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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam proses meningkatkan sumber 

daya manusia. Peningkatn kualitas pendidikan meruapkan suatu proses yang 

integritas dengan proses peningkatan sumber daya manusia. Menyadari pentingnya 

pendidikan, maka pemerintah bersama - sama masyarakat telah dan terus berupaya 

mewujudukan peningkatan kualitas, melalui perbaikan kurikulum dan sistem 

evaluasi perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi 

pelajaran serta pendidikan bagi guru dan tenaga pendidikan lainnya. Aspek penting 

dalam proses pendidikan adalah membangun karakter peserta didik. Karakter yang 

merupakan standar atau norma dan sistem nilai yang terimplementasi dalam 

berbagai bentuk kualitas diri. 

 Nilai - nilai yang diajarakan dalam pendidikan harusnya menjadi dasar 

dari kurikulum sekolah yang memiliki tujuan mengembangkan secara 

berkesinambungan dan sistematis, disamping nilai tersebut diintregrasikan dalam 

kurikulum,  yang tidak kalah penting adalah role mode yang baik dalam masyarakat 

untuk dapat memberikan contoh dan mendorong sifat baik  atau ciri-ciri karakter 

yang diinginkan.  

Hidayatullah (2010), pendidikan karakter merupakan kepribadian yang 

ditinjau dari titik tolak etis atau moral, seperti sifat kejujuran, amanah, keteladanan, 

atau sifat-sifat lain yang harus melekat pada diri pendidik. Pendidik yang memiliki 

karakter kuat tidak hanya memiliki kemampuan mengajar dalam arti  sempit (hanya 

menyalurkan pengetahuan  atau ilmu kepada peserta didik) 
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melainkan juga memiliki kemampuan mendidik dalam arti luas. 

Pendidikan sangat berperan penting terhadap kemajuan negara. Kualitas 

pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang dapat 

diandalkan untuk memajukan kesejahteraan negara. Pendidikan merupakan proses 

pembinaan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Guru sangat berrperan 

penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Perilaku anak-anak pada saat 

sekarang ini perlu diberikan pembelajaran karakter, dalam hal ini guru menjadi peran 

yang penting dalam melakasanakan tugas tersebut.  

   Kurniawan (2015:42) berpendapat bahwa “Pendidikan merupakan usaha 

terencana seseorang dalam mewujudkan keinginan untuk belajar supaya peserta didik 

secara langsung dapat mengembangkan potensi/bakat yang dimilikinya dari segi 

keterampilan, keagamaan, kecerdasan, pengendalian diri, serta kepribadian yang 

diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan merupakan bekal di dunia maupun di 

akhirat, oleh karena itu pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan”.  

  Pendidikan karakter di dalam sekolah maupun di luar sekolah diarahkan dapat 

menciptakan suasana yang kondusif supaya proses pendidikan tersebut memungkinkan 

untuk semua unsur di sekolah dapat secara langsung maupun tidak langsung dapat 

memberikan dan berpartisipasi aktif sesuai dengan fungsi dan perannya. Guru yang 

memiliki makna “Digugu dan Ditiru” (dipercaya dan dicontoh) secara tidak langsung 

memberikan pendidikan karakter kepada peserta didiknya. Oleh karena itu, profil dan 

penampilan guru harusnya mempunyai sifat-sifat yang dapat membawa peserta didik 

kearah pembentukan karakter yang kuat. Pendidikan tidak cukup hanya mampu 

menciptakan nilai-nilai luhur atau karakter. Khilmiyah, Sumarno et al (2015:2) 
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Penanaman pendidikan karaktar pada diri anak dimulai dari pendidikan sekolah dasar 

(SD) yang merupakan pendidikan yang paling rendah, pada jenjang SD pembentukan 

karakter lebih mudah diperkenalkan pada diri anak. Pembelajaran karakter tidak hanya 

dengan pembelajaran aktif, tetapi dapat diberikan dalam pendidikan di luar sekolah 

seperti ekstrakurikuler Tapak Suci. Tapak Suci sebagai pendidikan tambahan untuk 

membentuk karakter anak supaya memiliki tanggung jawab dan cintai damai. 

