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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

a. Pengertian penguatan pendidikan karakter  

Pendidikan karakter menurut (Megawangi:2011) yaitu sebuah usaha untuk 

mendidik anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Bertujuan agar mereka dapat memberikan 

konstribusi positif kepada masyarakat. Serta dapat dimaknai dengan pendidikan 

nilai, budi pekerti, moral, watak, untuk memberikan keputusan baik-buruk, 

mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Definisi 

lain menurut Gaffar, pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-

nilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang 

sehingga menjadi satu dalam kehidupan orang itu. Ada tiga pemikiran penting, 

yaitu proses transformasi, ditumbuh kembangkan dalam kepribadian dan menjadi 

salah satu dalam perilaku. Sedangkan dari definisi Screno, pendidikan karakter 

dapat dimaknai sebagai upaya bersungguh-sungguh dengan cara ciri kepribadian 

positif dikembangkan, didorong dan diberdayakan melalui keteladanan, kajian 

serta praktis emulasi. (Kusuma dan Megawangi, dkk. 2011:5) 

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

penguatan pendidikan karakater adalah usaha sadar dalam menanamkan dan 

menguatkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik baik terhadap Allah SWT 
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dan orang lain sampai bisa menjadi manusia yang diterima di lingkungan 

sekitarnya.  

Menurut Kemendikbud (2017:8-9) terdapat 5 Nilai-nilai pendidikan karakter 

utama yang saling berkaitan dan dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK 

antara lain : nilai religius, nilai mandiri, nilai gotong royong, nilai integritas dan 

nilai nasionalisme. 

Adapun PPK yang diteliti dalam penelitian ini yaitu karakter nasionalisme. 

Pengertian nasionalisme menurut L. Stoddard (2013) nasionalisme adalah sebuah 

kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat dimana mereka 

menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam 

suatu bangsa. Didalam nasionalisme terdiri dari beberapa bentuk yaitu bentuk 

nasionalisme kewarganegaraan atau disebut nasionalisme sipil, bentuk 

nasionalisme etnis, bentuk nasionalisme identitas, bentuk nasionalisme budaya, 

bentuk nasionalisme kenegaraan dan bentuk nasionalisme keagamaan.    

Beberapa contoh sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 

menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, rasa cinta terhadap 

tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan 

negara, rasa bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, 

menggunakan produk dalam negeri, melestarikan budaya Indonesia, ikut serta 

dalam upaya pembelaan negara, bersedia mempertahankan dan memajukan 

negara, mematuhi dan mentaati hukum negara, sikap apresiasi budaya bangsa 
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sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, menjaga lingkungan, disiplin serta 

menghormati keragaman budaya/suku/agama.  

b. Tujuan penguatan pendidikan karakter 

Tujuan penguatan pendidikan karakter menurut Kemendikbud (2017:16) 

sebagai berikut : 

1) Memberikan bekal serta membangun generasi emas indonesia 2045 untuk 

menghadapi perubahan dinamika kehidupan di masa yang akan datang dengan 

keterampilan abad ke 21. 

2) Menjadikan nilai karakter sebagai generator utama penyelenggaraan 

pendidikan dari pengembangan pendidikan nasional. 

3) Menghidupkan kembali pendidikan karakter sebagai pondasi dan ruh 

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

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

4) Memperluas silaturahmi dengan masyarakat untuk bahan belajar diluar dan di 

dalam sekolah. 

5) Membudayakan budaya masyarakat Indonesia untuk mendukung gerakan 

nasional revolusi mental (GNRM).  

Jadi dapat disimpulkan tujuan pendidikan karakter yaitu untuk menanamkan 

nilai-nilai karakter pada peserta didik sehingga dapat mendorong manusia yang 

berakhlak mulia dengan melalui pembelajaran, pembiasaan dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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c. Landasan Pendidikan Karakter 

Landasan pendidikan karakter di Indonesia sebagai berikut :  

1) Agama  

Pendidikan karakter harus dilandaskan berdasarkan nilai-nilai ajaran agama 

dan tidak boleh bertentangan dengan agama. Karena agama merupakan landasan 

yang pertama dan paling utama untuk mengembangkan pedidikan karakter di 

Indonesia khususnya pada anak usia dini. 

