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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan yang mengedepankan kecerdasan intelektual ternyata semakin lama 

akan menjadi bumerang bagi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu 

sendiri, terbukti berbagai persoalan moral, watak atau karakter, masih menjadi 

persoalan yang signifikan serta menghambat pembangunan dan cita-cita luhur bangsa 

kita, seperti meningkatnya degradasi moral, sopan santun, etika, para pelajar yang 

mulai merosot, meningkatnya ketidakjujuran pelajar, seperti menyontek pada saat 

ujian, bolos disaat jam pelajaran sekolah berlangsung, mengambil barang milik orang 

lain, berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan terhadap figur-figur atau 

tokoh-tokoh yang seharusnya dihormati, tingginya kasus tindakan kekerasan, baik 

yang terjadi antar rekan mahasiswa atau pelajar, perampokan secara sadis yang 

disertai pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak-anak maupun 

remaja yang tergolong masih pelajar, timbulnya perilaku yang sangat merusak diri 

sendiri seperti penyalahgunaan narkoba, perilaku seks bebas, dan bunuh diri.  

Salah satu penyebab terjadinya beberapa fenomena diatas adalah tentang 

kurangnya kepemilikan karakter positif tiap individu yang dimiliki oleh para anak-

anak maupun remaja dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, antara lain adalah faktor lingkungan keluarga dan lingkungan 

bermasyarakat yang mempengaruhi karakter seseorang. Salah satu contohnya adalah 
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adanya perkampungan di salah sudut pemukiman ibu kota yang mayoritas 

penduduknya berada dibawah garis kemiskinan dan tidak mempunyai tempat tinggal 

yang layak huni, mereka harus bertahan hidup di lingkungan tersebut dengan 

menggunakan kultur kekerasan untuk mendapatkan sebuah pengakuan jati diri dalam 

bermasyarakat, dan hal tersebut dipertontonkan oleh orang dewasa terhadap anak-

anak atau kaum remaja dalam kehidupan sehari-hari. Akibat dari kejadian tersebut 

maka timbul suatu kultur atau kebiasaan yang menjadikan lingkungan tersebut 

bernuansa premanisme dengan mengedepankan kekerasan dalam penyelesaian suatu 

masalah, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat 

sangat besar bagi pembentukan karakter anak. Karena dalam proses pembentukan 

karakter, anak selalu merespon, meniru dan mengikuti kebiasaan yang ada di sekitar 

anak saat proses tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, berbeda pola asuh, 

hasilnya akan berbeda, berbeda metode mendidik, tentu  akan menghasilkan karakter 

anak yang berbeda. 

Pendidikan karakter merupakan penjabaran tentang nilai positif yang terjadi 

secara berulang-ulang atau pembiasaan dalam sebuah proses pendidikan formal dan 

non formal serta merupakan sosio kultural yang dimiliki oleh manusia dalam 

bermasyarakat. Dalam teori tentang nilai yang yang digagas Spranger (Mulyana, 

2004: 32) menjelaskan ada enam orientasi nilai yang sering dijadikan rujukan oleh 

manusia dalam kehidupannya. Adapun 6 nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Nilai teoretik: Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam 

memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai teoretik memiliki kadar 
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benar-salah menurut pertimbangan akal. Oleh karena itu nilai erat dengan konsep, 

aksioma, dalil, prinsip, teori dan generalisasi yang diperoleh dari sejumlah dan 

pembuktian ilmiah. Komunitas manusia yang tertarik pada nilai ini adalah para filosof 

dan ilmuwan. 

2. Nilai ekonomis: Nilai ini terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar 

untung-rugi. Objek yang ditimbangnya adalah “harga” dari suatu barang atau jasa. 

Karena itu, nilai ini lebih mengutamakan kegunaan sesuatu bagi kehidupan manusia. 

Oleh karena pertimbangan nilai ini relatif pragmatis, Spranger melihat bahwa dalam 

kehidupan manusia seringkali terjadi konflik antara kebutuhan nilai ekonomis ini 

dengan nilai lainnya. Kelompok manusia yang tertarik nilai ini adalah para pengusaha 

dan ekonom. 

3. Nilai estetik: Nilai estetik menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan 

keharmonisan. Apabila nilai ini ditilik dari subyek yang memiliknya, maka akan 

muncul kesan indah-tidak indah. Nilai estetik berbeda dengan nilai teoretik. Nilai 

estetik lebih mengandalkan pada hasil penilaian pribadi seseorang yang bersifat 

subyektif, sedangkan nilai teroretik lebih melibatkan penilaian obyektif yang diambil 

dari kesimpulan atas sejumlah fakta kehidupan. Nilai estetik banyak dimiliki oleh 

para seniman seperti musisi, pelukis, atau perancang model. 

4. Nilai sosial: Nilai tertinggi dari nilai ini adalah kasih sayang di antara manusia. 

Karena itu kadar nilai ini bergerak pada rentang kehidupan yang individualistik 

dengan yang altruistik. Sikap yang tidak berpraduga jelek terhadap orang lain, 

sosiabilitas, keramahan, serta perasaan simpati dan empati merupakan kunci 
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keberhasilan dalam meraih nilai sosial. Nilai sosial ini banyak dijadikan pegangan 

hidup bagi orang yang senang bergaul, suka berderma, dan cinta sesama manusia. 

