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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Hakikat Ekstrakurikuler 

 Menerapkan serta membentuk karakter pada peserta didik tidaklah 

mudah, melainkan memerlukan berbagai tahapan yang dirancang secara 

sistematis dan berkelanjutan. Untuk menerapkan pendidikan karakter di 

sekolah tidaklah sulit, yaitu dapat dengan mengintegrasikan pendidikan 

karakter pada pembelajaran di kelas dan di luar kelas atau kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Ekstrakurikuler sendiri memiliki arti sebagai kegiatan pendidikan 

yang terdapat disekolah dan dilakukan diluar kelas untuk menunjang minat 

maupun bakat serta untuk menambah wawasan peserta didik. Sejalan 

dengan pendapat Aqib & Sujak (2011:68) yang menyampaikan bahwa 

ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran yang 

dilakukan untuk membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan potensi, bakat serta minat melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidikan dan atau tenaga pendidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. 

Pendapat lain juga menyampaikan bahwa ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan yang dilakukan diluar jam pelajaran tatap muka. Dilaksanakan di 

luar dan di dalam lingkungan sekolah untuk memperluas pengetahuan, 

meningkatkan ketrampilan, dan mengintegrasikan nilai-nilai atau aturan-
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aturan agama serta sosial. Baik secara lokal, nasional, maupun global untuk 

membentuk insan paripurna (Wiyani, 2013: 108) 

Adapun pengertian ekstrakurikuler menurut Permendikbud Republik 

Indonesia nomor 62 tahun 2014. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik diluar jam belajar kegiatan 

intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler. Dilaksanakan dan dikembangkan 

di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. 

Berdasarkan pengertian ekstrakurikuler yang telah diuraikan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk mengembangkan dan 

mengarahkan potensi, bakat dan minat peserta didik serta menambah 

wawasan peserta didik. Dibimbing oleh tenaga pendidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. 

Munculnya kegiatan ekstrakurikuler tidak mungkin tidak mempunyai 

tujuan tertentu, pasti memiliki tujuan tertentu, yang pastinya untuk 

menunjang peningkatan pendidikan yang ada. Banyak sekali tujuan 

kegiatan ekstrakurikuler diantaranya adalah menurut Syifa (2017:18) 

menyampaikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan diluar jam 

pembelajaran dengan bimbingan dari pihak tertentu yang bertujuan untuk 

memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan peserta didik. 

Sejalan dengan pendapat Syifa, wiyani (2013: 109) menyatakan 

bahwa ekstrakurikuler dikendalikan oleh sekolah untuk membentuk pribadi 

seutuhnya. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan proses pengaktualisasian 
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potensi kreatifitas peserta didik. Hal tersebut disebabkan karena bentuk 

kegiatan intrakurikuler tidak cukup memberi ruang dan waktu bagi peserta 

didik untuk dapat mengembangkan aspek afektif dan Psikomotorik. 

Tujuan kegiatan ekstrakurikuker juga disebutkan oleh Permendiknas 

No. 39 Tahun 2008 (dalam Hermellawati, 2013: 20), yaitu sebagai berikut: 

1. Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang 

meliputi bakat, minat, dan kreativitas. 

2. Memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan 

sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan 

pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. 

3. Mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam pencapaian prestasi 

unggulan sesuai bakat dan minat 

4. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak 

mulia, demokratis, menghormati, hak-hak asasi manusia dalam rangka 

mewujudkan masyarakat madani (civil society) 

Dari tujuan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa 

adanya kegiatan  ekstrakurikuler bertujuan untuk memperluas, dan 

meningkatkan pengetahuan siswa, melatih dan mengembangkan bakat, 

minat dan keterampilan dalam rangka upaya pembentukkan 

pribadi dan karakter dalam pembentukkan manusia seutuhnya. 

