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ABSTRAK 

 

Muzakki, Zidni. 2018, Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Cinta Tanah Air 

Melalui Ekstrakurikuler Drumband di SDN Bandar 1 Pacitan. Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Kurnia Hidayati, M.Pd. 

Kata Kunci: Karakter Cinta Tanah Air, dan Drumband. 

Pendidikan karakter perlu dikembangkan pada diri setiap orang. Dalam 

menanamkan karakter terutama karakter cinta tanah air dapat dilakukan sejak usia 

dini melalui berbagai kegiatan yang ada di sekolah terutama pada sekolah dasar. 

Pendidikan karakter di SDN Bandar 1 Pacitan berusaha membina pribadi yang utuh, 

sesuai agama dan  budaya bangsa. Sehingga perlu penanaman karakter yang 

dilakukan melalui ektrakurikuler drumband untuk membantu memaksimalkan nilai 

pendidikan karakter cinta tanah air yang akan didapat oleh siswa, sehingga diperlukan 

adanya kerjasama dari pihak sekolah dengan semua warga sekolah maupun keluargan 

dan masyarakat. 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam proses penelitian ini 

adalah: (1) Untuk mengetahui bentuk internalisasi nilai karakter cinta tanah air 

melalui ekstrakurikuler drumband di SDN Bandar 1 Pacitan. (2) Untuk mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat internalisasi nilai karakter cinta tanah air siswa 

melalui ekstrakurikuler drumband di SDN Bandar 1 Pacitan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang 

digunakan, yaitu penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) bentuk internalisasi 

nilai pendidikan karakter cinta tanah air melalui ekstrakurikuler drumband yaitu: pada 

setiap latihan dijelaskan akan pentingnya rasa cinta tanah air. Lagu yang dikemas 

dalam ekstrakurikuler drumband pada setiap acara HUT Kemerdekaan Republik 

Indonesia selalu melantunkan lagu nasional seperti lagu Indonesia Raya dan lagu 

perjuangan. (2) faktor pendukung internalisasi nilai pendidikan karakter cinta tanah 

air melalui ekstrakurikuler drumband adalah semangat siswa yang luar biasa, sarana 

prasarana yang memadai, kokampakan, dukungan dari semua warga sekolah, pelatih 

maupun wali murid. Dan image yang positif dari stakeholders terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler drumband yang ada di SDN Bandar 1 Pacitan. Sedangkan faktor 

penghambatnya yaitu: pembiayaan alat-alat drumband yang cukup mahal, kesulitan 

dalam pengaderan karena SDM siswa yang berbeda, banyaknya penggunakan lagu 

pop/dangdut, minimnya waktu untuk latihan dan kondisi tempat tinggal salah satu 

siswa yang cukup jauh dari tempat latihan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Hampir semua orang dikenai pendidikan dan melaksanakan pendidikan. 

Sebab pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Anak-anak 

menerima pendidikan dari orang tuanya dan manakala anak-anak sudah dewasa 

dan berkeluarga mereka juga akan mendidik anak-anaknya. Begitu pula di 

sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa dididik oleh guru dan 

dosen. Pendidikan adalah khas milik dan alat manusia. Tidak ada makhluk lain 

yang membutuhkan pendidikan.  

Pada zaman purba, kebanyakan manusia memperlakukan anak-anaknya 

secara insting, suatu sifat pembawaan, demi kelangsungan hidup keturunannya. 

Insting merupakan pembawaan sejak lahir, suatu sifat yang tidak perlu dipelajari 

terlebih dahulu. Yang termasuk insting manusia antara lain sikap melindungi 

anak, rasa cinta terhadap anak, bayi menangis, kemampuan menyusu air susu ibu, 

dan merasakan kehangatan dekapan ibu.  

Mendidik secara insting segera diikuti oleh mendidik yang bersumber dari 

pikiran dan pengalaman manusia. Manusia mampu menciptakan cara-cara 

mendidik karena perkembangan pikirannya. Demikianlah makin lama makin 

banyak ragam cara mendidik orang tua terhadap anak-anaknya. 
1
 

                                                           
1
 Made Pidarta,  Landasan Kependidikan  (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2007), 1-2. 
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Pendidikan adalah kata kunci dalam setiap usaha meningkatkan kualitas 

kehidupan manusia, di mana di dalamnya memiliki peranan dan objektif untuk 

„memanusiakan manusia‟. Pendidikan  pada hakikatnya adalah proses 

pematangan kualitas hidup. Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat 

memahami apa arti dan hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana 

menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar. Karena itulah fokus 

pendidikan diarahkan pada pembentukan kepribadian unggul dengan 

menitikberatkan pada proses pematangan kualitas logika, hati, akhlak, dan 

keimanan.
2
  

Maka dari itu diperlukannya sebuah pendidikan karakter.  Pendidikan 

karakter sendiri  memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena 

pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar-salah, tetapi 

bagaimana menanamkan kebiasaan (habit) tentang hal-hal yang baik dalam 

kehidupan, sehingga anak/peserta didik memiliki kesadaran, dan pemahaman 

yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakter 

merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral, yang 

diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku baik, jujur, bertanggung 

jawab, hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai karakter mulia lainnya. 
3
 

                                                           
2
 Agustinus Hermino, Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter (Bandung: CV. ALFABETA, 2014), 

1. 
3
 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 3. 
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Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk 

mengembangkan karakter yang baik (good character) berlandaskan kebajikan-

kebajikan inti (core virtues) yang secara objektif baik individu maupun 

masyarakat. Kebajikan-kebajikan inti di sini merujuk pada dua kebajikan 

fundamental dan sepuluh kebajikan esensial.  

Hal ini bisa dipahami, karena pada masa lalu, lazimnya keluarga-keluarga 

bisa berfungsi sebagai tempat terbaik bagi anak-anak untuk mengenal dan 

mempraktikkan berbagai kebajikan. Para orang tua biasanya memiliki 

kesempatan mencukupi serta mampu memanfaatkan tradisi yang ada untuk 

mengenalkan secara langsung berbagai kebajikan kepada anak-anak melalui 

teladan, petuah, cerita/dongeng, dan kebiasaan setiap hari secara intensif.  

Karena tuntutan pekerjaan, kini banyak keluarga yang hanya memiliki 

sedikit waktu bagi berlangsunya perjumpaan yang erat antara ayah, ibu, dan anak. 

Bahkan, makin banyak keluarga yang karena tuntutan pemenuhan hidup, memilih 

untuk tidak tinggal di dalam satu rumah, melainkan saling berjauhan tempat 

tinggal antara ayah, ibu, dan nak. Kini makin banyak keluarga yang tidak bisa 

berfungsi sebagai tempat terbaik bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan 

karakter. 
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Itulah sebabnya amat baik sekolah menyelenggarakan pendidikan 

karakter. Bahkan, sekolah perlu terus berupaya menjadikan dirinya sebgai tempat 

terbaik bagi kaum muda untuk mendapatkan pendidikan karakter.
4
  

Sekarang ini adalah zaman globalisasi. Interaksi antar budaya yang 

semakin intens mengakibatkan terjadinya perpaduan antara berbagai elemen 

budaya sehingga melahirkan kebudayaan baru dunia (the new world cultures). 

Dalam kehidupan sekarang ini, tidak ada bangsa yang dapat melepaskan diri dari 

interaksi global. Jaringan internet yang telah menjangkau lebih dari dua miliar 

penduduk bumi membuat planet ini ibarat sebuah kampung global (the global 

village). Fakta ini pulalah yang kemudian melahirkan kesadaran akan semakin 

pentingnya kajian-kajian apapun yang bersifat lintas-budaya. 

Sekarang ini, paham radikalisme membayangi generasi muda bangsa 

Indonesia dan menjadi bahan perbincangan didunia maya, melalui media sosial 

yang sekarang lagi maraknya seperti facebook, instagram, whatsapp, youtube dan 

lainnya. Pancasila diera globalisasi merupakan tantangan baru bangsa ini. Arus 

informasi yang semakin cepat sehingga paham ini sangat mudah diakses oleh 

masyarakat Indonesia. Banyak yang berpandangan bahwa Pancasila identik 

dengan orde baru, maka setalah runtuhnya orba nilai luhur Pancasila juga ikut 

runtuh. Padahal Pancasila sebagai ideologi bangsa ini sangatlah penting dipahami 

dan dijiwai sebab nilai-nilai yang secara tersirat maupun tersurat memiliki tujuan 

yang mulia dan dapat membawa bangsa ini kedalam peradaban yang baik. Untuk 

                                                           
4
 Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter (: Erlangga, 2011), 23-24.  
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mengatasi radikalisme ini, kebutuhan terhadap semangat mencintai tanah air 

seharusnya semakin ditumbuhkan kembangkan di tengah gempuran globalisasi 

yang semakin tidak terkendali. Cinta tanah air tidak hanya merefleksikan 

kepemilikan, tetapi juga bagaimana mengangkat harkat martabat bangsa ini 

dalam kompetisi global. 
5
 

Dalam menanamkan karakter cinta tanah air dapat dilakukan sejak usia 

dini melalui berbagai kegiatan yang ada disekolah terutama pada sekolah dasar. 