5. Nilai politik: Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan. Karena itu, kadar 

nilainya akan bergerak dari intensitas pengaruh yang rendah sampai pengaruh yang 

tinggi (otoriter). Kekuatan merupakan faktor penting yang berpengaruh pada diri 

seseorang. Sebaliknya, kelemahan adalah bukti dari seseorang kurang tertarik pada 

nilai ini. Dilihat dari kadar kepemilikannya nilai politik memang menjadi tujuan 

utama orang-orang tertentu seperti para politisi dan penguasa. 

6. Nilai agama: Secara hakiki sebenarnya nilai ini merupakan nilai yang memiliki 

dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nilai 

ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan. Nilai tertinggi 

yang harus dicapai adalah kesatuan (unity). Kesatuan berarti adanya keselarasan 

semua unsur kehidupan, antara kehendak manusia dengan kehendak Tuhan, antara 

ucapan dengan tindakan, antara i’tikad dengan perbuatan. Spranger melihat bahwa 

pada sisi nilai inilah kesatuan filsafat hidup dapat dicapai. Di antara kelompok 

manusia yang memiliki orientasi kuat terhadap nilai ini adalah para nabi, imam, atau 

orang-orang sholeh. 

Pengembangan nilai positif berupa karakter dapat dibagi dalam empat pilar, 

yakni kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya 

satuan pendidikan, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, serta kegiatan keseharian 

di rumah dan dalam masyarakat. Pembelajaran karakter di kelas melalui proses 

belajar setiap materi pelajaran. Kegiatan keseharian dalam bentuk budaya satuan 
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pendidikan yang bisa dimasukkan ke dalam program adalah lomba antar kelas yang 

bertema karakter bangsa. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, yakni kegiatan satuan 

pendidikan yang bersifat umum dan tidak terkait langsung pada suatu mata pelajaran, 

seperti kegiatan Marching Band, Pencinta Alam, Sepak Bola, Tari, Palang Merah 

Remaja dan lain-lainnya perlu dikembangkan proses pembiasaan dan penguatan 

dalam rangka pengembangan karakter.  

Pendidikan karakter dapat dikembangkan dikalangan remaja, antara lain dengan 

kegiatan Marching Band yang merupakan salah satu solusi menghadapi permasalahan 

tentang kurangnya nilai-nilai karakter positif dikalangan pelajar maupun remaja. 

Melalui kegiatan Marching Band diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang 

mempunyai kesadaran tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang 

baik, serta menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap perilaku remaja yang 

lebih positif dalam berkarya maupun mengembangkan kreatifitasnya. Berdasarkan 

pengamatan peniliti pada kegiatan Marching Band, para anggota harus mempunyai 

karakter tanggung jawab dan disiplin yang tinggi.  

Loyalitas para anggota Marching Band sangat diuji dalam membagi waku 

antara kegiatan marching band dengan prestasi akademik mereka dan juga 

pertentangan orang tua yang melarang anaknya untuk mengikuti kegiatan marching 

band karna dianggap sebagai penghambat prestasi akademik. Hal tersebut dibuktikan 

dengan menyatukan berbagai macam karakter anggota yang mempunyai latar 

belakang berebeda-beda diajak untuk mengikuti latihan Marching Band yang 

menghabiskan puluhan, bahkan ratusan jam untuk menampilkan sebuah pegalaran 
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yang hanya berdurasi 10 sampai 12 menit. Butuh sebuah pengorbanan dan dedikasi 

yang tinggi setiap anggota untuk menyatukan pemikiran untuk mencapai tujuan yang 

sama yaitu penampilan yang terbaik.. Selain itu pementasan mereka terkadang harus 

berjalan sepanjang 8 kilometer dengan membawa peralatan yang beratnya sampai 25 

kilogram serta para penari atau Color Guard mereka harus menari memainkan 

bendera tanpa henti sepanjang perjalanan yang durasinya bisa sampai 10 jam.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu mengkaji lebih 

dalam tentang kegiatan dan pola pengembangannya dalam menanamkan karakter 

disiplin dan tanggung jawab pada kegiatan Marching Band, oleh karena itu, peneliti 

menganggap penelitian tersebut sangat penting untuk dilakukan, sehingga peneliti 

terdorong untuk melakukan suatu penelitian tentang “Implementasi pendidikan 

karakter tanggung jawab dan disiplin pada anggota Marching Band purna Paskibraka 

Kabupaten Sukoharjo tahun 2014”.  

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada, dengan adanya permasalahan 

yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah implementasi pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin 

pada anggota Marching Band purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo tahun 

2014? 

2. Apa saja kendala yang menghambat dalam proses implementasi pendidikan 

karakter tanggung jawab dan disiplin pada anggota Marching Band purna 

Paskibraka Kabupaten Sukoharjo tahun 2014? 

3. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat proses 

implementasi pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin pada anggota 

Marching Band purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo tahun 2014? 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses 

penelitian, maka ada tujuan penelitian yang ingin disampaikan melalui penelitian ini. 

Adapun tujan penelitian sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin 

pada anggota Marching Band purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo tahun 2014. 

2. Mendeskripsikan apa saja kendala yang menghambat dalam proses implementasi 

pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin pada anggota Marching Band  

purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo tahun 2014 . 

3. Mendeskripsikan solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala proses 

implementasi pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin pada anggota 

Marching Band  purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo tahun 2014. 
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D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Melalui kegiatan penelitian ini maka penulis berharap tercapaimya seuatu yang 

bermanfaat bagi para pembaca. Adapun tercapainya beberapa manfaat atau kegunaan 

dari penelitian ini, yaitu:  

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis  

a. Sebagai  suatu  karya  ilmiah  maka  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat 

memberi kontribusi  bagi  perkembangan  ilmu  pengetahuan  pada  khususnya 

maupun  bagi  masyarakat  luas  dan  pada  umumnya  tentang  implementasi 

mengikuti kegiatan Marching Band. 

b. Menambah  wawasan  dan  pengetahuan  khususnya  tentang  pendidikan 

karakter tanggung jawab dan disiplin bagi purna Paskibraka Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2014.  

c. Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  untuk  kegiatan 

penelitian yang sejenis waktu yang akan datang.  

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis  

a. Hasil  penelitian  ini  dapat  memberi  informasi  dan  masukan  yang  berguna 

tentang  implementasi  pendidikan  karakter  tanggung jawab dan disiplin pada 

anggota Marching Band purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo tahun 2014. 

b. Memberikan sumbangan kritikan atau masukan kepada pemerintah, 

khususnya pemerintahan kabupaten Sukoharjo  dalam  rangka meningkatkan  
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kualitas kegiatan Marching Band purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo 

sebagai  sarana pendidikan karakter tanggungjawab dan disiplin. 

E. Daftar Istilah 

1. Pendidikan karakter 

Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan 

secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku peserta didik yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, 

dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat 

istiadat. (Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kementrian 

Pendidikan Nasional. 2010) 

2. Tanggung Jawab 

Menurut KBBI versi online, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung 

segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, 

dsb). (http://kbbi.web.id/tanggung+jawab) 

3. Disiplin  

Menurut Djamarah (2010:32) disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat 

mengatur tatanan kehidupan pribadi dan kelompok. 

4. Marching Band 

Marching Band adalah sekelompok barisan orang yang memainkan satu atau 

beberapa lagu dengan menggunakan sejumlah kombinasi alat musik tiup (Trumpet, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu
http://id.wikipedia.org/wiki/Alat_musik
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French Horn, Tenor Horn,Flugel, Trombone, Baritone, Contra Bass), perkusi (snare 

Drum ,Quint Tom’s, Bass Drum, Cymbal), dan sejumlah instrumen pit atau alat musik 

statis (Marimba, Xylophone, Marching Bells, Timpani, Chinese Gong, Tabular Bells, 

Triangle, Chimes, Maracas, Taumborine) secara bersama-sama. Penampilan orkes 

barisan merupakan kombinasi dari permainan musik (tiup, dan perkusi) serta aksi 

baris-berbaris dari pemainnya. Umumnya, penampilan Marching Band dipimpin oleh 

satu atau dua orang Komandan lapangan dan dilakukan baik di lapangan terbuka 

maupun lapangan tertutup dalam barisan yang membentuk formasi dengan pola yang 

senantiasa berubah-ubah sesuai dengan alur koreografi terhadap lagu yang dimainkan, 

dan diiringi pula dengan aksi tarian yang dilakukan oleh sejumlah pemain bendera 

atau Color Guard. ( http://id.wikipedia.org/wiki/Orkes_barisan) 

5. Purna Paskibraka 

Purna Paskibraka terdiri dari 2 kata yaitu purna dan pasukan pengibar bendera 

pusaka (paskibraka), adapun arti dari purna menurut kamus besar bahasa indonesia 

(KBBI) adalah bentuk penuh terikat atau selesai. Sedangkan arti dari Paskibraka 

adalah singkatan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dengan tugas utamanya 

mengibarkan duplikat bendera pusaka dalam upacara peringatan proklamasi 

kemerdekaan Indonesia di 3 tempat, yakni tingkat Kabupaten/Kota (Kantor 

Bupati/Walikota), Provinsi (Kantor Gubernur), dan Nasional (Istana Negara). 

Anggotanya berasal dari pelajar SMA Sederajat kelas 1 atau 2. Penyeleksian 

anggotanya biasanya dilakukan sekitar bulan April untuk persiapan pengibaran pada 

17 Agustus (http://id.wikipedia.org/wiki/Paskibraka).  

http://id.wikipedia.org/wiki/Komandan_Lapangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Formasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Koreografi
http://id.wikipedia.org/wiki/Tarian
http://id.wikipedia.org/wiki/Orkes_barisan
http://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_kemerdekaan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_kemerdekaan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/April
http://id.wikipedia.org/wiki/17_Agustus