2. Keterkaitan Nilai Karakter dengan Ekstrakurikuler Karate 

Karate berasal dari bahasa Jepang yang terdiri dari dua kata yaitu airu 

kara dan te, jika disatukan dalam satu suku kata menjadi karate yang artinya 
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adalah tangan kosong. Oleh karena itu karate adalah sebuah seni bela diri 

tangan kosong di mana kaki dan tangan digunakan secara sistematik, dan 

apabila ada serangan yang datang secara tiba- tiba dan megejutkan dari 

lawan. Maka kedua tangan ataupun kaki akan dapat dikuasai dengan sebuah 

demontrasi seperti senjata yang sebenamya Simatjutak dan Dinata dalam 

(Ompi,2010:48) 

Latihan dasar karate terbagi dalam tiga aspek pokok. Diantaranya 

adalah kihon yaitu latihan teknik-teknik dasar karate seperti teknik 

memukul, menendang dan menangkis. Kata yaitu latihan jurus atau bunga 

karate. Kumite yaitu latihan tanding atau sparing. Ketiga aspek pokok 

tersebut adalah rohnya karate (Permana, 2008:24) 

Setiap cabang olahraga beladiri  mempunyai ciri khas,  asal-usul dan 

tujuan tersendiri. Salah satunya olahraga beladiri karate yaitu beladiri yang 

mempunyai ciri khas permainan praktis, teknik pertarungan tangan kosong, 

metode formal yang bertujuan untuk melatih fisik, mental dan olahraga 

yang penuh persaingan. (Ompi,2010:49).  

Karate juga memiliki beberapa muatan yang bertujuan untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan nilai karakter pada diri peserta didik 

yang mengikuti kegiatan beladiri karate tersebut. Pertama sumpah karate, 

seseorang yang mengikuti karate haruslah mengucapkan dan menjalankan 

sumpah karate pada setiap latihan karate yang berbunyi “sanggup 

memelihara kepribadian, sanggup patuh pada kejujuran, sanggup 

mempertinggi prestasi, sanggup menjaga sopan santun, sanggup menguasai 
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diri.” Dengan demikian karakter jujur, sopan santun, berkepribadian baik, 

mampu mengendalikan emosi sudah diterapkan dalam muatan karate pada 

sumpah karate (Permana, 2008: 7) 

Teknik-teknik yang digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler karate 

adalah termasuk muatan karakter. Seperti teknik gerakan dasar yang 

meliputi teknik kuda-kuda depan, teknik kuda-kuda tengah dan teknik kuda-

kuda belakang. Pukulan, tangkisan, tendangan dan lain sebagainya. Semua 

harus dilakukan dengan sistematis, disiplin dan tepat oleh seluruh anggota 

karate. Hal tersebut dilakukan agar dapat membentuk dan mengembangkan 

karakter seluruh anggota karate (Pamungkas, 2013: 159) 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler karate berkaitan atau mempunyai hubungan dengan 

pengembangan nilai-nilai karakter. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler karate dan teknik-teknik karate mengandung 

beberapa nilai karakter di antaranya adalah, disiplin, tanggung jawab, jujur, 

sopan santun, rendah hati, dapat mengendalikan emosi, mandiri dan lain 

sebagainya. Sejalan dengan pendapat wiyani (2013:113) yang menyatakan 

bahwa pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler yang terdapat di sekolah 

mempunyai kontribusi dalam pembentukan dan pengembangan nilai 

karakter. Hal tersebut disebabkan kerena bentuk kegiatan pembelajaran  

intrakurikuler tidak cukup dalam pengembangan nilai karakter. 
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3. Karate Sebagai Bagian dari Ekstrakurikuler 

Setiap lembaga pendidikan memiliki bentuk kegiatan ekstrakurikuler 

yang berbeda untuk menyalurkan bakat dan minat peserta didik. Bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler terbagi menjadi 2 yaitu ekstrakurikuler wajib, 

ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik dan 

ekstrakurikuler pilihan, ekstrakurikuler yang tidak harus diikuti oleh seluruh 

peserta didik. Ekstrakurikuler pilihan dikembangkan sesuai dengan lembaga 

sekolah masing-masing. 

Banyak bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan di 

lembaga pendidikan. Seperti yang disebutkan didalam Permendikbd No 62 

tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan 

menengah menyebutkan beberapa bentuk ekstrakurkuler antara lain : 

1. Krida, misalnya: kepramukaan, latihan kepemimpnan siswa (LKS), 

palang merah remaja (PMR), usaha kesehatan sekolah (UKS), Pasukan 

pengibar bendera (Paskibra), dan lainnya. 