2) Pancasila  

Pendidikan karakter bangsa Indonesia memiliki tujuan guna mempersiapkan 

peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik serta dapat menerapkan nilai-

nilai pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara.  

3) Budaya  

Pendidikan dasar berlandaskan pada budaya artinya nilai budaya dijadikan 

sebagai dasar pemberiaan makna terhadap suatu konsep dan arti dalam 

komunikasi antar anggota masyarakat. 

4) Tujuan Pendidikan Nasional  

Menurut UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional adalah mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban bagsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi  manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
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Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, 

demokratif dan bertanggung jawab. 

5) Komponen Pendidikan Karakter  

Komponen pendidikan karakter menurut Thomas Lickona (2012:84) antara 

lain : 

(1) Moral Knowing / pengetahuaan moral  

Aspek pertama yang memiliki 6 unsur yaitu kesadaran moral, logika moral, 

penentuan sudut pandang, pengambilan keputusan, pengetahuaan tentang nilai 

moral dan pengenalan diri. 

(2) Moral Loving / perasaan moral 

Penguatan pendidikan karakter dalam aspek emosi (bentuk sikap), kesadaran 

akan jati dirinya sendiri, seperti hati nurani, harga diri, memiliki rasa empati 

terhadap orang lain, bisa mngendalikan diri dan memiliki kerendahan hati. 

(3) Moral Acting / tindakan moral  

Perpaduan antara moral knowing dan moral loving yang akan memunculkan 

pada peserta didik ke dalam 3 tindakan komponen yaitu kompetensi, keinginan 

dan kebiasaan.  

Dapat disimpulkan dalam komponen pendidikan karakter memiliki 3 

komponen peserta didik yaitu pengetahuan tentang moral, perasaan moral dan 

tindakan moral. Dari ketiga komponen tersebut peserta didik juga harus 

mengembangkan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik.  
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2. Ekstrakurikuler 

a. Pengertian Ekstrakurikuler 

Menurut Permendikbud Republik Indonesia nomor 62 tahun 2014 tentang 

pedoman kegiatan ekstrakurikuler yaitu :  

1) Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik diluar jam 

belajar kegiatan intrakrikuler. 

2) Ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib 

diselenggarakan oleh seluruh peserta didik.  

3) Ekstrakurikuler pilihan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan 

dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat, minat, peserta didik. 

Menurut Kemendikbud (2017:2018) menjelaskan kegiatan ekstrakurikuler 

selain tempat pengembangan bakat dan minat juga merupakan kegiatan 

pembentukan karaker yang dilaksankan diluar jam pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik peserta didik dan memperhatikan kearifan lokal. Berdasarkan 

beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan diluar jam pembelajaran yang telah ditentukan untuk pengembangan 

bakat dan minat peserta didik serta untuk penguatan karakter peserta didik. 

Kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi 2 pilihan yaitu wajib dan pilihan. 

Ekstrakurikuler wajib adalah peserta didik wajib mengikutinya, sedangkan 

ektrakurikuler pilihan adalah peserta didik berhak memilih ekstrakurikuler yang 

ingin diikuti sesuai dengan bakat dan minatnya. 
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b. Tujuan Ekstrakurikuler 

Menurut Permendikbud nomor 62 tahun 2014 kegiatan ekstrakurikuler 

diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, 

kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimal 

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

Jadi dapat disimpulkan tujuan ekstrakurikuler yaitu dapat mengembangkan 

kognitif, afektif, psikomotorik peserta didik dan mengembangkan bakat minat 

yang dimilikinya. 

c. Fungsi Kegiatan Ekstrakurikuler 

Menurut Permendikbud (2013:3) tentang fungsi kegiatan ekstrakurikuler 

antara lain : 

1) Fungsi Pengembangan 

Kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan peserta didik 

melalui perluasan minat, pengembangan potensi dan pemberian kesempatan untuk 

pelatihan kepemimpinan serta pembentukan karakter. 