Dalam proses pendidikan dikenal dua kegiatan yang elementer, yaitu kegiatan 

intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikukler. Kegiatan intrakurikuler merupakan 

kegiatan pokok pendidikan yang di dalamnya terjadi proses belajar mengajar 

antara peserta didik dan pendidik untuk mendalami materi-materi ilmu 

pengetahuan. Sementara kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang 

dilakukan dalam mengembangkan aspek-aspek tertentu dari apa yang ditemukan 

pada kurikulum yang sedang dijalankan, termasuk yang berhubungan dengan 

bagaimana penerapan sesungguhnya dari ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh 

peserta didik sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup mereka maupun 

lingkungan sekitarnya. 
6
 

Seperti halnya di SDN Bandar 1 yang memiliki beberapa kegiatan 

pengembangan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler, adanya dukungan dari 

                                                           
5
 Ngainun Naim, Character Building (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), 176-178. 

6
 Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 

2013), 106-107. 
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pihak sekolah  maupun pihak wali murid akan terselenggarakannya 

ekstrakurikuler. ekstrakurikuler drumband merupakan ekstrakurikuler unggulan 

setelah ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler drumband sendiri merupakan 

salah satu kegiatan ekstrakurikuler di bidang musik yang diminati siswa. 

Kegiatan drumband tidak hanya diberikan ditingkat sekolah dasar saja, tetapi 

juga di tingkat taman kanak-kanak. Bentuk nyata bahwa drumband merupakan 

salah satu kegiatan yang diminati yaitu dengan diadakannya berbagai perlombaan 

drumband dan juga drumband dilibatkan sebagai pengisi dalam suatu acara. 

Manfaat dari proses pembelajaran drumband bagi anak pada khususnya, yaitu 

antara lain sebagai pembelajaran kekompakan anak, mengasuh daya ingat anak, 

mengajak anak untuk berekspresi, mengajak kedisiplinan dan keberanian serta 

kreatifitas anak, selain itu drumband juga bisa dinilai sebagi proses pembelajaran 

dan pengenalan teori musik dasar.
7
    

Menurut pengamatan penulis yang dilakukan di beberapa SD didesa Bandar 

Pacitan, peneliti menemukan masalah mengenai karakter cinta tanah air siswa 

berkurang karena adanya lagu-lagu (pop/dangdut) yang lebih mendominasi dari 

pada lagu nasional yang diperdengarkan untuk kebutuhan perlombaan. Dengan 

seringnya mereka berlatih dan mendengar lagu (pop/dangdut) dari berbagai sosial 

media, siswa lebih hafal lagu (pop/dangdut) sampai nama penyanyi lagu 

                                                           
7
  http://digilib.unimed.ac.id/16982/10/9.%20071222510106%20BAB%20I.pdf, diakses 24 januari  

2018 

http://digilib.unimed.ac.id/16982/10/9.%20071222510106%20BAB%20I.pdf
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pop/dangdut yang sering diperdengarkan dari pada lagu-lagu nasional ataupun 

lagu daerah yang kurang diperdengarkan. Seringnya siswa mendengarkan lagu 

yang belum sesuai dengan umurnya dapat memberikan dampak negatife bagi 

siswa.  Dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini telah banyak 

perubahan berbagai karakter siswa terutama pada karakter cinta tanah air. Dari 

kebiasaan seperti itulah rasa akan cinta tanah air siswa terhadap lagu nasional dan 

lagu daerah yang menjadi chiri khas bangsa ini menjadi berkurang.     

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik mengkaji penerapan pendidikan 

karakter cinta tanah air melalui kegiatan extrakurikuler drumband oleh karena itu 

penulis mengambil judul “ INTERNALISASI NILAI KARAKTER CINTA 

TANAH AIR MELALUI EKSTRAKURIKULER DRUMBAND DI SDN 

BANDAR 1 PACITAN. “ 

 

B.  Fokus Penelitian 

Yang dijadikan fokus penelitian ini adalah karakter cinta tanah air siswa 

berkurang karena terdoktrinnya lagu-lagu (pop/dangdut) yang mereka dengar dari 

kegiatan ekstrakurikuler drumband di SDN Bandar 1 Pacitan 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk internalisasi nilai karakter cinta tanah air siswa melalui 

ekstrakurikuler drumband di SDN Bandar 1 Pacitan ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat internalisasi nilai karakter cinta 

tanah air siswa melalui ekstrakurikuler drumband di SDN Bandar 1 Pacitan?  
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D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  latar belakang  dan rumusan masalah di atas, maka penelitian 

ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bentuk internalisasi nilai karakter cinta tanah air melalui 

ekstrakurikuler drumband di SDN Bandar 1 Pacitan. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat internalisasi nilai 

karakter cinta tanah air siswa melalui ekstrakurikuler drumband di SDN 

Bandar 1 Pacitan 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan 

media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. 

Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah 

dalam bidang pendidikan di Indonesia terutama pada sekolahan SDN Bandar 

1 Pacitan.  

2. Praktis 

a. Guru 

Sebagai masukan kepada guru untuk lebih meningkatkan karakter cinta 

tanah air siswa di SDN Bandar 1 Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. 

 



9 

 

b. Bagi sekolah  

Sebagai tolak ukur bagi sekolah dalam meningkatkan karakter cinta tanah 

air pada siswa. 

c. Bagi peneliti 

Sebagai bahan referensi untuk menambah dan mengembangkan wawasan 

pengetahuan tentang nilai karakter cinta tanah air  siswa di SDN Bandar 1 

kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. 

 

F.  Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada 

analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, 

dengan menggunakan logika ilmiah.
8
 

Dalam penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

mengenai nilai karakter cintah tanah air melalui ekstrakurikuler 

drumband. Dalam penelitian ini akan dilakukan secara intensif mengenai 

karakter cinta tanah air siswa khususnya melalui lagu-lagu yang dipelajari 

melalui kegiatan ekstrakurikuler drumband. 

                                                           
8
 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 81. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Ciri penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan 

pengamatan, maka dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, yaitu sebagai pengumpul data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

3. Lokasi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan di SDN Bandar 1 Pacitan. Lembaga ini 

dipilih karena SDN Bandar 1 merupakan salah satu sekolah yang 

menyediakan berbagai macam kegiatan pengembangan bakat siswa 

melalui kegiatan ekstrakurikuler, serta adanya dukungan dari sekolahan 

maupun pihak wali murid diadakannya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler 

drumband merupakan ekstrakurikuler yang wajib setelah pramuka dan 

juga letaknya juga masih dekat dari tempat tinggal peneliti.  

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-

lain. Berdasarkan dengan hal itu pada bagian jenis ini datanya dibagi 

kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. 

Sumber data yang diperoleh semua dari pihak sekolah baik itu kepala 

sekolah, guru, karyawan, siswa di SDN Bandar 1 Pacitan.  
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada 

natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik 

pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperanserta (participant 

observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan 

dokumentasi. 
9
 

a. Observasi  

Merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis 

dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan 

untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena 

(kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada 

tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan. 
10

 

Observasi pada penelitian ini dilakukan di lingkungan 

sekolah dengan maksud untuk melihat aktifitas kegiatan-kegiatan 

siswa, misalnya keagiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di luar 

jam pelajaran sekolah.  

                                                           
9
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif “ Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D” 

(Bandung: Alfabeta,2007), 308-309 
10

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 168. 
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b. Wawancara 

Wawancara  adalah  merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. 
11

 

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah 

wawancara mendalam dan wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terbuka. Wawancara mendalam artinya peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga wawancara 

mendalam ini data-data bisa dikumpulkan semaksimal mungkin.  

c. Dokumentasi  

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, 

sah dan bukan berdasarkan pemikiran.  

                                                           
11

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif ..., 317. 
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Teknik dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data tertulis tentang karakter cinta tanah air siswa. 

Teknik ini juga digunakan untuk mendapatkan data berupa sejarah 

berdirinya SDN Bandar 1 Pacitan, letak geografisnya, visi misi 

sekolah, sarana dan prasarana. Hasil pengamatan data dicatat dalam 

format rekaman dokumentasi. 

  

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif  adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
 
Teknik analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Komponen dalam 

analisis data, meliputi reduksi data, penyajian data, verification. 
12

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi.  

                                                           
12

 Ibid., 334-337. 
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Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu.  

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Sebagi contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang 

perilaku murid, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah 

diperoleh dapat dilakukan dengan guru, teman murid yang 

bersangkutan, dan orang tuanya. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek 

dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga 

teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang 

berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data 

mana yang dianggap benar. 
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c. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nanti 

sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data 

yang lebih valid sehingga lebih kredibel.
13

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Tahap Pra Lapangan 

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam 

tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, 

yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan dan pertimbangan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1) Menyusun rancangan penelitian 

2) Memilih lapangan penelitian 

3) Mengurus perizinan 

4) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

5) Memilih dan memanfaatkan informan 

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

7) Persoalan etika penelitian 

                                                           
13

 Ibid., 372-374. 
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b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Uraian tentang tahap Pekerjaan Lapangan dibagi atas tiga 

bagian yaitu : 

1) Memahami latar penelitian 

2) Memasuki lapangan 

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematis pembahasan dalam penelitian ini dijabarkan dalam 5 

(lima) bab yang saling berkaitan erat, yang merupakan kesatuan yang utuh, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan.  

Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberi pola 

pemikiran bagi keseluruhan proposal, yang meliputi latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.   

BAB II : Landasan Teori.  

Berisi landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka 

berpikir, dan pengajuan hipotesis. 

BAB III:  Temuan Peneliti.  

Bab ini mendeskripsikan tentang gambaran-gambaran umum tentang 

sejarah berdirinya SDN Bandar 1 Pacitan, visi, misi, letak geografis 

serta sarana dan prasarana sekolah. 
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BAB IV:  Merupakan Analisis data.  

Bab ini berisi analisis data tentang Internalisasi nilai Karakter cinta 

tanah air anak melalui ekstrakurikuler drumband  

 

BAB V:  Bab penutup.  