2. Karya ilmah, misalnya: kegiatan ilmiah remaja (KIR), kegiatan 

penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian dan 

lainnya. 

3. Latihan olah bakat, latihan olah minat, misalnya: pengembangan bakat 

olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi 

informasi dan komunkasi, rekayasa dan lainnya. 

4. Keagamaan misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis 

alquran, retreat, atau 



17 
 

5. Bentuk kegiatan lainnya. 

Kegiatan karate merupakan kegiatan yang melibatkan pergerakan 

seluruh anggota badan, seperti memukul, menendang, dan menangkis. 

Dilaksanakan diluar jam pembelajaran untuk menunjang minat dan bakat 

peserta didik, biasanya dilakukan setelah kegiatan pembelajaran selesai. 

Dengan demikian sesuai Permendikbd No 62 tahun 2014 kegiatan karate 

merupakan bagian dari kegiatan ekstrakurikuler latihan olah bakat dan olah 

minat dalam olahraga dan seni beladiri.  

Karate merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler pada latihan 

olah bakat dan minat dalam bidang seni kerena, teknik-teknik yang terdapat 

pada karate memiliki ciri khusus tersendiri dan berbeda dengan teknik-

teknik bela diri lainnya. Sedangkan pada bidang olahraga karena, 

ekstrakurikuler karate adalah ekstrakurikuler yang menggerakkan seluruh 

anggota tubuh. Tangan untuk memukul dan menangkis, kaki untuk 

menendang dan lain sebagainya (Permana, 2008: 1).  

4. Hakikat Pengembangan Karakter 

Secara etimologi karakter berasal dari bahasa latin yaitu character 

yang memiliki arti watak, tabiat, sifat sifat kejiwaan, budi pekerti, 

kepribadian dan akhlak (Fitri, 2012: 20). Secara terminologi karakter 

diartikan sebagai sifat manusia yang berhubungan dengan tuhan yang maha 

Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan, yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 
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berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat 

istiadat (Suyadi, 2013: 5).  

Menurut pendapat lain karakter adalah suatu cara berfikir dan 

berperilaku yang setiap individu memiliki ke khasan tersendiri untuk hidup 

dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan 

negara (Samani & Hariyanto, 2012:41). Sejalan dengan pendapat Barnawi 

dan Arifin (2012: 21) yang menyatakan bahwa Seseorang disebut 

berkarakter apabila memiliki tingkah laku yang khas yaitu sesuai kaidah 

moral dan selalu melakukan kebaikan secara spontanitas tanpa berfikir 

terlebih dahulu. 

Menumbuhkan karakter terhadap seseorang tidaklah mudah karena 

untuk menumbuhkan karakter dalam diri seseorang layaknya mengukir 

hingga terbentuk suatu pola. Sehingga memerlukan waktu dan usaha yang 

tidaklah mudah dan berkelanjutan, hal ini sejalan dengan pendapat Sahlan 

& Prasetyo (2012:27) yang menyatakan bahwa pembentukan karakter 

manusia sesunggunya proses yang tidak asal jadi. Manusia terbentuk 

karakternya dari proses jalan panjang menempati hati, pikiran, dan fisik 

dengan segenap potensi yang dimilikinya. 

Pembentukan dan pengembangan karakter peserta didik dapat 

dilakukan melalui pendidikan karakter baik disekolah maupun dirumah. 

Pendidikan karakter sendiri memiliki makna sebagai pendidikan yang 

mengajarkan hakikat karakter dalam tiga ranah, yaitu cipta, rasa, dan karsa 

(Barnawi dan Arifin, 2012: 22). Pendapat lain menyatakan bahwa 
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pendidikan karakter merupakan usaha untuk mendidik peserta didik untuk 

menjadi manusia yang dapat mengambil keputusan dengan bijak, dan 

mempraktikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberi kontribusi 

baik bagi masyarakat (Wiyani, 201326) 

Oleh karena itu pendidikan karakter seseorang terutama peserta didik 

sekolah dasar sangatlah penting. Sehingga harus dikembangkan secara 

maksimal karena, pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan 

masalah benar atau salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang 

hal-hal yang baik dalam kehidupan peserta didik. Sehingga peserta didik 

mampu memiliki kesadaran, pemahaman, dan komitmen yang tinggi dalam 

menerapkan kebajikan dalam kegiatan sehari-hari (Mulyasa, 2012: 3) 

Terdapat 18 nilai yang harus dikembangkan sekolah dalam 

menentukan keberhasilan pendidikan karakter. Diantaranya adalah religius, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin 

tahu, Semangat kebangsaan, Cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab (fitri,2012:40). 