2) Fungsi Sosial 

Kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan kemampuan bersosialisasi 

dengan lingkungan masyarakat dan rasa tanggung jawab peserta didik. 

3) Fungsi Rekreatif 

Kegiatan ekstrakurikuler yang dapat menjadikan kehidupan sekolah lebih 

menarik bagi peserta didik sehingga harus dilaksanakan dengan suasana santai, 
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menggembirakan dan menyenangkan agar dapat menunjang proses perkembangan 

peserta didik. 

4) Fungsi Persiapan Karir  

Kegiatan ekstrakurikuler yang berfungsi dalam mengembangkan persiapan 

karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas pada beberapa jenis kegiatan. 

Dapat disimpulkan kegiatan ekstrakurikuler berfungsi menumbuhkembangkan 

kesosialan bermasyarkat, minat, bakat, keterampilan, rekreatif, karir dan 

mengembangkan karakter peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan, Rasul 

dan sesama manusia. 

d. Mekanisme Kegiatan Ekstrakurikuler 

Menurut Permendikbud nomor 62 tahun 2014 bahwa mekanisme kegiatan 

ekstrakurikuler terdiri dari : 

1) Pengembangan 

Dalam K13 pendidikan kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib. 

Pendidikan kepramukaan dilaksanakan bagi peserta didik SD, SMP, SMA. Semua 

satuan pendidikan wajib menyusun program kegiatan ekstrakurikuler yang 

merupakan bagian dari rencana kerja sekolah. Program kegiatan ekstrakurikuler 

pada satuan pendidikan dikembangkan dengan mempertimbangkan penggunaan 

sumber daya bersama yang tersedia pada gugus sekolah. Penggunaannya 

difasilitasi oleh pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan 

masing-masing. Program kegiatan ekstrakurikuler disosialisasikan kepada peserta 

didik dan orang tua pada setiap awal tahun pembelajaran.  
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2) Pelaksanaan  

Penjadwalan kegiatan ekstrakurikuler pilihan dirancang diawal tahun pelajaran 

oleh pembina di bawah bimbingan kepala sekolah. Jadwal kegiatan 

ekstrakurikuler diatur agar tidak menghambat pelaksanakan kegiatan 

intrakurikuler. 

3) Penilaian 

Kriteria keberhasilan peserta didik meliputi proses dan pencapaian kompetensi 

peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya. Penilaian ini 

dilakukan secara kualitatif. Peserta didik wajib memperoleh nilai minimal baik 

pada tiap semesternya. Karena berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik.    

4) Evaluasi 

Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler dilakukan untuk mengukur ketercapaian 

tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan dalam perencanaan satuan 

pendidikan. Satuan pendidikan seharusnya mengevaluasi setiap indikator yang 

sudah tercapai atau belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan 

dapat melakukan perbaikan rencana tindak lanjut untuk siklus kegiatan 

berikutnya. 
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5) Daya Dukung 

Daya dukung pengembangan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antara 

lain: 

a) Kebijakan satuan pendidikan 

Kewenangan dan tanggung jawab penuh dari satuan pendidikan. Oleh karena 

itu untuk dapat mengembangkan dan melaksankan kegiatan ekstrakurikuler 

diperlukan kebijakan satuan pendidikan yang ditetapkan komite sekolah baik 

langsung / tidak langsung. 

b) Ketersediaan pelatih 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler harus didukung dengan ketersediaan 

pelatih/pembina. Karena ketersediaan pelatih sangat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Satuan pendidikan dapat bekerja sama 

dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pelatih/pembina.   

c) Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang baik pada satuan pendidikan sangat 

bergantung pada kondisi sekolah tentang ketersediaan sarana dan prasarana. 