 Bab ini berfungsi mempermudah pembaca dalam mengambil inti 

dari skripsi ini, serta berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Dari hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada 

kaitannya dengan peneliti ini antara lain : 

1. Nama: Muh Aziz Syaifuddin, NIM: 210612084, Judul “Pembentukan 

Kedisiplinan Melalui Ekstrakurikuler Olahraga (Studi Kasus di MIN 

Begal Kedunggalar)”. Hasil Penelitian: diketahui bahwa teknik 

pengelolaan ekstrakurikuler di MIN Begal Kedunggalar menggunakan 

teknik cooperative control yaitu melakukan  kerjasama dengan peserta 

didik yang berupa perjanjian, serta teknik inner control yang berupa 

penjelasan tentang tentang bentuk-bentuk kedisiplinan yang dilakukan 

oleh peserta didik. Sedangkan strateginya menggunakan strategi 

modifikasi perilaku berupa pembiasaan-pembiasaan kedisiplinan yang 

diberikan pada peserta didik, selain itu menggunakan strategi klarifikasi 

nilai dengan bentuk sistem absensi dan penilaian guru terhadap 

perkembangan peserta didik.  

2. Nama: Fajar Ayu Pujawati, Nim: 210612095, Judul “Peran Guru dalam 

Mengembangkan Bakat Siswa Melalui Ekstrakurikuler Drumband Di MI 

Ma‟arif Singosaren Tahun Pelajaran 2015/2016”. Hasil Penelitian: dari 

analisis data ditemukan bahwa peran guru MI Ma‟arif Singosaren dalam 
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mengembangkan bakat siswa melalui ekstrakurikuler drumband sebagai 

educator, yaitu guru memberikan teladan yang baik seperti mendampingi 

dan mengikuti latihan ekstrakurikuler drumband, menemukan 

potensi/bakat yang dimiliki siswa dengan baik melalui tes bakat, 

membimbing pada waktu siswa mengalami kesulitan seperti 

membenarkan not-not lagu yang dimainkan. Sebagai motivator, yaitu 

guru memberikan dorongan atau iming-iming kepada siswa, hukuman 

berupa kegiatan yang menurut siswa memalukan untuk dilaksanakan 

seperti menjadi mayoret untuk siswa laki-laki dan membawa bass untuk 

siswi perempuan, namun selain itu minat siswa juga menjadi pendorong 

untuk mengikuti ekstrakurikuler drumband. Sebagai fasilitator, yaitu guru 

menyalurkan fasilitas yang telah disediakan oleh pihak sekolah maupun 

pihak wali murid, selain itu guru juga memiliki peran dengan 

memberikan bantuan teknik atau arahan kepada siswa yang mengalami 

kendala saat proses pembelajaran berlangsung.  

3. Nama: Paramita Putri Mahesswari, NIM: 210612018, Judul 

“Implementasi Penanaman Pendidikan Karakter Melalui Ekstrakurikuler 

Tari di SD Negeri 4 Mangkujayan Ponorogo”. Hasil Penelitian: melalui 

teknik analisis data tersebut maka dapat diketahui bahwa: 1) pada tahap 

pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler tari, 

guru menggunakan 3 kegiatan:  
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a). perencanaan yaitu menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler tari, peserta dan pelatih kegiatan, materi dan tarian yang 

diajarkan telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. b). Implementasi 

yaitu para stake holder kepala sekolah terutama orang tua sangat berperan 

agar kegiatan mendapatkan dukungan, pengawalan dan penguatan, 

dengan demikian pada tahap ini karakter negatif yang perlu dieliminasi 

dan karakter positif yang perlu ditanamkan. c). Evaluasi program yaitu 

evaluasi dilakukan dalam setiap bulan, semester dan tahunan. Dengan 

evaluasi yang terus menerus, akan dapat diambil berbagai langkah-

langkah tindak lanjut, baik yang terkait dengan perbaikan program, 

kontinyuitas program, dan pemantapan program. 2) Pada tahap bentuk-

bentuk penanaman karakter melalui ekstrakurikuler tari guru 

menggunakan beberapa pendekatan dan strategi pembelajaran. yaitu 

pendekatan sistem among, dan pendekatan keteladanan sedangkan 

strategi yang digunakan adalah strategi keteladanan dan pembiasaan.  

Penelitian ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan 

penelitian diatas dari segi fokus, objek dan metode yang digunakan dalam 

penelitian. 

Pertama, Skripsi dengan judul “Pembentukan Kedisiplinan 

Melalui Ekstrakurikuler Olahraga (Studi Kasus di MIN Begal 

Kedunggalar)”, memiliki persamaan pada fokus pembahasan dan 

objeknya yaitu karakter dan siswa.  Perbedaannya pada model metode 
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dan karakter yaitu melalui ekstrakurikuler olahraga dan karakter 

kedisiplinan. 

Kedua, Skripsi dengan judul “Peran Guru dalam Mengembangkan 

Bakat Siswa Melalui Ekstrakurikuler Drumband Di MI Ma‟arif 

Singosaren Tahun Pelajaran 2015/2016”, memiliki persamaan pada 

metode dan objeknya yaitu ekstrakurikuler drumband dan anak. 

Perbedaannya pada fokus pembahasan yaitu peran guru dalam 

mengembangkan bakat siswa. 

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Implementasi Penanaman 

Pendidikan Karakter Melalui Ekstrakurikuler Tari di SD Negeri 4 

Mangkujayan Ponorogo”, memiliki persamaan pada metode dan fokus 

pembahasan yaitu melalui ekstrakurikuler dan membahas tentang 

karakter. Perbedaannya pada model metode yaitu ekstrakurikuler tari.  

B. Kajian Teori 

1. Pendidikan 

a. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terenacana untuk 

mewujudkan Suasana bealajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian 
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kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 
14

 

Menurut M. J. Langeveld yang dikutip oleh Zaim Elmubarok 

pendidikan adalah memberikan pertolongan secara sadar dan sengaja 

kepada seorang anak (belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju 

kearah kedewasaan, dalam arti dapat berdiri dan bertanggung jawab 

susila atas segala tindakan-tindakannya menurut pilihannya sendiri. 
15

 

b. Tujuan Pendidikan 

Tujuan Pendidikan di Indonesia dalam GHBN itu dijelaskan 

bahwa kebijaksanaan pembangunan sektor pendidikan ditunjukkan 

untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti 

luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, 

terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, 

produktif, dan sehat jasmani-rohani. Indikator-indikator tujuan 

pendidikan di atas dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 

1) Hubungan dengan Tuhan, ialah beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Pembentukan pribadi, mencakup berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, dan kreatif. 

                                                           
14

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 5. 
15

 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2008), 2. 
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3) Bidang usaha, mencakup terampil, berdisiplin, beretos kerja, 

professional, bertanggung jawab, dan produktif, 

4) Kesehatan, yang mencakup kesehatan jasmani dan rohani
16

 

 

2. Karakter 

a. Pengertian Karakter 

Karakter, menurut pemahaman filosof kontemporer Michael 

Novak yang dikutip oleh Thomas Lickona bahwa perpaduan 

harmonis seluruh budi pekerti yang terdapat ajaran-ajaran agama, 

kisah-kisah sastra, cerita-cerita orang bijak, dan orang-orang berilmu, 

sejak zaman dahulu hingga sekarang. Tak seorang pun, menurut 

Novak, yang memiliki semua jenis budi pekerti, semua orang pasti 

punya kekurangan. Orang-orang dengan karakter yang mengagumkan 

bisa sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya.
17

   

Secara konseptual, istilah karakter bersifat deterministik dan 

bersifat non deterministik. Bersifat deterministik disini dipahami 

sebagai sekumpulan kondisi rohaniah pada diri kita yang sudah 

teranugerahi atau sudah dari lahirnya. Bersifat non deterministik 

disini karakter dipahami sebagai tingkat kekuatan atau ketangguhan 

seseorang dalam upaya mengatasi kondisi rohaniahlah yang sudah 

                                                           
16

 Made Pidarta, Landasan Kependidikan (Jakarta: PT.RINEKA CIPTA, 1997), 11. 
17

 Thomas Lickona, Pendidikan Karakter (Bandung: Penerbit Nusa Media,2014), 72. 
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given. Ia merupakan proses yang dikehendaki oleh seseorang (willed) 

untuk menyempurnakan kemanusiaannya.
18

  

Menurut Kemendiknas yang dikutip oleh Agus Wibowo, 

karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang 

yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) 

yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, 

berpikir, bersikap, dan bertindak.
19

   

Menurut Winarko Surakhmad dan Pramoedya Ananta Toer 

yang dikutip oleh Retno Listyaarti, karakter asli bangsa Indonesia 

adalah: nrimo, penakut, foedal, penindas, koruptif, dan tak logis. 

Karakter lemah tersebut menjadi realitas dalam kehidupan bangsa 

Indonesia. Karakter tersebut akhirnya mengkristalisasi pada 

masyarakat Indonesia. Bahkan ketika bangsa Indonesia merdeka pun 

karakter tersebut masih melekat. Kondisi inilah yang 

melatarbelakangi lahirnya pendidikan karakter oleh Kementerian
20

  

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa karakter 

merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas 

setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. 

                                                           
18

 Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, Strategi, dan Langkah Praktis (Jakarta: 

Erlangga,2011), 18 . 
19

 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Usia Dini (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2012), 64. 
20

 Retno Listyarti, Pendidikan Karakter (Jakarta: Erlangga, 2012), 5. 
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b. Nilai-nilai Karakter 

Mulai tahun pelajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan di 

Indonesia harus menyisipkan pendidikan karakter. 18 nilai-nilai 

karakter yang terkandung dalam pendidikan berkarakter, antara lain :  

1) Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2) Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

3) Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. 

4) Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 
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5) Kerja Keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6) Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8) Demokratis 

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9) Rasa Ingin Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, 

dan didengar. 

10) Semangat Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 
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11) Cinta Tanah Air 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

12) Menghargai Prestasi 

Sikap tindakan dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13) Bersahabat/Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, 

dan bekerja sama dengan orang lain. 

