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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga pendidikan formal merupakan salah satu tempat, untuk 

menuntut peserta didik mengembangkan potensinya. Pada dasarnya setiap 

individu memiliki potensi yang berbeda-beda, untuk itu pengembangan yang 

dilakukan sekolah pun juga berbeda, agar mereka berprestasi dibidang akademik 

dan non akademik. Namun peserta didik lebih dituntut berprestasi dalam bidang 

akademik, yang membuat pendidik lupa bahwa setiap potensi yang dimiliki oleh 

setiap peserta didik itu berbeda-beda. Proses berkembangnya potensi yang 

terdapat pada setiap peserta didik secara tidak langsung menguatkan pula 

karakter sebagai penunjangnya.  

Padahal prestasi tidak harus dilihat dari akademik saja, karena non-

akademis juga merupakan prestasi. Prestasi akademik hanya dapat dilihat dari 

tiga ranah pembelajaran yang biasa gunakan yaitu ranah kognitif, ranah afektif, 

dan ranah psikomotorik. Dalam praktek pembelajaran di sekolah, ketiga ranah 

ini belumlah seimbang. Kegiatan kognitif sangatlah dominan kemudian 

psikomotorik. Pendidik lebih terfokus dalam pengembangan materi yang harus 

disampaikan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu 

daripada mengembangkan sikap yang dapat ditunjukkan melaui pembelajaran 

yang hampir setiap hari berlagsung.  

Akibatnya peserta didik hanya akan memiliki kemampuan yang sifatnya 

hard skill miskin soft skill karena ranah afektif yang berkaitan dengan attitude, 

moralitas, spirit dan karakter, terabaikan. Gejala ini tampak pada output 

pendidikan yang memiliki intelektual tinggi, namun miskin kemampuan 

menciptakan maupun membangun hubungan, bekerja sama dan cenderung egois 

bahkan tertutup. Inilah yang mendasari munculnya gagasan pendidikan karakter 

dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pentingnya pendidikan karakter yang 

dapat diterapkan di sekolah bisa diarahkan pada pengembangan perilaku anak 
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secara utuh, yang memiliki potensi untuk dikuatkan dan dikembangkan (Ardy, 

2012:43). 

Seperti dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan 

Kesiswaan bab I Tujuan, Sasaran dan Ruang lingkup    (Pasal 1) yaitu : 

1. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi 

bakat, minat dan kreativitas. 

2. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah 

sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan 

pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. 

3. Mengaktualisasi potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan 

sesuai bakat dan minat. 

4. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak 

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

mewujudkan masyarakat madani.  

 

Pengembangan perilaku anak dapat dilakukan dengan pembiasaan positif  

yang diterapkan sekolah bagi peserta didik, secara tidak langsung dapat menekan 

munculnya karakter yang negatif, dan membuat karakter positif semakin kuat. 

Menguatnya karakter tersebut, dapat menjadikan hidup peserta didik lebih 

bermartabat. Penguatan karakter positif memiliki banyak keuntungan, selain 

mereka mempunyai prestasi akademik yang baik, mereka juga mampu 

membangun hubungan yang baik sesuai dengan perilaku dan sikap hidup yang 

dimiliki.  

Sekolah telah berusaha memberikan pembiasaan positif agar peserta 

didik mampu mengembangkan perilaku baiknya. SD Djama’ atul Ichwan telah 

memberikan pembiasaan positif ini saat peserta didik telah berada di lingkungan 

sekolah seperti setelah pembelajaran selesai, guru memberikan tugas yang harus 

dikerjakan di rumah. Setiap peserta didik harus bekerja keras dalam 

mengerjakan tugasnya. Selain itu, warga sekolah sudah harus berada di sekolah 

sebelum pukul 06.50. Pembelajaran dimulai pukul 07.30, saat menunggu jeda 

untuk memulai kegiatan tersebut peserta didik membaca ayat-ayat suci Alqur’an. 

Pengembangan perilaku anak untuk memperkuat karakter mereka tidak 

hanya melalui pembiasaan saat mengikuti kegiatan intrakuriuler, namun dapat 

diwujudkan melalui kegiatan kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan 

ekstrakurikuler dapat menemukan dan mengembangkan potensi peserta didik, 
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serta memberikan manfaat sosial yang besar dalam mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan 

ekstrakurikuler dapat memfasilitasi bakat, minat, dan kreativitas peserta didik 

yang berbeda-beda. Disisi lain, ekstrakurikuler dapat difungsikan juga sebagai 

media penguatan karakter bagi peserta didik. Seperti dengan mengikuti jadwal 

latihan yang ditetapkan, membuat peserta didik bertanggung jawab dan disiplin 

dalam mengikuti ekstrakurikuler tersebut. 