Sarana meliputi segala kebutuhan fisik, sosial dan kultural yang diwujudkan untuk 

proses pendidikan. Sedangkan prasarana meliputi gedung, lahan, tempat olahraga 

dan kesenian. 
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3. Ekstrakurikuler Drum Band 

a. Sejarah Drum Band 

Drum Band adalah sebuah kesenian yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. 

Dari tahun ke tahun semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman. 

Kesenian ini berawal dari tradisi purba yang dilakukan oleh beberapa musisi. 

Dengan cara memainkan alat musik sambil berjalan untuk mengiringi sebuah 

festival atau acara perayaan.  

Drum band di Indonesia mulai berdiri pada tahun 1977, tepatnya pada bulan 

desember, cabang olahraga membentuk Persatuan Druma band Indonesia dan 

disingkat sebagai PDI. Banyak orang yang tidak mengetahui perbedaan drum 

band dan marching band. Mereka berfikir bahwa drum band dan marching band 

itu sama saja padahal ke dua nya mempunyai makna yang berbeda. Pada drum 

band komposisi alat musik tiup bas tidak lengkap. Sedangkan pada marching band 

komposisi alat tiupnya lebih lengkap dan menggunakan bahan logam serta kayu. 

Jadi secara umum marching band mempunyai anggota dan alat musik yang lebih 

banyak dibandingkan drum band. Untuk kemiliteran lebih banyak menggunakan 

marching band dibandingkan drum band. 

b. Pengertian Drum band 

Menurut Reza Qumilar (2010) drum band bermula dari suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh beberapa musisi yang bermain musik secara bersama-sama dan 

dilakukan sambil berjalan untuk mengiringi suatu perayaan. Menurut Sudrajat 

(2005) drum band secara umum didefinisikan sebagai bentuk permainan musik 
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dan olah raga yang terdiri dari beberapa orang personil untuk mengiringi langkah 

dalam berbaris/berbaris sambil bermain musik. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa drum band merupakan 

sekelompok barisan orang yang memainkan satu atau beberapa lagu dengan 

menggunakan sejumlah kombinasi alat musik (tiup, instrumen, perkusi) secara 

bersama-sama yang dapat dimainkan baik di lapangan terbuka atau di dalam 

ruangan. 

Manfaat kegiatan drumband antara lain : 

1) Menanamkan kepada para anggotanya berupa pengetahuan, pemahaman dan 

keterampilan bermain musik baik secara teori atau secara praktik.  

2) Menanamkan kedisiplinan dan kerja sama dalam anggota kelompok.  

3) Menanamkan rasa percaya diri dan loyalitas terhadap team, lembaga/organisasi. 

4) Menjalankan pola hidup dan pola makan yang sehat, sehingga kesehatan dan 

kebugaran dapat terjaga dengan baik. 

5) Mengajarkan tentang pencapaian tujuan prestasi melalui proses latihan dan 

bekerja keras. 

6) Menanamkan kepada setiap anggota bagaimana cara memimpin dan dipimpin. 

Jadi ekstrakurikuer drum band merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

di luar jam pembelajaran sekolah dan diapresiasikan melalui gerakan-gerakan 

dengan diiringi musik di tempat/berjalan serta mengandung beberapa unsur. 
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Meliputi unsur gerakan pelepasan, unsur gerakan penguatan, unsur gerakan 

ketangkasan atau kekuatan, unsur gerakan keindahan dan terakhir koordinasi. 