Sebagaimana pendapat Yunus (2015:176) “Membentuk karakter peserta didik salah 

satunya adalah dengan satuan pendidikan yang bersumber dari tujuan pendidikan 

nasional, agama, budaya dan Pancasila. 

Menurut Gunawan (2012), tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan, 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan 

Tuhan YME. Ekstrakurikuler Tapak Suci dapat memberikan arahan pada anak dalam 

berperilaku baik serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Perguruan Seni 

Beladiri Tapak Suci Putera Muhammadiyah sebagai pencak silat bernafaskan Islam 

memiliki peran yang penting dalam pendidikn karakter siswa. 

 Hastuti (2008:46) Kegiatan ekstrakrikuler merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan di luar jam pembelajaran untuk memenuhi tuntutan penguasaan peserta 

didik pada bahn kajian dan pelajaran. Dahirah, Ely et al (2017:93) Ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan yang memberikan wawasan, nilai-nilai sikap dan 

mengembangkan potensi pada peserta didik yang tidak tersalurkan di sekolah. Selain 

itu, perguruan silat ini tumbuh dan berkembang banyak dilingkungan pendidikan, 

mulai sekolah, pondok pesantren hingga kampus-kampus. Baik melalui kegiatan 
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ekstrakuriluler (di luar jam pelajaran) maupun masuk dalam program muatan lokal 

(ekstrakulikuler wajib dalam jam pelajaran).  

Asmani (2011), menjelaskan bahwa “kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

di luar jam pelajaran biasa dan pada waktu libur sekolah yang di lakukan dengan baik 

di sekolah ataupun di luar sekolah”. Tujuan program ekstrakurikuler adalah untuk 

membentuk karakter siswa yang baik, menyalurkan bakat serta minat siswa, 

menyehatkan tubuh serta memperluas pengetahuan peserta didik dalam beladiri. 

Pola keseimbangan unsur pencak silat tersebut seiring dengan ajaran ilmu 

beladiri Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Hal tersebut dapat dilihat dari tata cara 

upacara tradisi Tapak Suci, makna lambang, ikrar siswa hingga motto perguruan. 

Motto perguruan yang berbunyi “Dengan Iman dan Akhlak saya menjadi kuat, tanpa 

Iman dan Akhlak saya menjadi lemah”, motto ini menyimpan kekuatan 

supranatural/religius spiritual  dalam diri pesilat Tapak Suci. Makna iman meliputi 

rukun iman sebanyak enam butir. Sedangkan akhlak sama dengan budi pekerti, tingkah 

laku yang terpuji. Ajaran Tapak Suci seperti ini membuat perguruan silat modern ini 

mengembangkan nilai-nilai ke-Islam-an dalam dunia persilatan yang memperhatikan 

aspek mental religius spiritual, namun tetap memperhatikan kekuatan fisik, 

ketrampilan teknik dan taktik dalam bertarung. Pola ini  ditekankan dalam pembinaan 

dan melatih atlet, meliputi aspek fisik, teknik, taktik dan mental. Kepribadian identik 

dengan karakter, watak, tabiat atau perilaku yang dimiliki oleh seseorang secara 

individu.  

 Kepribadian yang terlihat dari seorang pesilat, khususnya Tapak Suci memiliki 

kekhasan ciri – ciri tersendiri. Pesilat Tapak Suci tidak boleh sombong, namun harus 
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percaya diri dan terbuka (jujur), suka berteman dan menjauhi permusuhan dan 

prasangka. Memiliki motivasi  berprestasi dan belajar, namun tidak emosional, stres, 

cemas, agresif dalam menghadapi kondisi tertentu. Pencak silat tapak suci merupakan 

kegiatan positif yang dapat di tanamkan karakter pada peserta didiknya. Melalui 

kegiatan ini peserta didik dapat meningkatkan karakter Religius, Nasionalis, Mandiri, 

gotong royong dan Integritas di luar jam formal. peserta didik terlihat antusias dalam 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tapak suci. Melihat banyaknya siswa dari kelas 1 

sampai kelas 5 serta 2 pelatih tapak suci, rupanya peserta didik benar-benar ingin 

belajar sikap baik  dan membela dirinya sendiri sehingga muncullah karakter yang 

berbeda-beda namun terarah. 