14) Cinta Damai 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15) Gemar Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan 

yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16) Peduli Lingkungan 

Sikap tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam sekitarnya. 
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17) Peduli sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18) Tanggung Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk pelaksanaan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap dirinya 

maupun orang lain dan lingkungan sekitarnya.
21

 

 

3. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan Karakter terambil dari kata pendidikan dan 

karakter. Pendidikan merupakan terjemahan dari education yang 

berasal dari kata educate atau bahasa latinnya educo. Educo berarti 

mengembangkan diri dalam mendidik, melaksanakan hukum 

kegunaan. Ada juga yang mengungkapkan bahwa education berasal 

dari bahasa latin educare yang berarti melatih atau menjinakkan 

(seperti dalam konteks manusia melatih hewan-hewan yang liar 

menjadi semakin jinak sehingga bisa diternakkan), dan menyuburkan 

                                                           
21

 Ibid., 5-8. 
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(membuat tanah lebih mengahasilkan banyak buah berlimpah karena 

tanahnya telah digarap dan diolah). 
22

 

Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman 

kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan 

pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nila-nilai 

luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan 

tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. Nilai-nilai 

luhur tersebut antar lain: kejujuran, kemandirian, sopan santun, 

kemuliaan sosial, kecerdasan berpikir termasuk kepenasaran akan 

intelektual, dan berfikir logis. Oleh karena itu, penanaman pendidikan 

karakter tidak bisa hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan atau 

melatih suatu keterampilan tertentu. Penanaman pendidikan karakter 

perlu proses, contoh teladan, dan pembiasaan atau pembudayaan 

dalam lingkungan peserta didik dalam lingkungan sekolah, keluarga, 

lingkungan masyarakat, maupun, lingkungan (exposure) media 

masa.
23

 

Tujuan pendidikan ialah membentuk kepribadian, kemandirian, 

keterampilan sosial dan karakter. Oleh sebab itu, sebagai program 

                                                           
22

 Muh. Najib, dkk, Strategi Pendidikan Karakter (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2016), 55. 
23

 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 17. 
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dirancang dan diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan tersebut, terutama dalam rangka pembinaan karakter.
24

  

b. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan 

karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan 

seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap 

satuan pendidikan. Melalui pendidikan karakter peserta didik 

diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta 

memporsonalisasikan nila-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga 

terwujud dalam perilaku sehari-hari.     

4. Cinta Tanah Air 

Cinta tanah air adalah  menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan tinggi terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa.
25

 

Cinta tanah air berarti cinta pada negeri tempat seseorang 

memperoleh penghidupan dan mengalami kehidupan dari sejak dilahirkan 

sampai akhir hayatnya. Cinta tanah air dan bangsa merupakan suatu sikap 

                                                           
24

 M. Mahbubi, Pendidikan Karakter ( Yogyakarta: Putaka Ilmu Yogyakarta, 2012), 38. 
25

 Sa‟dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2013), 130. 
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yang dilandasi ketulusan dan keiklasan yang diwujudkan dalam perbuatan 

untuk kejayaan tanah air dan kebahagiaan bangsanya. 

Cinta tanah air merupakan suatu sikap yang ditunjukkan untuk 

Negara. Berdirinya Negara itu sendiri harus memenuhi beberapa unsur, 

diantaranya: 

a. Adanya rakyat  

Rakyat merupakan unsur terpenting demi terbentuknya 

sebuah negara, karena rakyatlah orang pertama kali berkehendak 

untuk membentuk sebuah negara. Rakyat adalah semua orang yang 

tinggal di wilayah suatu negara. Menurut pasal 26 ayat 1 UUD 

1945 menyebutkan bahwa “yang menjadi warga ialah orang-orang 

bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan 

dengan Undang-undang sebagai warga negara”. Oleh karenanya 

rakyat meliputi penduduk atau orang asing.  

b. Adanya wilayah 

Wilayah merupakan kawasan yang dijadikan tempat tinggal 

oleh rakyat dan menjadi tempat bagi terselenggaranya 

pemerintahan. Wilayah juga merupakan sebuah unsur negara yang 

harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-

batas territorial yang jelas.  
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c. Adanya pemerintahan 

Pemerintahan merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas 

memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama 

didirikannya sebuah negara. Pemerintah sebagai aparat yang 

mengatur jalannya roda pemerintahan untuk melaksanakan tugas-

tugas pokok dalam suatu negara.  

d. Adanya pengakuan dari negara lain 

Unsur pengakuan oleh negara lain hanya bersifat 

menerangkan tentang adanya suatu negara. Untuk menjadi sebuah 

negara yang diakui oleh dunia, maka diperlukan sebuah pengakuan 

dari negara lain mengenai keberadaannya baik negara yang berdiri 

sendiri ataupun negara yang memerdekakan diri dari penjajahan. 

Karena hal ini termasuk dalam tata hubungan internasional. 
26

 

Jika mengingat sejarah berdirinya bangsa ini, kita akan 

menemukan besarnya semangat para pahlawan dalam berjuang. Mereka 

rela mengorbankan harta benda bahkan nyawa demi tegaknya negeri ini. 

Semangat mencintai tanah air ini sangat kuat bergelora dan merata di hati 

sanubari masyarakat kala itu. Kemajuan yang sekarang ini kita raih 

mustahil terwujud tanpa pengorbanan para pahlawan. Mungkin, karena 

semakin jauhnya rentang waktu hidup para pahlawan dengan zaman 
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sekarang ini. Fenomena ini merupakan tantangan serius bagi seluruh 

komponen bangsa ini. Semakin menipisnya kecintaan terhadap tanah air 

bisa dibuktikan dengan mudah. Sekarang ini bukan lagi hal yang 

mengejutkan manakala anak sekolah tidak hafal sila-sila pancasila, tidak 

mengerti sejarah perjuangan bangsa, dan tidak mengenal para 

pahlawannya. 
27

 

Dapat diketahui bahwa perilaku sikap cinta tanah air berarti 

mencintai produk dalam negeri, rajin belajar bagi kemajuan bangsa dan 

negara, mencintai lingkungan hidup, melaksanakan hidup bersih dan 

sehat, mengenal wilayah tanah air tanpa fanatisme kedaerahan dan 

memiliki perasaan bangga menjadi warga negara Indonesia dengan 

khasanah budaya yang ada dan menerima segala konsekuennya, yakni 

menjadi warga negara yang baik, patuh terhadap peraturan berupa norma 

maupun hukum yang tertulis serta ikut serta dalam usaha pembelaan 

terhadap negaranya 

5. Ekstrakurikuler 

a. Pengertian Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah wahana pengembangan pribadi 

peserta didik melalui berbagai aktivitas, baik yang terkait langsung 

maupun tidak langsung dengan materi kurikulum, sebagai bagian tak 
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terpisahkan dari tujuan kelembagaan. Di samping itu, kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang bernilai tambah yang 

diberikan sebagai pendamping pelajaran yang diberikan secara 

intrakurikuler, tidak hanya sebagai pelengkap suatu proses kegiatan 

belajar mengajar, tetapi juga sebagai sarana agar siswa memiliki nilai 

plus, selain pelajaran akademis yang bermanfaat bagi kehidupan 

bermasyarakat. Dalam praktiknya, pelajaran ekstrakurikuler sering kali 

menjadi ciri khas suatu sekolah. Hal ini dikarenakan dalam 

menyediakan jenis kegiatannya disesuaikan dengan visi dan misi serta 

kondisi sekolah, terutama sekali dengan sarana dan prasarana yang 

tersedia, dengan demikian setiap sekolah akan mempunyai jenis 

kegiatan estrakurikuler yang berbeda. 
28

 

b. Tujuan Ekstrakurikuler 

Kegiatan Ekstrakurikuler bertujuan menumbuhkembangkan 

pribadi peserta didik yang sehat jasmani dan rohani, bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepedulian dan tanggung jawab 

terhadap lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya, serta 

menanamkan sikap sebagai warga negara yang baik dan bertanggung 
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jawab melalui berbagai kegiatan positif di bawah tanggung jawab 

sekolah.  
29

 

6. Drumband  

Marching band lahir pada pasca Perang Dunia II. Kegiatan ini 

bermula dari prakarsa para veteran PD II. Untuk mengenang patriotisme 

mereka, bersama generasi muda yang ada di lingkungannya mereka 

membentuk korps musik dengan memainkan lagu-lagu mars nostalgia PD 

II sambil berparade keliling kota dalam acara-acara seremonial maupun 

celebratoin. Karena memang pada awal pembentukannya bertujuan untuk 

bernostalgia Perang Dunia II yang merekam banyak kenangan peristiwa-

peristiwa dahsyat itu, maka pada awalnya kegiatan ini diberi nama  

Military Band yang kemudian dalam perkembangannya berganti nama 

marching band hingga sekarang. Berawal dari kegiatan itulah kini 

marching band kian berkembang dan menjadi sebuah kegiatan yang 

positif yang melibatkan para pemuda dan tidak hanya terbatas pada 

kegiatan parade saja. Hingga saat ini  marching band sudah merupakan 

jenis entertain musical show yang kaya akan warna-warni artistikal, baik 

musik maupun visual.  Oleh karenanya mereka tidak terbatas memainkan 

lagu-lagu mars saja.
30
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Dalam ekstrakurikuler marching band di SD/MI sering dinamakan 

dengan drumband. Kata drumband yang sudah sering kita dengar berasal 

dari dua kata yaitu, drum dan band. Drum adalah alat musik yang 

dimainkan dengan dipukul atau ditabuh. Beberapa jenis alat drum yang 

terdapat di drumband antara lain snare drum, tenor atau alto drum, bass 

drum maupun trio tom. Sedangkan band adalah bentuk gabungan alat 

musik yang berfungsi sebagai melodi dalam suatu lagu yang terdiri: alat 

musik tiup, alat musik perkusi yang bernada serta ditambah simbal. 

