maupun tulisan ataupun perbuatan, baik secara individu, 

kelompok maupun dalam bentuk organisasi atau lembaga. Ada beberapa 

pendapat mengenai da’i, menurut Awaludin Pimay, da’i adalah orang yang 

menyampaikan pesan atau menyebarluaskan ajaran agama kepada 

masyarakat umum (Pimay, 2006:21). Menurut moh Aliz Aziz 

mendefinisakan da’i sebagai seorang muslim dan muslimat yang 

menjadikan dakwah sebagai suatu amaliah pokok bagi tugas ulama. (Aziz, 

2004: 79). Dalam kamus besar bahasa indonesia da’i merupakan seseorang 

yang pekerjaannya berdakwah/pendakwah. Melalui kegiatan dakwah para 

da’i menyebar luaskan ajaran-ajaran agama islam (Balai Pustaka, 2005: 

231)  

Dalam al-Quran dan sunnah, terdapat penjelasan mengenai amar 

ma’ruf nahi munkar dan perintah terhadap mereka yang layak untuk 

membawa bendera dakwah islam, mereka yang dimaksud adalah mereka 

yang mampu mengajarkan agama, baik melalui tulisan, ceramah dan 

pengajaran sehingga individu dan masyarakata dapat memahaminya. Pada 

pernyataan di atas menunjukkan bahwa siapa yang menyatakan sebagai 

pengikut Nabi Muhammad hendaknya menjadi seorang da’i yang di 

jalankan dengan hujjah yang nyata dan kukuh yang dimana wajib baginya 

untuk mengetahui dan memahami maksud dan kandungan dakwah baik 

dari sisi kaidah, syariah, maupun akhlak. Seorang da’i harus tau mengenai 
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apa yang di sajikan atau yang di berikan kepada para pendengar ketika 

menyampaikan dakwah entah itu tentang, Allah, alam semesta, dan 

kehidupuan, serta apa yang di hadirkan dakwah untuk solusi terhadap 

masalah yang dihadapi oleh manusia.  

Menurut para pakar dakwah mengenai da’i yaitu :  

1) Hasyim, juru dakwah adalah penasihat, para pemimpin dan 

pemberi ingat, yang memberikan nasihat dengan baik yang 

mengarahkan manusia dengan berkhotbah, yang memusatkan 

jiwa dan raganya dalam berita gembira dan berita siksa. 

2) Nasaraddin Latief mendefinisikan bahwa da’i merupakan 

seorang muslim dan muslimat yang menjadikan dakwah 

sebagai satu amaliah pokok bagi tugas ulama.  

3) M. Natsir, pembawa dakwah merupakan orang yang 

memperingatkan atau memanggil supaya memilih, yaitu 

memilih jalan yang membawa pada keuntungan.  

Pada dasarnya semua umat muslim dan muslimat mempunyai 

peranan secara otomatis sebagai mubaligh atau orang yang menyampaikan 

atau da’i.  

Dapat ditarik kesimpulan menganai da’i adalah seorang muslim 

dan muslimat yang melakukan dakwah baik di lakukan secara lisan 

maupun tulisan yang di sampaikan kepada khalayak banyak dengan 

mengangkat nilai-nilai keagamaan. Da’i sering disebut atau dikenal 

dengan sebutan mubaligh (orang yang menyampaikan ajaran islam).  
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b. Tugas dan Tanggungjawab da’i  

seorang da’i harus mengenal dan percaya bahwa dirinya adalah 

seorang da’i. Artinya, sebelum menjadi da’i ia perlu mengetahui tugas-

tugas seorang da;i, tugas seorang da’i identik dengan tugas seorang rasul, 

semua rasul adalah panutan para da’i. Seorang dai bertugas untuk 

menyampaikan dan mengingatkan kembali para umat islam untuk 

senantiasa kembali dan terus berada di jalan Allah SWT, seorang dai 

memilik tanggung jawab yang sangat besar, menjadi seorang dai 

merupakan tanggung jawab yang besar dimana seorang da’i harus benar-

benar mengerti dan memahami serta menguasai ilmu-ilmu agama dan 

mendalami maksud, serta tujuan yang terkandung didalam al-Quran serta 

hadis-hadis yang ada, sehingga pada saat seorang da’i menyampaikan dan 

memberikan sebuah dakwah tidak keluar konteks serta jalur dan tidak 

menyalahi aturan dan kaidah –kaidah agama yang sebagai mana mestinya.  

Apabila seorang da’i menyampaikan dakwah nya dengan tanpa 

pondasi yang kuat, tanpa adanya referensi yang sebagaimana mstinya 

maka akan membuat kesesatan bagi para pendengar dan membuat sebuah 

permasalahan yang menyebabkan kesalahan pehamanan mengenai hal 

yang di sampaikan. Oleh sebab itu bagaimana seorang dai harus dan di 

wajibkan untuk dapat memahami secara mendalan ilmu, makna-makna, 

serta hukum – hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan As Sunnah. 

Tidak hanya ilmu pengetahuan, seorang da’i juga harus mempunyai iaman 

yang kuat yang membuatnya dapat melahirkan cinta kepada Allah, takut 

terhadap siksa-nya, sikap optimis akan rahmat-Nya, dan mengikuti segala 
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petunjuk Rasul-Nya. Mempunyai sikap selalu bertawakkal kepada Allah 

SWT.  