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara drum band dengan karakter 

nasionalisme adalah dimana drum band merupakan suatu alat pengenalan cara 

menyanyikan dengan baik pada suatu lagu daerah dan lagu nasionalis. Lagu 

nasional dapat mengiringi pelaksanaan berlangsungnya upacara dengan baik dan 

benar. Dengan adanya drum band akan memudahkan peserta didik dalam 

menyanyikan lagu wajib nasional seperti Indonesia Raya, Hymne Guru, Tanah 

Air dengan intonasi serta nada yang sesuai/cocok. Peserta didik juga diajarkan 

membirama dengan baik dan benar. Diharapkan mampu menjadi pemimpin yang 

baik bagi anggotanya, hal ini sesuai dengan rasa nasionalisme yang saat ini 

dibutuhkan di negara Indonesia khusunya di jenjang pendidikan sekolah. 
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4. Karakteristik peserta didik Sekolah Dasar kelas III sampai kelas V 

Masa kelas rendah sekolah dasar dimulai dari usia 6 tahun sampai dengan usia 

8 tahun. Maka pada usia tersebut peserta didik termasuk dalam kelas I sampai 

dengan kelas III. Jadi  masuk dalam kategori kelas rendah. Sedangkan masa kelas 

tinggi sekolah dasar dimulai dari usia 9 tahun sampai kira-kira usia 12 tahun. 

Maka pada usia tersebut peserta didik termasuk dalam kelas IV sampai dengan 

kelas VI. Jadi  masuk dalam kategori kelas tinggi (Purwanti, 2019). 

Menurut Jeje (2013) pada masing-masing fase memiliki karakteristik yang 

berbeda. Nah disini kita akan membahas karakteristik peserta didik pada kelas III 

sampai kelas V di sekolah dasar sebagai berikut : 

a. Karakteristik peserta didik kelas III antara lain : 

Adanya kecenderungan memuji diri sendiri, suka membanding-bandingkan 

dirinya dengan temannya kalau hal itu dirasakan menguntungkan untuk 

meremahkan orang lain, hal-hal yang bersifat konkret, kehidupannya suka 

bermain, individualistik, kritis, kegiatan di luar rumah semakin penting bagi 

mereka, sikap tunduk terhadap peraturan-peraturan permainan tradisional, adanya 

korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi, kemampuan 

daya ingat dan berbahasa berkembang sangat cepat dan mengagumkan.  

b. Karakteristik peserta didik kelas IV antara lain : 

Sangat realistik, bekerjasama, gemar pada lingkungan sosial, sifat pemberani 

tetapi masih menggunakan logika, mudah bergaul, penuh kasih sayang dan mudah 

beradaptasi, serta timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. 
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c. Karakteristik peserta didik kelas V antara lain : 

Sudah mulai mandiri, tanggung jawab, emosi yang tidak stabil atau emosional, 

adanya perbedaan pendapat, kurang peduli, suka berargumentasi, minat terhadap 

kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, sangat realistik, rasa ingin tahu, rasa 

ingin belajar. Pada masa ini anak memandang nilai sebagai ukuran tepat mengenai 

prestasi sekolahnya, gemar membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama.  

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik peserta didik kelas III sampai dengan 

kelas V yaitu :  

1) Bersifat konkret  

2) Bersifat abstrak 

3) Perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari 

4) Ingin tahu, ingin belajar dan realistis 

5) Memandang nilai sebagai ukuran yang tepat terhadap prestasi belajarnya 

6) Membentuk kelompok sebaya untuk bermain bersama-sama dengan 

peraturannya sendiri 

7) Berusaha terlihat baik oleh orang lain  

8) Mulai mandiri dan bertanggung jawab 

9) Belum mandiri dan belum ada rasa tanggung jawab 

10) Sudah menunjukkan sikap kritis dan rasional 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No. Identitas   Judul Penelitian   Hasil Penelitian  

1. Skripsi Fitria W. P,  Analisis pelaksanaan GLS  Persamaan penelitian 

Tahun 2017, UMM. Pada kelas rendah di SDN  yaitu sama-sama  

   Punten Bantu.   menganalisis dan  

menggunkan penelitian 

kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya yaitu 

penelitian berfokus pada 

GLS. 