Beberapa alat musik melodi yang digunakan pada drumband adalah 

bellyra dan pianika. Selain itu ada juga pendukung lainnya seperti gitapati 

atau mayoret. Drum band menurut arti katanya adalah gabungan alat 

musik jenis drum dan alat musik tiup maupun perkusi yang dimainkan 

secara bersama.  
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat  Berdirinya SDN Bandar 1 Pacitan 

SD Negeri Bandar 1 adalah  SD yang  paling tua di kecamatan 

Bandar, di dirakannya pada tahun 1912. Pada penjajahan Belanda sekolah 

dasar ini bernama SR III sampai Belanda menyerahkan kekuasaannya 

kepada Jepang pada tahun 1942. Pada masa pemerintahan Jepang SR III 

ditingkatkan menjadi SR V dan pada tahun 1945 menjadi SR VI. Pada 

awal berdirinya sekolah ini belum memiliki gedung tetap dan memadai 

tetapi masih berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. 

Gedung PLKB yang terletak di jalan raya Bandar sekarang ini sebelumnya 

adalah tempat gedung SR VI. Itupun hanya 3 kelas. Kemudian pada tahun 

1945 dipindah ke rumah penduduk, yang sekarang adalah kantor 

Kecamatan Bandar. Pada tahun 19.. di desa Bandar mendapat bangunan 

dari pemerintah yang tanahnya disediakan oleh desa Bandar yaitu di jalan 

raya Bandar – Saren Tosari. Tetapi semua tidak berpengaruh pada prestasi 

belajar dan mengajar. Itu terbukti dan terlihat dari banyaknya alumni SDN 

Bandar 1 yang sukses.  

Sekarang ini SD Negeri Bandar 1 benar-benar telah merasa lega 

karena tidak lagi dipondokkan. Di samping itu sudah memiliki gedung 
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sendiri dengan fasilitas yang memadai. Dengan 12 pengajar dan 

perpustakaan yang cukup di mana para siswa dapat berpraktek dan belajar 

serta lingkungan sekitarnya cukup menunjang untuk memenuhi 

persyaratan sebuah sekolah, sehingga sering mendapat berbagai kejuaraan 

baik tingkat kecapamatan maupun kabupaten bahkan di tingkat nasional. 

Atas keberhasilan tersebut tidak terlepas dukungan dari semua pihak 

terutama dukungan dari wali murid.
31

 

2. Letak Geografis SDN Bandar 1 Pacitan 

SDN Bandar 1 terletak ± 2 km sebelah selatan pusat keramaian Desa 

Bandar. Tepatnya di jalan raya Bandar-Saren. SDN Bandar 1 terletak di 

Desa Bandar kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yang berjarak 1,5 km 

dari pusat Kecamatan Bandar serta berjarak 1 km dari balai Desa Bandar 

serta berada di lintasan jalur kecamatan. 

 Letak SDN Bandar 1 Pacitan ini berada di timur jalan raya dan letak 

kelas untuk proses belajar mengajar berdekatan langsung dengan jalan 

raya dan puskesmas. Meskipun demikian proses pembelajaran tidak 

terganggu oleh bisingnya kendaraan yang melintas dan aktifitas 

puskesmas.
32

 

3. Visi dan Misi SDN Bandar 1 Pacitan 
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a. Visi 

Unggul dalam prestasi mulia dalam akhlak. 

b. Misi 

1)  Menumbuhkan penghayatan dan taqwa terhadap tuhan Yang 

Maha Kuasa sehingga tercipta siswa yang berakhlak mulia. 

2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. 

3)  Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif. 

4) Membimbing siswa untuk dapat berperilaku sesuai dengan budaya 

bangsa sehingga dapat menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 

5) Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya, 

sehingga dapat dikembangkan secara menyeluruh.
33

  

4. Tujuan SDN Bandar 1 Pacitan 

Bahwa pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik individu 

maupun bangsa, yang sangat penting dalam dinamika perkembangan 

global yang sangat berpengaruh pada semua aspek kehidupan, tetapi 

pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian 

perkembangan IPTEKS dan IMTAQ sehingga tetap relevan dan 

kontekstual dan seimbang. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan 

dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum 

pendidikan yaitu Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar 
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kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlaq mulia, serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan tingkat lanjut. Atas dasar 

tersebut diatas maka Sekolah Dasar Negeri Bandar I mempunyai tujuan : 

a. Tujuan Sekolah Dasar Negeri Bandar  I 

1) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam berbagai 

kehidupan baik di sekolah maupun luar sekolah. 

2) Meraih prestasi akademik dan non akademik minimal tingkat 

kabupaten. 

3) Memiliki kecakapan dasar-dasar ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni sebagai bekal melanjutkan pendidikan. 

4) Meraih nilai baik dalam berbagai lomba karya ilmiah remaja 

5) Membekali siswa dalam penerapan teknologi sebagai media belajar. 

6) Dapat mencerdaskan peserta didik dan guru sehingga menjadi 

sekolah yang unggul dan diminati masyarakat.
34

  

5. Struktur Organisasi SDN Bandar 1 Pacitan 

Untuk menjalin kerjasama yang baik untuk menjalan kan visi dan misi 

serta mencapai tujuan pendidikan di SDN Bandar 1 Pacitan. Dibutuhkan 

struktur organisasi yang nantinya memiliki fungsi dan peran masing-

masing, karena struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting 

keberadaannya, dengan melihat beberapa struktur organisasi dalam 
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struktur organisasi orang akan lebih mudah mengetahui jumlah personil 

yang menduduki jabatan tertentu dalam lembaga tersebut. Di samping itu 

pihak sekolah juga akan lebih mudah melaksanakan program yang telah 

dilaksanakan, mekanisme kerja, tanggung  jawab serta dapat berjalan 

dengan mudah. Adapun struktur organisasi di SDN Bandar 1 Pacitan 

dapat dilihat pada lampiran.
35

 

6. Sarana dan Prasarana SDN Bandar 1 Pacitan 

Dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan adanya sarana dan 

prasarana yang memadai agar proses pembelajaran berajalan dengan baik. 

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah komponen yang ikut 

menentukan keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di SDN 

Bandar 1 Pacitan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, 

proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancer sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal sebagaimana yang 

diharapkan. 

Adapun sarana dan prasarana yang ada di SDN Bandar 1 Pacitan 

meliputi gedung sekolah yang memadai, ruang kelas berjumlah 10 dengan 

kondisi baik, ruang perpustakaan berjumlah 1 kondisi baik, ruang UKS, 

kantin, ruang musik, kantin, ruang kepala sekolah dan guru berjumlah 2 
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kondisi baik dan kamar kecil/toilet untuk laki-laki dan perempuan 

berjumlah 2 kondisi baik. 
36

 

7. Keadaan Guru dan Siswa SDN Bandar 1 Pacitan 

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam proses 

pendidikan, maka dari itu keadaan guru harus diperhatikan. Secara 

keseluruhan guru SDN Bandar 1 berjumlah 12 orang. Dengan perincian 

kepala sekolah 1 orang, PNS 9 orang, guru tidak tetap (GTT) 2 orang, 

jenjang pendidikan yang ditempuh semuanya adalah s-1. Sedangkan 

peserta didik atau siswa di SDN Bandar 1 berdasarkan data yang diperoleh 

peneliti dilapangan jumlah siswa pada tahun ajaran 2017-2018 ini ada 164 

orang. Dengan rincian, kelas 1 ada 23 siswai, kelas 2 ada 27 siswa, kelas 3 

ada 33 siswa, kelas 4 ada 25 siswa, kelas 5 ada 27 siswa, kelas 6 ada 29 

siswa.
37

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data tentang Bentuk Internalisasi Nilai Karakter Cinta Tanah Air 

Melalui Ekstrakurikuler Drumband Di SDN Bandar 1 Pacitan. 

Dalam proses internalisasi nilai pendidikan karakter cinta tanah air 

kepada peserta didik, dapat menggunakan dengan berbagai cara, di 

antaranya adalah melalui ekstrakurikuler drumband. Selain banyak sekali 
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peserta didik yang berminat dengan ekstrakurikuler drumband ini, 

ekstrakurikuler ini adalah ekstrakurikuler unggulan setelah pramuka untuk 

menyalurkan bakat dari para peserta didik tersebut. Dalam hal ini pihak 

sekolah menerapkan nilai pedidikan karakter cinta tanah air melalui 

ekstrakurikuler drumband tersebut. Adapun bentuk internalisasi nilai 

pendidikan karakter cinta tanah air melalui ekstrakurikuler drumband 

Menurut Mahadi Sasongko selaku kepala sekolah yaitu  : 

Lagu-lagu yang dikemas dalam ekstrakurikuler drumband juga 

melantunkan lagu nasional seperti lagu Indonesia raya, garuda 

pancasila, dan lain-lain. Dengan harapan siswa  dapat mengayati 

dan mengamalkan kandungan lagu tersebut. 
38

 

 

Sedangkan menurut Muh. Sukri selaku guru pendamping 

ekstrakurikuler drumband, bentuk internalisasi nilai pendidikan karakter 

cinta tanah air melalui ekstrakurikuler drumband yaitu :  

a. Pada setiap upacara hari Senin regu penyanyi dengan diiringi 

dengan drumband agar siswa dapat menghayati sehingga timbul 

rasa cinta terhadap tanah airnya.  

b. Dalam setiap kegiatan memperingati HUT Kemerdekaan RI 

drumband digunakan untuk mengiringi upacara detik-detik 

proklamasi kemerdekaan RI sekaligus mengikuti parade dengan 

menyanyikan lagu-lagu perjuangan.
39
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Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman 

kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan 

pengmalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur 

yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interkasi dengan tuhannya, 

diri sendiri, antar sesama dan lingkungannya.  