Setiap sekolah memiliki wewenang dalam menyelenggarakan kegiatan 

ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang terdapat di SD Djama’ 

atul Ichwan ini merupakan cabang olahraga maupun kesenian yang sering 

dipertandingkan dalam kegiatan dari Dinas maupun pihak swasta, yang 

bertujuan agar peserta didik mengembangkan potensinya untuk berprestasi. SD 

Djama’ atul Ichwan Surakarta memiliki 11 ekstrakurikuler pilihan dan 1 

ekstrakurikuler wajib. Setiap peserta didik memiliki dua ekstrakurikuler pilihan 

dan wajib mengikuti pramuka. Cabang olahraga yang sering dipertandingkan 

yaitu karate. Ekstrakurikuler ini mendapatkan respon baik dari peserta didik.  

Karate dapat melatih peserta didik untuk dapat menjaga diri, 

membiasakan diri untuk disiplin serta kerja keras dalam mengikuti latihan 

regulernya. Namun dalam pelaksanaannya peserta didik masih banyak yang 

tidak disiplin. Jadwal latihan telah ditetapkan dalam satu minggu yaitu dua kali 

latihan, Senin dan Rabu. Peserta didik hanya datang Senin maupun Rabu saja 

padahal dalam karate sekali tidak mengikuti latihan pasti akan tertinggal materi 

yang telah dipelajari. Selain itu, karate merupakan latihan ketangkasan tangan 

dan kaki untuk melatih keduanya merupakan hal yang sangat membosankan.  

Apabila peserta didik tidak memiliki jiwa kerja keras dalam berusaha 

mengikuti setiap gerakannya maka mereka tidak akan mendapatkan hasil yang 

maksimal dari kegiatan latihannya tersebut. Kualitas dalam setiap gerakan 

ditentukan oleh kuantitas latihan yang diikuti oleh setiap peserta didiknya. Jadi 

peserta didik harus memiliki disiplin serta kerja keras untuk mendapatkan 

kualitas gerakan yang bagus. 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas dalam skripsi ini akan 

diuraikan tentang “Implementasi Penguatan Karakter Disiplin dan Kerja Keras 

melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Karate di SD Djama’ atul Ichwan Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan kegiatan penting yang harus ada dalam 

penulisan suatu karya ilmiah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi penguatan karakter disiplin dan kerja keras 

melalui kegiatan ekstrakurikuler karate di SD Djama’ atul Ichwan? 

2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam implementasi penguatan 

karakter disiplin dan kerja keras melalui kegiatan ekstrakurikuler karate di 

SD Djama’ atul Ichwan? 

3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam implementasi 

penguatan karakter disiplin dan kerja keras melalui ekstrakurikuler karate di 

SD Djama’ atul Ichwan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan implementasi penguatan karakter disiplin dan kerja keras 

melalui kegiatan ekstrakurikuler karate di SD Djama’ atul Ichwan. 

2. Mendeskripsikan hambatan dalam implementasi penguatan karakter disiplin 

dan kerja keras melalui kegiatan ekstrakurikuler karate di SD Djama’ atul 

Ichwan. 

3. Mendeskripsikan upaya mengatasi hambatan dalam implemetasi penguatan 

karakter disiplin dan kerja keras melalui ekstrakurikuler karate di SD 

Djama’ atul Ichwan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

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

memberikan kontribusi bagi perkembangan ekstrakurikuler karate di SD 

Djama’atul Ichwan Surakarta pada khususnya, maupun bagi masayarakat 

pada umumnya. 

b. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis guna 

pengembangan wawasan tentang dunia pendidikan dan sebagai referensi 

kepustakaan tentang implementasi penguatan karakter disiplin dan kerja 

keras. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

masukan dan kerangka acuan yang sangat berharga bagi para pengambil 

keputusan terutama dalam penanaman karakter disiplin dan kerja keras 

dalam kegiatan ekstrakurikuler di SD Djama’atul Ichwan. 

b. Hasil kajian ini diharapakan menambah pengetahuan bagi kalangan yang 

berkecimpung di dunia pendidikan dan masyarakat umum mengenai 

pentingnya karakter disiplin dan kerja keras. 

c. Sebagai calon pendidik, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

 


