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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Sekolah Dasar tidak pernah lepas dari pendidikan karakter. 

Permendikbud nomor 20 tahun 2018 menyatakan bahwa “Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan 

pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah 

hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga dengan pelibatan serta kerja sama antara 

satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan 

Nasional Revolusi Mental (GNRM)”. 

Nilai-nilai dalam penguatan pendidikan karakter mencakup 5 nilai utama yang 

saling berkaitan meliputi: 1. Religius 2. Nasionalisme 3. Mandiri 4. Gotong 

royong 5. Integritas (Ininnawa, 2018). Perwujudan dari 5 nilai utama tersebut 

diantaranya religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, 

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

prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial dan bertanggung jawab.  

PPK di sekolah dapat dilakukan melalui pembelajaran, budaya sekolah dan 

ekstrakurikuler. Karena dalam penguatan pendidikan karakter diperlukan ke tiga 

bagian tersebut. PPK di sekolah tidak bisa berjalan secara optimal apabila salah 

satu diantara ke tiga bagian di atas tidak ada dalam pemprograman suatu 

pembelajaran di sekolah.  
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Menurut Prepes (87:2017) PPK melalui ekstrakurikuler adalah penguatan 

nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, minat, bakat, kemampuan 

kepribadian, kerja sama dan ke mandirian peserta didik secara optimal. Adapun 

kegiatan tersebut meliputi kegiatan krida, kegiatan ilmiah, kegiatan latihan olah 

minat/bakat dan kegiatan keagaman serta kegiatan penghayatan kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 20 pasal 9 tahun 2018 PPK 

melalui ekstrakurikuler yaitu untuk melestarikan/mengembangkan suatu identitas 

ciri khas daerah serta kearifan lokal. Satuan pendidikan dapat menetapkan 

kegiatan ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap peserta didik pada satuan 

pendidikan jenjang pendidikan dasar atau menengah serta adanya kegiatan 

ekstrakurikuler pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan 

dirinya.  

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang tercangkup 

dalam kurikulum yang dilaksanakan di luar mata pelajaran untuk 

mengembangkan bakat, minat, kreativitas dan karakter peserta didik.       

(Wijayani 2013) Kehadiran kegiatan ekstrakurikuler yang banyak diminati oleh 

peserta didik dinilai sangat banyak bermanfaat bagi peserta didik. Kegiatan ini 

juga menjadi bagian dari proses yang sistematis dan sadar untuk membudayakan 

warga negara agar memiliki kedewasaan sebagai bekal hidup. Adapun manfaat 

mengikuti ekstrakurikuler antara lain: mendapatkan pengalaman pembelajaran di 

luar kelas, belajar berorganisasi, dapat menyalurkan dan mengembangkan potensi, 

minat bakat.   
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Ekstrakurikuler terbagi menjadi 2 macam yaitu ekstrakurikuler wajib dan 

ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib adalah suatu kegiatan di luar jam 

mata pelajaran yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Contoh 

ekstrakurikuler wajib yaitu kepramukaan. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan 

adalah suatu kegiatan di luar jam pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik 

berdasarkan minat, bakat masing-masing. Contoh ekstrakurikuler piihan adalah 

ekstrakurikuler drum band, ekstrakurikuler Al-banjari, ekstrakurikuler seni tari, 

dll.  

Ekstrakurikuler drum band merupakan suatu kegiatan yang dapat 

mengarahkan peserta didik terhadap pendidikan karakter berupa non-formal. 

Karena pada ekstrakurikuler drum band akan ditanamkan karakter seperti 

kekeluargaan, cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai ke bhinekaan, 

serta memiliki tujuan untuk menampung anak muda berkarya dalam dunia seni. 

Kegiatan positif ini juga dapat melatih dan membiasakan PPK pada peserta didik, 

Misalnya dalam fungsi kedisiplinan (meliputi fisik, mental, etos kerja) dan fungsi 

sosial  (kerja sama antar anggota, saling menghargai, bertanggung jawab). Jadi 

penelitian ini dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler drum band di SDN 

Purwosari 2. 

Problematika pendidikan karakter berdasarkan indeks persepsi korupsi 

yang dilaksanakan oleh lembaga survei International, Indonesia masih termasuk 

jajaran negara korup dengan menempati peringkat ke 118 dari 174 negara 

(kompas, 2012). DPR melaporkan terdapat problemetika atau krisis moral dan 

budi pekerti para pemimpin bangsa yang berimbas pada generasi Indonesia yang 

akan datang. Meliputi tawuran antar pelajar, perilaku seks bebas, penyalahgunaan 
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narkoba, budaya tak tahu malu, tata nilai dan norma yang semakin menurun tidak 

hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan (Zuriah, 2007). 

Kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata yaitu: Pada kondisi 

ideal penanaman nilai karakter pada peserta didik tidak hanya ditetapkan pada 

ruang lingkup akademik, tetapi juga non akademik yang diharapkan dapat 

tertanam nilai karakter pada peserta didik terutama karakter nasionalsime. 

pelaksanaan PPK seharusnya selalu diarahkan ke arah positif guna memperoleh 

dampak positif dalam pendidikan karakter luhur bangsa Indonesia. Dengan 

adanya pelaksanaan PPK maka peserta didik akan mampu mewujudkan harapan 

besar dalam tiap-tiap individu serta dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan 

karakter. Seperti peserta didik berusaha tepat waktu dalam memulai suatu 

kegiatan yang sudah diagendakan. Sedangkan kondisi nyata pelaksanaan PPK 

peserta didik dapat terlihat tidak hanya dari kegiatan ruang lingkup akademik 

tetapi juga kegiatan non akademik. Contohnya yaitu pada kegiatan ekstrakurikuler 

drum band.  