Penanaman pendidikan karakter perlu proses, contoh teladan, dan 

pembisaan atau pembudayaan dalam lingkungan peserta didik dalam 

lingkungan sekolah, keluarga, lingkungan masyarakat, maupun 

lingkungan media masa oleh karena itu perlu adanya pendidikan karakter 

sejak usia dini. 

Untuk melancarkan proses tersebut peneliti juga ingin mengetahui 

apakah proses internalisasi pendidikan karakter cinta tanah air sudah 

diterima dan dicerna oleh para peserta didik. Oleh karena itu kemudian 

peneliti juga bertanya kepada samsul fuad zain (salah satu perserrta 

ekstrakurikuler) tentang bagaimana bentuk upaya pelatih untuk 

internalisasi nilai pendidikan karakter  cinta tanah air melalui 

ekstrakurikuler drumband, dan jawaban dari siswa tersebut adalah : 

Setiap sebelum latihan dimulai pelatih selalu memberikan 

nasehat tentang pentingnya menghayati lagu-lagu yang dimainkan 

terutama lagu nasional dan daerah, jika bisa menghayati lagu 

tersebut suara yang dihasilkan dari drumband akan terdengar 

hikmat. Dan juga pelatih selalu mengingatkan akan pentingnya 
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cinta tanah air yang terdapat pada lagu-lagu tersebut tentang jasa 

para pahlawan yang terkandung pada lagu yang dimainkan. Jadi 

ketika latihan harus benar-benar serius dan tidak boleh bercanda.
40

 

 

Dan untuk mendapatkan data yang akurat tentang internalisasi nilai 

pendidikan karakter cinta tanah air melalui ekstrakurikuler drumband, 

selain melakukan wawancara dengan kepala sekolah, guru pendamping 

ekstrakurikuler dan juga salah satu siswa, saya juga mengadakan 

wawancara dengan pelatih drumband, jawabannya sebagai berikut : 

Pada waktu latihan dijelaskan pentingnya cinta tanah air. Kita 

ketahui bahwa negara kita ini berdiri atas perjuangan para pahlawan 

dengan memulai ideologi dan rasa terhadap cinta tanah air yang 

tinggi. Hakikatnya cinta tanah air dan bangsa adalah kebanggaan 

menjadi salah satu bagian dari tanah air dan bangsanya yang 

berujung ingin berbuat sesuatu yang mengharumkan nama tanah air 

dan bangsa.
41

 kemudian dengan memadukan gerak dan lagu serta 

musik drumbandnya dipadukan dengan cerita rakyat, misalnya 

kisah Ramayana dan Sinta. Dikandung maksud agar siswa tidak 

bosan
42

 

. 

Untuk mengetahui keadaan dilapangan peneliti juga mengadakan 

observasi langsung kelapangan dan data yang sudah didapat dari hasil 
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wawancara dengan beberapa pihak diatas tidak jauh berbeda dengan data 

yang didapat peneliti dalam sesi observasi, yang mana hasil dari observasi 

tersebut adalah :  

Memasuki pukul 08.00 WIB peneliti datang ketempat latihan 

drumband dimana tempatnya di halaman sekolah SDN Bandar 1 

Pacitan. Pada waktu itu latihan baru saja mau dimulai. Terlihat 

pelatih sedang memberi arahan kepada para siswa tentang 

pentingnya cinta tanah air kemudian  melakukan pemanasan dengan 

menggunakan lagu-lagu nasional sebelum latihan. Dengan 

kebiasaan tersebut siswa dapat menghafal lagu-lagu nasional dan 

dapat menghayatinya. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan berbagai 

atraksi dari mayoret dan pembawa terompet dan masih banyak lagi 

atraksi lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan memadukan musik 

drumband dengan tarian tradisional yang mengangkat cerita rakyat 

di dalamnya. Teknis memadukan cerita rakyat tersebut yaitu 

penari/pemeran cerita rakyat lebih dulu memasuki lapangan/area 

perlombaan kemudian dilanjutkan dengan pemain drumband. Pada 

waktu musik drumband dimainkan penari/pemeran tokoh cerita 

rakyat tersebut menampilkan tarian dengan alur cerita rakyat 

didepan pemain drumband dengan demikian rasa cinta akan tanah 

air siswa semakin tertanam dan siswa tidak bosan.  Setelah latihan 

selesai siswa diminta untuk berkumpul guna untuk evaluasi latihan 

tersebut. Setelah itu siswa diberi nasehat agar siswa dapat 

menghayati kandungan-kandungan lagu nasional yang digunakan di 

ekstrakurikuler drumband tersebut agar tempo musik dan gerakan 

dapat terdengar hikmat dan enak dinikmati. kemudian siswa 
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diingatkan agar dipraktekkan setelah pulang ke rumah setelah itu 

siswa  diperbolehkan istirahat. 
43

 

 

Untuk membentuk karakter  yang baik dalam diri peserta didik 

maka, guru dan pelatih diharuskan menunjukkan karakter yang baik agar 

dapat dicontoh oleh muridnya, karena guru mempunyai tugas penting 

yaitu mendidik, membimbing, mengarahkan peserta didik untuk 

membentuk karakter yang diharapkan.  

Selain itu untuk membentuk nilai karakter, sebaiknya sekolah dan 

orang tua meminta kepada peserta didik agar selalu membiasakan 

kebiasaan baik mereka di lingkungan sekolah maupun di lingkungan 

rumah, dengan cara demikian itu nilai pendidikan karakter akan terbentuk.  

2. Data tentang Faktor Pendukung Dan Penghambat Internalisasi Nilai 

Karakter Cinta Tanah Air Siswa Melalui Ekstrakurikuler Drumband 

di SDN Bandar 1 Pacitan 

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pasti selalu ada faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses suatu kegiatan. Faktor pendukung adalah hal-

hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, 

menambah dan menjadi lebih baik dari sebelumnya sedangkan faktor 

penghambat adalah hal-hal yang mempengaruhi sedikit/bahkan 

menghentikan sesuatu yang baik dari sebelumnhya. Begitu juga dengan 
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pelaksanakan internalisasi nilai pendidikan karakter cinta tanah air 

melalui ekstrakurikuler drumband di SDN Bandar 1 Pacitan yang juga 

mempunyai beberapa faktor baik faktor pendukung maupun penghambat.  

Pendidikan karakter merupakan salah satu bentuk yang dilakukan 

guru untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. 

Menurut wawancara dengan kepala sekolah SDN Bandar 1 Pacitan bahwa 

dalam pelaksanakan kegiatan ektrakurikuler drumband tersebut 

mempunyai faktor pendukung dan penghambat diantara fator 

pendukungnya yaitu : 

a. Semangat siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler drumband sangat 

luar biasa terbukti siswa tidak mengenal lelah dalam latihan.  

b. Dukungan dari wali murid terbukti wali murid bersedia 

mendukung baik moril maupun meteriel. 

c. Kekompakan serta dukungan semua warga sekolahan dan pelatih.  

d. Image yang positif dari stakholder terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler drumband yang ada di SDN Bandar 1 Pacitan.
44

 

 

Tidak jauh beda dengan wawancara yang dilakukan dengan guru 

pendamping ektrakurikuler drumband mengenai faktor pendukung dan 

internalisasi nilai pendidikan karakter cinta tanah air melalui 

ekstrakurikuler drumband, faktor pendukungnya yaitu : 
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Sarana dan prasarana cukup memadai, minat siswa terhadap 

ekstrakurikuler drumband sangat bagus, didorong dengan adanya 

festifal drumband setingkat dasar dengan menampilkan lagu-lagu 

nasional.
45

 

 

Hal-hal yang berkaitan dengan internalisasi nilai pendidikan karakter 

cinta tanah air melalui ekstrakurikuler drumband tersebut semakin 

dipertegas dengan penjelasan faktor pendukung dari mas Garna selaku 

pelatih drumband  di SDN Bandar 1 Pacitan. Faktor pendukunnya yaitu : 

a. Semangat siswa sangat tinggi 

b. Pada waktu memperingati upacara harlah kemerdekaan Republik 

Indonesia pada bulan Agsutus, selalu mengiringi lagu Indonesia 

Raya, Mengheningkan Cipta dan lagu nasional lainnya.
46

  

 

Dari beberpa faktor pendukung di atas pasti ada faktor penghambat 

yang menghambat proses tercapainya internalisasi nilai pendidikan 

karakter cinta tanah air melalui ekstrakurikuler drumband. Faktor 

penghambat tersebut menurut hasil wawancara dengan kepala sekolah 

SDN Bandar 1 Pacitan meliputi : 

Pembiayaan alat drumband yang cukup mahal, kemudian dalam 

hal kaderisasi mengalami kesulitan karena SDM siswa yang 
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berbeda. Dalam pentas lomba drumband kebanyakan menggunakan 

lagu pop/dangdut sehingga diperlukan latihan ekstra.
47

 

 

Kemudian ditambah lagi dengan hasil wawancara pelatih 

ekstrakurikuler drumband, faktor penghambatnya meliputi : 

Kemampuan siswa yang sangat berfariasi dalam 

menerima/memahami materi dan juga minimnya waktu berlatih.
48

 

 

Dari hambatan-hambatan dari hasil wawancara tersebut ada 

beberapa solusi untuk mengatasinya yaitu dengan cara: Penjaringan calon 

siswa berbakat pada awal tahun guna untuk kaderisasi. Penjaringan bakat 

minat calon siswa dan mengadakan latihan yang terus menerus dan pada 

upacara bendera setiap hari Senin menyanyikan lagu Indonesia Raya dan 

Mengheningkan Cipta dengan diiringi drumband dan saat latihan diselingi 

lagu nasional ataupun lagu daerah untuk pemanasan. Kemudian lebih giat 

dalam mengulang/terus-menerus dalam menyampaikan materi supaya 

semua siswa dapat memahami materi yang diberikan dengan baik. 