Seorang da’i seperti seorang dokter yang mampu mendiangnosa 

penyakit dan dari hasil diagnosa tersebut mampu memberikan pengobatan 

dan penangan kepada pasien, ia bukan saja mengetahui obat apa yang 

harus diberikan kepada pasien tetapi juga mampu meberikan cara dan 

tidakan yang perlu dilakuakn dalam melakukan pengobatan yang tepat 

dengan kondisi yang ada.  

c. Metode dalam da’i  

Seorang da’i dalam menyampaikan topik yang akan diberikan 

kepada para pendengarnya menggunakan metode dakwah, dalam metode 

dakwah sendiri  tidak hanya sertamerta menyampaikan topik maupun 

materi yang berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah yang kemudian 

disampaikan kepada para umat,  namun bagaiman seorang da;i dalam 

menyampaikan ajaran-ajaran agama itu secara baik dan benar, dan 

bagaiaman para pendengar dapat mengerti dan memahami serta menerima 

dengan baik maksud serta tujuan dari dakwah yang di sampaikan oleh 

seorang da’i, sehingga apa yang di sampaikan dapat di terima dengan baik 

dan tidak serta merta dakwah yang  disampaiakan hanya bersifat sia-sia.  

Hamidi (2010:13) Seorang da’i mempunyai metode (uslub) dan 

sarana dakwah yang efektif sehingga dakwah yang disampaikan dilakukan 

dengan bijak dan arif. Metode dakwah sangat berkaitan dengan bagaimana 

cara berkomunikasi secara langsung di hadapan orang banyak. Dalam 

metode dakwah ialah ilmu yang mengenai  cara berkomunikasi secara 
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langsung serta dapat mengatasi segala permasalahan-permasalahan yang 

ada. Mengenai sumber-sumber pokok dalam metode dakwah yang 

dijadikan pegang oleh seorang da’i adalah : Al-Quran, As Sunnah, sejarah 

orang-orang shaleh dari kalangan sahabat, tabi’in, dan dan ahli ilmu, serta 

seorang imam. 

Terdapat tiga cakupan mengenai metode dakwah yang terdapat 

dalam Al-Quran, pada surah An-Nahl ayat 125, yaitu :  

1) hikmah, bagaiamana dalam melakukan dakwah harus 

memperhatikan situasi dan kondisi dari sasar dakwah (audiens) 

yang di fokuskan kepada kemampuan-kemampuan mereka, 

kata hikmah diartikan sebagai sifat bijaksana, akal budi yang 

mulia, lapang dada, hati yang bersih, dan mampu menarik 

perhatian orang lain kepada agama dan penciptanya.  

2)  pelajaran yang baik, maksud dari pelajaran yang baik adalah 

dimana pada saat menyampaikan seorang da’i dalam 

memberikan dakwah menggunakan kata-kata yang penuh 

lemebutan, tidak membongkar atau membeberkan kesalahan 

orang lain.   

3)  mujadalah, merupakan sikap tukar pendapat yang dilakukan 

oleh dua pihak secara bersinergis, melalui argumentasi dan 

bukti yang kuat.   
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B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Dalam mendukung penelitian yang akan di lakukan, peneliti menemukan 

beberapa kajian hasil penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan yaitu :  

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Chomariatul Fitri (2017) 

dengan judul “Analisis Penanaman Karakter Percaya Diri Melalui Kegiatan 

Ekstra Kurikuler Drama SDN Mojorejo 01 Batu”perbedaan dari penelitian 

yang dilakukan terletak pada program kegaiatan ekstrakurikuler, dalam 

penelitian yang dilakukan melalui program ekstrakurikurikuler drama 

sedangkan penelitian yang akan di lakukan mengenai program ektrakurikuler 

dacil dalam membentuk karakter peserta didik. Keunggulan dari penelitian 

yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui penerapan dari program kegiatan 

ekstrakurikuler dacil dalam  pembentukan karakter percaya diri peserta didik 

di SDN Kauman 2 Malang.  

C. Kerangka Pikir  

SDN Kauman 2 Malang adalah salah satu sekolah yang telah menerapkan 

sistem Full Day School, dimana dalam menunjang sebuah kegiatan diluar 

kegiatan belajar mengajar sekolah tersebut memberikan beberapa fasilitas 

dalam mengembangkan minat dan kemampuan siswa diluar jam pelajaran 

yaitu dengan memberikan program kegiatan ekstrakurikuler salah satunya 

adalah peogram kegiatan ekstrakurikuler dacil yang bertujuan untuk 

memfasilitasi peserta didik, dalam membentuk karakter religius dan 

membentuk percayadiri siswa.  Berikut kerangka pikiran dari penelitian yang 

akan di lakukan.  
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

SDN Kauman 2 Malang  

Sekolah yang melaksanakan 

program ektrakurikuler dacil 

Kondisi Fakta : 

Masih ada peserta didik yang 

memiliki rasa kurang percaya 

diri.  

Kondisi Ideal : 

Peserta didik seharusnya mampu 

menunjukkan rasa percaya diri  

Pelaksanaan program kegiatan 

ekstrakurikuler dacil  

Penanaman karakter percaya diri  

Kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan ekstrakurikuler dacil 

Upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala pada 

pelaksanaan ekstrakurikuler dacil 

Penerapan Program Ekstrakurikuler Dacil dalam  pembentukan 

karakter percaya diri peserta didik di SDN Kauman 2 Malang  