Berdasarkan observasi awal di SD Muhammadiyah 08 Dau pada tanggal 22 

Februari 2018, karakter siswa disana ada yang sudah bagus dan namun masih ada yang 

harus di didik lagi, contohnya dalam merapikan alat-alat Tapak Suci yang sudah di 

pakai di kembalikan ke tempatnya dan saling membantu temannya jika ada yang belum 

mengerti jurus-jurus yang di praktekkan. karena tidak semua peserta didik mudah 

untuk menerima sesuatu yang diajarkan dengan cepat. Kegiatan esktrakurikuler 

dilaksanakan setiap hari selasa dan kamis jam 13.00. peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Analisis Ekstrakurikuler Tapak Suci Sebagai Pendidikan 

Karakter Siswa di  Sekolah Dasar Muhammadiyah 08 Dau. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler tapak suci sebagai  

pendidikan karakter di  Sekolah Dasar Muhammadiyah 08 Dau? 
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2. Apa saja nilai karakter yang muncul di ekstrakurikuler tapak suci di  Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 08 Dau? 

3. Apa saja kendala pelaksanaan ekstrakurikuler tapak suci di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 08 Dau? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dari aktifitas yang telah 

dilaksanakan. Penelitian ini juga mempunyai tujuan yang berfungsi untuk 

merealisasikan rumusan masalah yang akan diteliti sehingga penelitian dapat berjalan 

secara terarah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler tapak suci sebagai  

pendidikan karakter di Sekolah Dasar Muhammadiyah 08 Dau 

2. Untuk mengetahui nilai karakter yang muncul di ekstrakurikuler tapak suci di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 08 Dau 

3. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan ekstrakurikuler tapak suci di Sekolah 

Dasar Muhammadiyah 08 Dau 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan di bidang pendidikan khususnya pada bidang pendidikan karakter. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peserta didik 

Dengan adanya pendidikan karakter peserta didik akan memiliki karakter  dan dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari disegala kondisi. 

b. Bagi Pelatih Ekstrakurikuler Pencak Silat Tapak Suci 

Menambah wawasan bagi pelatih mengenai cara - cara pendidikan karakter dan 

sebagai bahan introspeksi sudah sejauh mana peran pelatih dalam Ekstrakurikuler 

Pencak Silat Tapak Suci Sebagai Pendidikan Karakter Siswa di  Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 08 Dau. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan gambaran keberhasilan serta rekomendasi perbaikan dalam pendidikan 

karakter Ekstrakurikuler Pencak Silat Tapak Suci Sebagai Pendidikan Karakter Siswa 

di  Sekolah Dasar Muhammadiyah 08 Dau. 

 

E. Definisi Operasional 

Penulis menguraikan beberapa istilah penting. Hal ini bertujuan untuk tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah yang akan dibahas. Istilah-istilah 

penting tersebut antara lain : 

1. Ekstrakurikuler  

Kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar 

kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah 

bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, 
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dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan 

oleh kurikulum. Program ekstrakurikuler adalah  kegiatan yang dilakukan sekolah 

dengan tujuan untuk membina potensi dan kompetensi peserta didiknya. Program 

ekstrakurikuler ini sebagai wadah yang disediakan oleh sekolah untuk menampung 

berbagai kegiatan yang mendukung peserta didik dalam rangka mengembangkan 

potensi yang dimiliki. Kegiatan ekstrakurikuler biasanya dilaksanakan di luar jam 

pelajaran. 

2. Tapak Suci 

Tapak suci adalah  organisasi bagi putra - putri Muhammadiyah yang bergerak 

dalam seni beladiri, sebagai sarana dakwah amar makruf nahi munkar untuk 

melaksanakan tujuan Muhammadiyah dan sebagai usaha mempertinggi ketahanan 

Nasional. Jadi pencak silat tapak suci adalah seni beladiri khas Indonesia di Perguruan 

Muhammadiyah.  

3. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah  tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak  atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter yang terbentuk pada diri siswa 

adalah religius, mandiri, gotong royong, nasionalis dan integritas 