Kemudian  menambahkan durasi waktu untuk latihan agar waktu yang 

digunakan untuk latihan cukup.  
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Dengan demikian internalisasi nilai pendidikan karakter cinta tanah 

air dapat dilakukan melalui ektrakurikuler drumband dan dengan dapat 

terlksana sesuai yang diharapkan.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis tentang Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Cinta Tanah 

Air Melalui Ekstrakurikuler Drumband di SDN Bandar 1 Pacitan.  

Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja 

untuk mengembangkan karakter yang baik (good character) berlandaskan 

kebajikan-kebajikan inti (core virtues) yang secara objektif baik individu 

maupun masyarakat. 
49

 Dalam menerapkan hal tersebut dalam kehidupan 

peserta didik sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, 

nasionalis, produktif dan kreatif. Dalam penerapan nilai pendidikan karakter 

kepada peserta didik, pihak sekolah dapat menggunakan berbagai cara, di 

antaranya dengan melalui kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler drumband. 

Selain banyak peserta didik yang berminat dengan ekstrakurikuler drumband, 

ekstrakurikuler ini juga diprioritaskan untuk menyalurkan bakat atau minat 

peserta didik tersebut. Dalam hal tersebut pihak sekolah dapat 

memanfaatkannya untuk menerapkan nilai pendidikan karakter terutama pada 

karakter cinta terhadap tanah air melalui ekstrakurikuler drumband tersebut.  

Kehadiran ektrakurikuler disamping kegiatan intrakurikuler sangat 

bermanfaat bagi para peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan 
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untuk menumbuhkembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan 

kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan keagamaan, kemampuan sosial, 

kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karier, kemampuan 

memecahkan masalah, kemandirian, dan kemampuan-kemampuan lain yang 

mendukung pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. 
50

  

Menanggapi hal tersebut pihak sekolah SDN Bandar 1 Pacitan 

berupaya menanamkan nilai pendidikan karakter pada siswa melalui 

ekstrakurikuler dan salah satunya ekstrakurikuler drumband. Bentuk 

intrenalisasi nilai pendidikan karakter yang dilakukan dari pihak sekolah 

menurut Pak Mahadi selaku kepala sekolah salah satunya yaitu: lagu-lagu 

yang dikemas dalam ekstrakurikuler drumband melantunkan lagu nasional 

seperti lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan lain-lain. Dengan harapan 

siswa dapat menghayati lagu tersebut dan dapat mengamalkannya.  

Dari paparan yang dijelaskan di atas dapat dianalisis bahwasannya 

salah satu bentuk internalisasi nilai pendidikan karakter terutama pada 

karakter cinta akan tanah air yang dilakukan oleh sekolah dengan melalui 

ekstrakurikuler drumband, yang mana dalam ekstrakurikuler tersebut pihak 

sekolah dapat menanamkan nilai pendidikan karakter cinta tanah air yang 

dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh peserta didik. Dikarenakan dalam 
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penanaman nilai karakter yang dilakukan merupakan bagian dari kegiatan 

ektrakurikuler tersebut.  

Dalam ekstrakurikuler drumband di SDN Bandar 1 Pacitan banyak 

sekali nilai pendidikan karakter yang dapat ditanamkan kepada peserta didik, 

disetiap tatap muka pelatih dapat menanamkan nilai karakter kepada peserta 

didik terutama karakter cinta tanah air. Contohnya sebelum latihan dimulai, 

siswa melakukan pemanasan sesuai bidangnya masing-masing menggunakan 

lagu-lagu nasional ataupun lagu daerah. Dengan kegiatan tersebut peserta 

didik bisa lebih menghayati nada pada setiap ketukan lagu yang dilantunkan. 

Inilah yang ditekankan oleh pihak sekolah supaya semua peserta didik mampu 

membiasakan menghayati/menghargai arti dari sebuah lagu terutama lagu 

nasional yang dilantunkan.  

Contoh di atas sejalan dengan yang dikatakan oleh mas Garna, ketika 

peneliti melakukan wawancara. Ketika itu ia mengatakan pada setiap latihan 

dijelaskan pentingnya rasa cinta tanah air. Hakikatnya cinta tanah air dan 

bangsa adalah kebanggaan menjadi salah satu bagian dari tanah air dan 

bangsanya yang berujung ingin berbuat sesuatu yang mengharumkan nama 

tanah air dan bangsa.  

Dalam prosesnya, internalisasi nilai pendidikan karakter kepada 

peserta didik tidak bisa dilakukan secara instan atau sekaligus. Proses 

internalisasi nilai pendidikan karakter cinta tanah air tersebut membutuhkan 

pembiasaan diri untuk masuk ke dalam hati agar tumbuh dari dalam, 
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menancap kuat dan mengakar di dalamnya. Dengan selalu membiasakan 

kegiatan yang sudah dijelaskan di atas maka nilai pendidikan karakter akan 

terbentuk.     

Dalam ekstrakurikuler drumband, selain memberikan teknik dalam 

memainkan alat musik drumband dan yang lainnya pelatih juga menanamkan 

kebiasaan untuk selalu berbahasa Indonesia di setiap latihan. Pada saat 

memberikan arahan, materi maupun evaluasi pelatih selalu menggunakan 

bahasa Indonesia. Dengan kebiasaan seperti itu para peserta didik akan 

terbiasa berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan juga bisa lebih 

menghargai bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa 

pemersatu negara Republik Indonesia. Tidak hanya itu dengan membiasakan 

berbahasa Indonesia peserta didik bisa dengan mudah memahami setiap 

penjelasan dari pelatih. Hal ini sejalan dengan makna dari karakter cinta tanah 

air yaitu: cara berpikir, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepeduliaan, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, 

sosial, budaya, ekonomi dan politik.
51

 

Tidak hanya itu seluruh peserta didik juga harus mempunyai rasa 

peduli dan bekerjasama karena dalam ekstrakurikuler drumband ini dimainkan 

tidak hanya perorangan melainkan membutuhkan kerjasama antara alat satu 

dengan yang lainnya agar suara yang dihasilkan bisa selaras dan enak 
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diperdengarkan. Peduli dalam hal ini artinya peserta didik dibiasakan untuk 

saling mengingatkan satu sama lain. Dari bekerjasama di dalam group 

memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa sebagai manusia tidak 

mungkin bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain 

melalui kerjasama.  

Kemudian pelatih menambahi gerakan tari tradisional pada kegiatan 

ektrakurikuler drumband dengan maksud agar peserta didik selalu 

melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia dan juga dapat mengurangi 

kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia. Dengan menanamkan kebiasaan 

seperti itu sejak usia sekolah dasar akan lebih melekat rasa akan cinta tanah 

air dan cinta akan kebudaya-kebudayaan yang ada di Indonesia.  

Penjelasan di atas selaras dengan salah satu karakter dari 18 nilai-nilai 

karakter yang terkandung dalam pendidikan berkarakter baangsa 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, 13). bersahabat/komunikatif, 14). 

cinta damai, 15). gemar membaca, 16). peduli lingkungan, 17). peduli sosial, 

18). tanggung jawab.
52

 

Dari paparan di atas bentuk internalisasi nilai pendidikan karakter 

cinta tanah air melalui ekstrakurikuler drumband yaitu: pada setiap latihan 
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dijelaskan akan pentingnya rasa cinta tanah air karena rasa akan cinta tanah 

air merupakan salah satu kebanggaan tersendiri terhadap bangsa. Kemudian 

lagu yang dikemas dalam ekstrakurikuler drumband pada setiap acacara HUT 

kemerdekaan Republik Indonesia selalu melantunkan lagu nasional seperti 

Indonesia Raya dan juga pada parade drumband lagu-lagu yang digunakan 

lagu perjuangan dengan demikian siswa bisa lebih menghayati dan 

mengamalkan kandungan lagu tersebut. 

 

B. Analisis tentang Faktor Pendukung dan Penghambat Internalisasi Nilai 

Pendidikan Karakter Cinta Tanah Air Mlelaui Ekstrakurikuler 

Drumband di SDN Bandar 1 Pacitan.  

Pendidikan karakter secara terpadu di dalam pembelajaran ialah 

pengenalan  nilai-nilai, fasilitas diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-

nilai dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku murid sehari-

hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung didalam maupun di 

luar kelas pada semua mata pelajaran, selain untuk menjadikan murid 

menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk 

menjadikan murid mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan 

menjadikannya perilaku. 
53

 

                                                           
53

 M. Mahbubi, Pendidikan Karakter: Implementasi Aswaja sebagai Nilai Pendidikan Karakter. 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2012), hal. 103.   



58 

 

Pengembangan atau pembentukan karakter diyakini perlu dan penting 

untuk dilakukan oleh sekolah dan stakeholders-nya untuk menjadi pijakan 

dalam penyelenggarakan pendidikan karakter di sekolah. Tumbuh dan 

berkembangnya karakter yang baik akan mendorong murid tumbuh dengan 

kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan 

melakukan segalanya dengan benar dan memiliki tujuan hidup.
54

 

Untuk mewujudkan hal tersebut sekolah dapat mengupayakan melalui 

kegiatan sekolah, salah satunya kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan 

ekstrakurikuler dapat digunakan untuk menerapkan nilai pendidikan karakter 

kepada peserta didik kususnya pada ekstrakurikuler drumband. Sebagaimana 

yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.  