 

2. Skripsi Yogi P.A,  Analisis pelaksanaan  Persamaan penelitian 

Tahun 2016, UMM. Pendidikan karakter mata  yaitu sama-sama  

Pelajaran IPS Sumber Daya menganalisis pendidi 

Alam kelas IV SDN Junrejo kan karakter, sedang 

1 Batu.    kan perbedaannya   

yaitu penelitian  

berfokus pada  

pendidikan karakter 

mata pelajaran IPS. 

 

3. Skripsi Cahaya,  Analisis PPK dalam   Persamaan penelitian  

Tahun 2018, UMM. Pembelajaran ekstrakurikuler yaitu sama-sama meng 

   Al-banjari di SDN 2 Malang. analisis, menggunakan 

       penelitian kualitatif, dan 

    nilai-nilai karakter.  

sedangkan 

perbedaannya yaitu 

penelitian berfokus pada 

PPK ekstrakurikuler 

drum band. 
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Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Hasil penelitian Fitria W.P. (2017), yang berjudul “Analisis Pelaksanaan 

GLS Pada Kelas Rendah di SDN Punten Batu”, menunjukkan bahwa  

prestasi belajar peserta didik lebih baik dari pada sebelumnya. Persamaan 

penelitian di atas dengan skripsi penulis  yaitu sama-sama menganalisis 

dan menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian di 

atas yaitu penelitian berfokus pada GLS. 

2. Hasil penelitian Yogi P.A (2016), yang berjudul “Analisis Pelaksanaan 

Pendidikan Karakter Mata Pelajaran IPS Sumber Daya Alam Kelas IV di 

SDN Punten Batu”, menunjukkan bahwa pendidikan karakter pada peserta 

didik lebih baik dari pada sebelumnya. Persamaan penelitian di atas 

dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menganalisis pendidikan karakter. 

Sedangkan perbedaan penelitian di atas yaitu penelitian berfokus pada 

pendidikan karakter mata pelajaran IPS Sumber Daya Alam.. 

3. Hasil penelitian Cahaya (2018), yang berjudul “Analisis Pelaksanaan 

Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Ekstrakurikuler Al-Banjari di 

SDN 2 Malang”, menunjukkan bahwa pendidikan karakter pada peserta 

didik tidak hanya dilakukan di ruang akademik tetapi juga dapat 

dilaksanakan di ruang non-akademik. Persamaan penelitian di atas dengan 

skripsi penulis yaitu sama-sama menganalisis pendidikan karakter, 

menggunakan penelitian kualitatif, dan nilai-nilai karakter. Sedangkan 

perbedaan penelitian di atas yaitu penelitian berfokus pada pendidikan 

karakter ekstrakurikuler drum band. 
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C. Kerangka Pikir   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Ideal : 

Pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter tidak hanya dilaksanakan di 

lingkup akademik tetapi juga non 

akademik. Pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter bertujuan untuk 

mampu menanamkan atau 

menguatkan nilai-nilai karakter 

peserta didik. Khususnya nilai 

karakter nasionalisme. 

Kondisi nyata : 

Penanaman nilai karakter peserta 

didik terlihat tidak hanya dari 

kegiatan akademik tetapi juga non 

akaademik yaitu pada kegiatan 

ekstrakurikuler drum band. 

 

Permasalahan : 

1. Kurang dapat mendisiplinkan kaki sesuai dengan aturan ketukan musik 

2. Tidak fokus dan tidak konsentrasi dalam memainkan alat drum band  

3. Daya tahan kekuatan membawa alat-alat drum band  

Solusi : 

1. Membiasakan peserta didik untuk disiplin dan melangkah serta berjalan sesuai 

dengan aturan ketukan musiknya. Seandainya bisa dilaksanakan oleh peserta 

didik insyaAllah pelaksanaan drum band akan lebih baik.  

2. Merubah pola menset peserta didik dari yang tidak serius menjadi serius dan 

mengupayakan agar tetap konsentrasi dan fokus pada alat & tugas masing-

masing. 

3. Memberikan motivasi pada peserta didik agar dapat kuat membawa alat musik 

drum band. 

Analisis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Nasionalisme Pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler Drum Band di SDN Purwosari 2 