SDN Purwosari 2 telah menerapkan salah satu ekstrakurikuler pilihan 

yaitu ekstrakurikuler drum band. Suatu kegiatan yang menggunakan gerakan-

gerakan di tempat dan berjalan. Terdapat banyak manfaat yang diperoleh dalam 

kegiatan ekstrakurikuler drum band, selain dapat meningkatkan intelegensi dan 

konsentrasi juga bermanfaat untuk perkembangan fisik, motorik kasar dan halus 

serta keterampilan olahraga. Pada kegiatan ekstrakurikuler drumband di SDN 

Purwosari 2 terdapat suatu nilai karakter yaitu karakter nasionalisme. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

bahwa perlu diteliti analisis PPK nasionalisme, sehingga perlu dilakukan 

penelitian kualitatif dengan judul: “Analisis Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) Nasionalisme Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Drum Band di SDN 

Purwosari 2”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan penguatan pendidikan karakter nasionalisme 

peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler drum band di SDN Purwosari 

2 ? 

2. Apa hambatan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter nasionalisme 

peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler drum band di SDN  

Purwosari 2 ? 

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter nasionalisme peserta didik pada kegiatan 

ekstrakurikuler drum band di SDN Purwosari 2 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sebagai berkikut : 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

nasionalisme peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler drum band di 

SDN Purwosari 2. 

2. Mendeskripsikan hambatan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

nasionalisme peserta didik pada kegiatan ekstrakurikuler drum band di 

SDN Purwosari 2. 

3. Mendeskripsikan solusi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter nasionalisme peserta didik pada kegiatan 

ekstrakurikuler drum band di SDN Purwosari 2. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat 

berguna secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini akan memberikan perbaikan untuk PPK pada peserta didik 

khususnya pada kegiatan ekstrakurikuler drum band di SDN Purwosari 2. 

a.  Penelitian ini dapat mendeskripsikan PPK di SDN Purwosari 2.  

b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengembangan penelitian-

penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan PPK. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

1) Hasil penelitian ini akan memberikan perbaikan untuk penguatan pendidikan 

karakter dan meningkatkan mutu pendidikan di SDN Purwosari 2. 

2) Sebagai saran untuk meningkatkan penanaman pendidikan karakter pada 

peserta didik di SDN Purwosari 2. 

3) Sebagai salah satu inovasi untuk lebih meningkatkan kualitas sekolah agar 

menarik minat peserta didik baru serta penanaman pendidikan karakter di SDN 

Purwosari 2. 

b. Bagi Guru 

1) Hasil penelitian ini sebagai sumber informasi untuk melaksanakan pembinaan 

bagi guru dalam upaya menanamkan pendidikan karakter untuk peserta didik 

sehingga nilai karakter dapat meningkat dengan baik.  

2) Untuk membantu meningkatkan penguatan pendidikan karakter yang membuat 

kualitas guru menjadi baik. 

c. Bagi Peserta Didik  

1) Diharapkan peserta didik dapat belajar lebih baik dan penanaman pendidikan 

karakter dapat dilaksanakan dengan baik di dalam lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan rumah tempat tinggal. 

2) Diharapkan penelitian ini dapat membantu peserta didik di SDN Purwosari 2 

dalam meningkatkan penguatan pendidikan karakter. 
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d. Bagi Peneliti 

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam merancang penelitian 

penguatan pendidikan karakter pada ekstrakurikuler lainnya. 

E. Batasan Penelitian 

Mengingat luasnya cakupan yang akan dibahas pada penelitian yang berjudul 

“Analisis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Nasionalisme Pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler Drum Band di SDN Purwosari 2”, maka peneliti perlu melakukan 

pembatasan masalah ruang lingkup agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas 

atau menyimpang dari tujuan yang semula direncanakan sehinggga 

mempermudah mendapatkan informasi yang diperlukan. Maka peneliti membatasi 

masalah pada : 

1. Karakter diartikan sebagai sifat manusia (perilaku, watak, kejiwaan, akhlak, 

budi pekerti) yang menjadi ciri khas seseorang. 

2. Penelitian difokuskan pada “Analisis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Nasionalisme Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Drum Band”. 

3. Penelitian hanya difokuskan pada kegiatan ekstrakurikuler drum band. 

4. Subjek penelitian adalah nilai karakter nasionalisme peserta didik pada kegiatan  

ekstrakurikuler drum band di SDN Purwosari 2. 
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F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadi kesalahan dalam menafsirkan penelitian ini, maka 

dianggap perlu dikemukakan tentang definisi istilah : 

1. Penguatan pendidikan karakter adalah suatu proses pembelajaran terhadap 

peserta didik untuk memperkuat tentang nilai-nilai kemanusiaan dasar (kejujuran, 

keberanian, kemurahan hati, keramahtamahan dan bertanggung jawab). 

2. Pendidikan Karakter adalah suatu pembiasaan bimbingan kepada peserta didik 

agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan dalam watak/perilaku, 

sikap dan ciri sikap. 

3. Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-akademik yang dilakukan peserta didik 

sekolah di luar jam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik dapat 

mengembangkan kepribadian, minat, bakat dan kemampuannya. 

4. Drum band adalah sekelompok orang yang memainkan beberapa lagu dengan 

menggunakan alat musik secara bersama-sama. 

5. Ekstrakurikuler drum band adalah suatu kegiatan non-akademik yang dilakukan 

oleh sekelompok orang dengan memainkan alat musik secara bersama-sama dan 

diiringi beberapa lagu. 

 

 

 