Dalam pelaksanaan suatau kegiatan pasti ada faktor-faktor yang 

mendukung dan menghambat proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

Begitu juga dengan pelaksanaan internalisasi nilai pendidikan karakter cinta 

tanah air melalui ekstrakurikuler drumband ini. Dalam proses pelaksanaannya, 

terdapat faktor-faktor pendukung baik dari warga sekolah, wali murid maupun 

stakeholders lingkungan sekitar sekolah. Hal tersebut mempermudah dalam 

menanamkan nilai karakter kepada peserta didik yang mana harapan dari 

pihak sekolah yaitu bisa menimbulkan dampak positif bagi siswa, bagi 

lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.  
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Dalam pelaksanaan internalisasi nilai pendidikan karakter cinta tanah 

air melalui ekstrakurikuler drumband ini terdapat faktor pendukung supaya 

terlaksana sesuai yang diharapkan. Seperti yang dikatakan pak Mahadi selaku 

kepala sekolah ketika wawancara. Ketika itu pak Mahadi mengatakan faktor 

pendukung internalisasi nilai pendidikan karakter cinta tanah air melalui 

ekstrakurikuler drumband yaitu semangat siswa dalam kegiatan ektrakurikuler 

drumband sangat luar biasa terbukti siswa tidak mengenal lelah dalam latihan. 

Kemudian dukungan dari wali murid terbukti wali murid bersedia mendukung 

baik moril maupun materiel. Serta kekompakan, dukungan dari semua warga 

sekolahan dan pelatih dan serta image yang positif dari stakeholder terhadap 

kegiatan ekstrakurikuler drumband yang ada di SDN Bandar 1 Pacitan.  

Kemudian ditambahkan wawancara dengan pak Sukri yang 

mengatakan bahwa, pada setiap upacara hari senin regu penyanyi diiringi 

dengan drumband agar siswa bisa menghayati sehingga timbul rasa cinta 

terhadap tanah airnya. Begitu juga dalam setiap kegiatan upacara dalam 

memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, drumband SDN Bandar 

1 digunakan untuk mengiringi upacara detik-detik kemerdekaan Republik 

Indonesia sekaligus parade drumband dengan menyanyikan lagu-lagu 

perjuangan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur. 

Keterangan pak Sukri di atas karenakan memang SDN Bandar 1 

Pacitan merupakan SD Favorit di Kecamatan Bandar,  khususnya di bidang 

ekstrakurikuler drumband. Pada perlombaan seni drumband sekolah dasar SD 
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sederajat se-kabupaten Pacitan SDN Bandar 1 selalu mewakili Kecamatan 

Bandar untuk ikut berkompetisi. Tidak hanya itu SDN Bandar 1 namanya 

selalu berada di depan untuk mendapatkan gelar juara tersebut atau bisa 

dibilang sebagai kandidat juara. Terbukti dengan banyaknya prestasi yang 

membanggakan diletakkan pada ruang kepala sekolah yang dikemas dalam 

almari piala yang tertata rapi.  

Bukan hanya melihat hasil yang telah dicapai, peneliti juga melihat 

langsung proses mereka dalam mendapatkan prestasi tersebut. Pada 

perlombaan tersebut SDN Bandar 1 mendapatkan juara 2. Dalam hal tersebut 

sekolah pelosok pedesaan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada 

di perkotaan. Yang perlu diketahui, prestasi yang didapatkan tersebut tidak 

didapatkan secara instan karena sebelum mendapatkan prestasi tersebut. 

Banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai puncak tersebut baik itu hal 

teknis ataupun non teknis. Agar sebuah group itu menjadi kompak seluruh 

pemain baik gitapati, bass, senar drum, terompet maupun yang lainnya harus 

menguasai teknik-teknik sesuai bidangnya masing-masing, yang mana teknik 

tersebut juga termasuk nilai pendidikan karakter yang ada didalamnya.  

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi yang telah 

diraih oleh siswa melalui ektrakurikuler drumband menunjukkan 

bahwasannya siswa telah menguasai pelajaran yang didapatkan ketika latihan, 

yang artinya siswa telah menerapkan ilmu yang sudah didapatkan melalui 

ekstrakurikuler drumband tersebut. Dalam ekstrakurikuler drumband tersebut 



61 

 

banyak sekali nilai karakter yang diterapkan oleh pelatih kususnya pada nilai 

karakter cinta tanah air. Dari kegiatan tersebut siswa dapat menghayati lagu 

nasional pada saat music drumband dimainkan dan lebih menhargai jasa 

pahlawan yang telah berjasa pada lantunan lagu tersebut dan masih banyak 

lagi. Dari hal tersebut menghasilkan hasilkan prestasi yang diinginkan.  

 Dari beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas, ada juga beberapa 

faktor yang menghambat proses internalisasi nilai pendidikan karakter cinta 

tanah air melalui ekstrakurikuler drumband. Seperti yang dikatakan oleh 

Garna selaku pelatih ekstrakurikuler drumband di SDN Bandar 1 Pacitan. 

Ketika wawancara ia mengatakan faktor penghambatnya yaitu: kemampuan 

siswa yang bervariasi dalam menerima/memahami materi yang diberikan. 

Tidak hanya itu minimnya waktu yang digunakan untuk latihan. Ada juga 

hambatan lain yang dikatakan oleh pak Sukri selaku guru pendamping 

ektrakurikuler yaitu: sebagian siswa belum mampu menghayati baru sekedar 

kegiatan ekstrakurikuler saja.  

Dari berbagai hambatan tersebut sekolahan berupaya mecari solusi 

untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan lebih giat dalam 

mengulang/secara terus menerus dalam menyampaikan materi karena siswa 

yang bervarisi dalam menagkap materi, menambahkan durasi waktu yang 

cukup agar proses latihan bisa maksimal. Tidak hanya itu sekolah juga 

mengusahakan penjaringan calon siswa yang berbakat pada awal tahun guna 

untuk penanaman karakter tersebut. Dengan berbagai faktor penghambat 
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tersebut tidak mepengaruhi sekolah dalam menanamkan nilai pendidikan 

karakter cinta tanah air kepada peserta didik.  

 Jadi dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung 

internalisasi nilai pendidikan karakter cinta tanah air melalui ekstrakurikuler 

drumband adalah semangat siswa yang luar biasa, sarana prasarana yang 

memadai, kekampakan, dukungan dari semua warga sekolah, pelatih maupun 

wali murid. Dan image yang positif dari stakeholders terhadap kegiatan 

ekstrakurikuler drumband yang ada di SDN Bandar 1 Pacitan. Sedangkan 

faktor penghambat internalisasi nilai pendidikan karakter cinta tanah air 

melalui ekstrakurikuler drumband yaitu: pembiayaan alat-alat drumband yang 

cukup mahal, kesulitan dalam pengaderan karena SDM siswa yang berbeda, 

banyaknya penggunakan lagu pop/dangdut, minimnya waktu untuk latihan 

dan kondisi tempat tinggal salah satu siswa yang cukup jauh dari tempat 

latihan yang memungkinkan kemoloran waktu latihan yang digunakan.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di SDN Bandar 1 Pacitan 

tentang internalisasi nilai pendidikan karakter cinta tanah air melalui 

ekstrakurikuler drumband dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan 

tersebut dipaparkan sebagai berikut:  

1. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, bentuk internalisasi nilai 

pendidikan karakter cinta tanah air melalui ekstrakurikuler drumband 

yaitu: pada setiap latihan dijelaskan akan pentingnya rasa cinta tanah air 

karena rasa akan cinta tanah air merupakan salah satu kebanggan 

tersendiri terhadap bangsa. Kemudian lagu yang dikemas dalam 

ekstrakurikuler drumband pada setiap acacara HUT kemerdekaan 

Republik Indonesia selalu melantunkan lagu nasional seperti Indonesia 

Raya dan juga pada parade drumband lagu-lagu yang digunakan lagu 

perjuangan dengan demikian siswa bisa lebih menghayati dan 

mengamalkan kandungan lagu tersebut. 

2. Faktor pendukung internalisasi nilai pendidikan karakter cinta tanah air 

melalui ekstrakurikuler drumband adalah semangat siswa yang luar biasa, 

sarana prasarana yang memadai, kekampakan, dukungan dari semua 
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warga sekolah, pelatih maupun wali murid. Dan image yang positif dari 

stakeholders terhadap kegiatan ekstrakurikuler drumband yang ada di 

SDN Bandar 1 Pacitan. Sedangkan faktor penghambat internalisasi nilai 

pendidikan karakter cinta tanah air melalui ekstrakurikuler drumband 

yaitu: pembiayaan alat-alat drumband yang cukup mahal, kesulitan dalam 

pengaderan karena SDM siswa yang berbeda, banyaknya penggunakan 

lagu pop/dangdut, minimnya waktu untuk latihan dan kondisi tempat 

tinggal salah satu siswa yang cukup jauh dari tempat latihan yang 

memungkinkan kemoloran waktu latihan yang digunakan.   

 

D. Saran 

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti dapat memberikan sesuatu 

yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, instansi atau lembaga 

serta berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun saran yang 

peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini adalah:  

1. Bagi Tempat Penelitian  

Semua warga sekolah terutama peserta didik bisa lebih menghayati 

dan mengamalkan lagu nasional yang dinyanyikan dan selalu mengenang 

jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa.  

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi para peneliti selanjutnya, disarankan untuk meningkatkan 

ketelitian dengan baik dalam kelengkapan data penelitian. Penelitian ini 



65 

 

dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, tanpa melupakan nilai keaslian, 

dalam penelitian mengenai nilai pendidikan karakter kepada peserta didik, 

khususnya penelitian mengenai internalisasi nilai pendidikan karakter cinta 

tanah air.  
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