Pendapat fitri di atas sejalan dengan pendapat Samani & Hariyanto 

(2012:51) yang mengungkapkan bahwa terdapat 6 nilai-nilai utama 

pendidikan karakter yang sebaiknya dikembangkan pada satuan pendidikan 

formal dan nonformal adalah sebagai berikut: jujur, tanggung jawab, cerdas, 

sehat dan bersih, peduli, kreatif dan gotong royong. 
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Pendapat lain menyampaikan bahwa terdapat 9 pilar karakter mulia 

yang selayaknya dijadikan acuan dalam pendidikan karakter di sekolah 

maupun di luar sekolah, yaitu sebagai berikut: Cinta Allah dan kebenaran, 

tanggung jawab, disiplin dan mandiri, amanah, hormat dan santun, kasih 

sayang peduli dan kerjasama, percaya diri, kreatif dan pantang menyerah, 

adil dan berjiwa kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleran dan cinta 

damai (Mulyasa, 2012: 5) 

Namun akhir-akhir ini pendidikan karakter yang terdapat di lembaga 

pendidikan sekolah diringkas menjadi 5 nilai pendidikan karakter, dan 5 

nilai pendidikan karakter tersebut menjadi poros utama pendidkan karakter, 

5 pendidikan karakter tersebut diantaranya: religius, yang meliputi beriman 

dan bertaqwa, bersih, toleransi, dan cinta lingkungan. Nasionalis, meliputi, 

cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebhinekaan. Mandiri, 

yang meliputi kerja keras, kreatif, disiplin, berani, pembelajar. Integritas, 

yang meliputi kejujuran, keteladanan, kesantunan, cinta pada kebenaran. 

Gotong royong meliputi kerjasama, solidaritas, saling menolong, 

kekeluargaan. 

Adapun tujuan pengembangan pendidikan karakter adalah untuk 

membentuk dan membangun pola pikir, sikap dan perilaku peserta didik 

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

bertanggung jawab (Fitri, 2012:22). Selain itu tujuan pengembangan 

pendidikan karakter adalah memberikan peningkatan kualitas hidup pada  
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peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang, sesuai dengan standar 

kompetensi lulusan pada setiap lembaga pendidikan (Mulyasa, 2012:9) 

Samani dan Hariyanto (2012:45) juga menyampaikan bahwa 

pengembangan pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk memberikan  keputusan baik buruk, 

memelihara apa yang baik, serta mengimplementasikan kebaikan tersebut 

dalam kegiatan sehari-hari.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

adanya pengembangan pendidikan karakter adalah untuk membentuk, 

membangun, menanamkan, memfasilitasi, dan meningkatkan nilai-nilai 

positif pada peserta didik sehingga mampu menjadi pribadi yang 

bermartabat dan berkualitas tinggi. 

5. Nilai Karakter yang Dapat Dikembangkan melalui Karate 

Nilai karakter peserta didik dapat dikembangkan melalui berbagai 

cara baik di rumah maupun di sekolah. Baik melalui kegiatan pembelajaran 

maupun kegiatan diluar pembelajaran. Salah satunya melalui kegiatan 

ekstrakurikuler karate karena, kegiatan ekstrakurikuler karate memiliki 

kontribusi positif dalam pengembangan nilai karakter pada peserta didik di 

sekolah (Pamungkas, 2013: 165) 

Banyak nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler karate diantaranya adalah sikap mandiri yaitu sikap 

yang tidak mudah bergantung pada orang lain dan selalu berusaha untuk 

memecahkan suatu masalah dengan usaha sendiri. Sikap mandiri 
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dikembangkan melalui pembiasaan peserta didik sebelum kegiatan karate 

berlangsung, seperti memakai baju dan perlengkapan karate (Siginala, 

2015:42) 

Sikap religius yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, dan hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. Sikap religius dikembangkan melalui berdoa bersama 

sesuai agama masing-masing sebelum kegiatan ekstrakurikuler karate 

berlangsung dan sebelum pertandingan karate berlangsung (Siginala, 

2015:43) 

Sikap disiplin yaitu sikap dan tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang telah 

ditetapkan dan disepakati bersama. Sikap disiplin dikembangkan melalui 

kegiatan esktrakurikuler karate ketika pemberian materi (berlatih) 

berlangsung. Dimana peserta didik harus bersungguh-sungguh dan tepat 

dalam melakukan teknik gerakan karate yang diajarkan oleh pelatih 

(Siginala, 2015:45) 

Sikap tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, terhadap diri sendiri, masyarakat, 

negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Sikap tanggung jawab dikembangkan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler karate ketika peserta didik diberikan tugas 

untuk memahami dan menghafalkan jurus-jurus karate (Siginala, 2015:47) 

Sikap jujur yaitu sikap dan perilaku yang didasarkan pada upaya yang 

menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 
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perbuatan, dan pekerjaan. Sikap jujur dikembangkan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler karate ketika peserta didik mengikuti pertandingan atau 

perlombaan karate yaitu peserta didik harus sportif dalam mengikuti 

pertandingan dan tidak boleh melakukan kecurangan (Siginala, 2015:47) 

Sikap toleransi yaitu sikap serta tindakan yang menghargai perbedaan 

Suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam beribadah, berperilaku 

maupun berpendapat. Sikap toleransi dikembangkan melalui kegiatan 

latihan ekstrakurikuler karate bersama dan perlombaan karate beregu. Oleh 

karena itu anggota karate harus kompak untuk mendapatkan nilai terbaik 

(Siginala, 2015:48) 

Sikap menghargai prestasi yaitu sikap dan tindakan yang mendorong 

diri untuk mengabadikan dan menghargai hasil karya diri sendiri dan orang 

lain. Sikap menghargai prestasi dikembangkan melalui pertandingan 

ekstrakurikuler karate karena setelah mengikuti pertandingan 

ekstrakurikuler karate peserta didik akan mampu memahami bahwa 

pertandingan membutuhkan perjuangan yang keras (Siginala, 2015:49) 

Sikap cinta damai yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

Sikap cinta damai dikembangkan melalui pembinaan pelatih karate, peserta 

didik diminta untuk berhati-hati dalam menggunakan jurus-jurus karate dan 

tidak boleh digunakan untuk tindak kejahatan (Siginala, 2015:50) 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No Judul Penelitian Identitas Peneliti Hasil Persamaan Perbedaan 

1  Analisis pelaksanaan 

penguatan pendidikan 

karakter di SDN 

Sumbersari 1 Malang 

Skripsi Miftakhul 

Maa’rufah. 2018. 

Mahasiswa program 

studi pendidikan guru 

sekolah dasar. 

Universits 

Muhammadiyah 

Malang 

Penerapan pendidikan 

karakter pada rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

sudah dilakukan 

dengan baik, tetapi 

dalam implementasi 

RPP pada 

pembelajaran kurang 

sesuai 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan yaitu 

meneliti tentang 

nilai karakter 

Perbedaannya 

adalah 

penanaman 

nilai karakter 

pada 

penelitian ini 

mengacu pada 

penyususnan 

rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

(RPP). 

Perbedaan 

lainnya adalah 

pada tempat 

penelitian 

berlangsung. 

2  Analisis nilai-nilai 

karakter dalam 

pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler seni 

karawitan di SD 

Muhammadiyah 08 

Dau 

Skripsi Syfa. 2017. 

Mahasiswa program 

studi pendidikan guru 

sekolah dasar. 

Universits 

Muhammadiyah 

Malang 

Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler di SD 

Muhammadiyah 08 

Dau sudah berjalan 

dengan baik, dan nilai 

karakter yang 

ditanamkan dalam seni 

karawitan diantaranya 

adalah, disiplin, cinta 

tanah air, bersahabat 

atau berkomunikasi, 

kerja keras, religius 

dan jujur, dan terdapat 

beberapa faktor 

pendukung yaitu 

tersedianya sarana dan 

prasarana, dan 

mendapat dukungan 

dari pisak sekolah dan 

masyarakat. 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan yaitu 

meneliti tentang 

nilai karakter 

pada kegiatan 

ekstrakurikuler 

di sekolah 

Perbedaannya 

adalah dalam 

pemilihan 

ekstrakurikule

r penelitian ini 

melakukan 

pengamatan 

pada 

ekstrakurikule

r seni 

karawitan. 

Perbedaan 

lainnya adalah 

pada tempat 

penelitian 

berlangsung 

3 Analisis nilai-nilai 

pendidikan karakter 

pada ekstrakurikuler 

pramuka di SDN 

Lorejo 2 Kabupaten 

Bliar 

Skripsi Nike 

Rahmawati. 2017. 

Mahasiswa program 

studi pendidikan guru 

sekolah dasar. 

Universits 

Muhammadiyah 

Malang 

Nilai-nilai karakter 

sudah mulai muncul 

pada ekstrakurikuler 

pramuka diantaranya 

adalah, religius, jujur, 

toleransi, disiplin, 

kreatif, mandiri, 

menghargai prestasi, 

cinta tanah air, peduli 

sosial, rasa tanggung 

jawab. Beberapa 

kendala yang ditemui 

Penelitian ini 

memiliki 

kesamaan yaitu 

penelitian ini 

sama-sama 

menganalisis 

tentang nilai-

nilai karakter 

yang terdapat 

pada 

ekstrakurikuler 

Perbedaannya 

adalah 

penelitian ini 

menganalisis 

nilai-nilai 

karakter pada 

ekstrakurikule

r pramuka. 

Perbedaan 

lainnya adalah 

pada tempat 
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No Judul Penelitian Identitas Peneliti Hasil Persamaan Perbedaan 

yaitu beberapa siswa 

terkadang tidak 

memperhatikan pelatih  

yang ada di 

sekolah 

penelitian 

berlangsung 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengembangan Nilai Karakter melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Karate di SDN Tlekung 02 Batu 

Kondisi Ideal 

1. Pendidikan karakter dapat dikembangkan 

dengan baik melalui ekstrakurikuler karate 

2. Pelatih memliki pemahaman yang baik 

mengenai karate dan pendidikan karakter 

3. Sekolah menyediakan sarana dan prasarana 

yang memadai untuk mendukung 

keberhasilan pelaksanaan karate dan 

pendidikan karakter disekolah 

 

 

Kondisi di Lapangan 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang 

dilakukan pada tanggal 10 November 2018 

1. Pendidikan karakter telah diterapkan, 

dikembangkan dan telah diintegrasikan pada 

pembelajaran dan ekstrakurikuler  

2. Pelatih karate memiliki pemahaman yang 

baik mengenai karate dan pendidikan 

karakter 

3. Sarana dan prasarana yang ada disekolah 

dapat dikatakan lengkap untuk memfasilitasi 

kegiatan karate 

Apa saja nilai-nilai karakter 

yang dapat dikembangkan 

melalui kegiatan 

ekstrakurikuler karate di 

SDN Tlekung 02 batu  

 

Bagaimana strategi 

pengembangan nilai-nilai 

karakter melalui kegiatan 

ekstrakurikuler karate di 

SDN Tlekung 02 Batu 

Apa penghambat 

pengembangan nilai-nilai 

karakter melalui kegiatan 

ekstrakulikuler karate di 

SDN Tlekung 02 batu  

 

Teknik pengumpulan data   Teknik analisis data 

Observasi     Reduksi data  

Wawancara     Data display/Penyajian data 

Dokumentasi    Penarikan/Verifikasi kesimpulan 

Angket 

Hasil 

1. Deskripsi nilai-nilai karakter yang dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler karate di SDN 

Tlekung 02 batu  

2. Deskripsi strategi pengembangan nilai-nilai karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler karate di 

SDN Tlekung 02 Batu 

3. Deskripsi penghambat pengembangan nilai-nilai karakter melalui kegiatan ekstrakulikuler karate di 

SDN Tlekung 02 batu  

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 


