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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karakter dan pendidikan karakter merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi 

masyarakat Indonesia. Kebutuhan akan terciptanya generasi yang berkarakter kuat di 

negara ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Karakter merupakan ciri atau 

karakteristik seseorang yang bersumber dari pengalaman yang diterima dari 

lingkungan nya. Karakter dapat berubah sesuai dengan pengaruh yang diterimanya 

dari lingkungan, sehingga perlu usaha membangun karakter dan menjaga karakter 

tersebut agar tidak mudah terpengaruh oleh hal yang buruk. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia Sendiri menegaskan dalam Undang-

Undang bahwa pembentukan karakter itu sangat penting dalam proses pendidikan. 

Salah satunya termuat dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal (3) yang menyebutkan bahwa “Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. Pasal 3 Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional tersebut menunjukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat 

mmentingkan pembentukan karakter dalam proses pendidikan nya. 
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Pendidikan karakter memiliki peranan yang esensial dalam rangka mengatasi 

berbagai permasalahan bangsa Indonesia yang silih berganti muncul kepermukaan. 

Penguatan pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk 

mengatasi krisis moral yang sedang terjadi di Negara kita. Diakui atau tidak diakui 

saatini terjadi krisis yang nyata dan mengkhawatirkan dalam masyarakat dengan 

melibatkan milik kita yang paling berharga, yaitu anak-anak. Sering kita mendengar 

berita di media massa bahwa anak-anak dibawah umur sudah melakukan kejahatan-

kejahatan yang diluar dugaan kita, hal ini disebabkan karena karakter yang lemah 

dari anak tersebut. Oleh sebab itu, maka penguatan pendidikan karakter sangat 

relevan untuk mengatasi berbagai permasalahan di bangsa ini. 

Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. Adapun dari indikator disiplin tersebut yaitu 

membiasakan hadir tepat waktu, membiasakan mematuhi aturan, menggunakan 

pakaian sesuai jadwal. Begitu juga halnya dengan tanggung jawab yang merupakan 

sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang 

seharusnya dia lakukan. Indikator dari tanggung jawab antara lain melaksanakan 

tugas piket secara teratur, peran serta aktif dalam kegiatan sekolah, mengajukan usul 

pemecahan masalah. 

Namun, dalam era global sekarang ini banyak siswa dan bahkan hampir semua 

siswa di sekolah tidak memiliki sifat karakter disiplin dan tanggung pada diri 

mereka. Hal ini menunjukan bahwa sulitnya menerapkan pendidikan karakter di 

sekolah. Krisis karakter ini sudah terjadi sejak lama menjadi masalah dalam 

pendidikan dan sulit untuk mendapatkan solusi nya. 
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Kegiatan ekstrakurikuler sebagai salah satu wadah pembinaan siswa yang 

bertujuan agar dapat mengembangkan karakter. Kepribadian, bakat dan 

kemampuannya diberbagai bidang yang diminati diluar bidang akademik. Kegiatan 

ini terorganisasi, terarah, terpadu dengan kegiatan lain disekolah guna menunjang 

tercapainya tujuan, artinya kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan program yang 

ditentukan dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan baik. Kegiatan ini menjadi 

unsur penting dalam membangun kepribadian, karakter dan moral siswa. 

SMA Negeri 1 Andong selain dalam pendidikan formal nya juga mencoba 

menanamkan karakter melalui kegiatan ekstra kurikuler nya. Hal tersebut karena 

sekolah merasa sangat sulit jika hanya mengandalkan pembelajaran formalnya dalam 

menanamkan karakter pada siswa nya. Untuk itu sekolah ini juga mengandalkan 

kegiatan ekstra kulikurel dalam membentuk karakter siswa nya. 

Teater merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dipandang dapat 

membentuk karakter bagi siswa, utamanya karakter disiplin dan tanggung jawab. 

Teater Andong sebutan bagi ekstrakulikurel teater di SMA N 1 Andong menjadi 

salah satu andalan untuk menanamkan karakter disiplin dan tanggung jawab bagi 

siswa nya. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana 

pembentukan karakter disiplin dan tanggung jawab di SMA N 1 Andong, dan  

melakukan penelitian dengan judul “PENANAMAN NILAI KARAKTER DISIPLIN 

DAN TANGGUNG JAWAB MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULUER 

TEATER DI SMA NEGERI 1 ANDONG KABUPATEN BOYOLALI”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di buat suatu rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses penanaman nilai karakter disiplin dan tanggung jawab 

melalui kegiatan ekstrakurikuler teater di SMA Negeri 1 Andong? 

2. Apa kendala dalam menanamkan nilai karakter disiplin dan tanggung jawab 

melalui kegiatan ekstrakurikuler teater di SMA Negeri 1 Andong? 

3. Bagaimana solusi agar penanaman nilai karakter disiplin dan tanggung jawab 

melalui kegiatan ekstrakurikuler teater di SMA Negeri 1 Andong dapat terlaksana 

dengan baik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikn penanaman nilai karakter disiplin dan tanggung jawab melalui 

kegiatan ekstrakurikuler teater di SMA Negeri 1 Andong? 

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam menanamkan nilai karakter 

disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan ekstrakurikuler teater di SMA 

Negeri 1 Andong? 

3. Mendeskripsikan solusi agar penanaman nilai karakter disiplin dan tanggung 

jawab melalui kegiatan ekstrakurikuler teater di SMA Negeri 1 Andong dapat 

terlaksana dengan baik? 
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D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian akan di anggap bernilai apabila dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak. Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat untuk wacana dan khazanah 

keilmuan tentang cara penanaman nilai karakter kepada siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. 

2. Mengetahui proses pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab 

pada siswa. Menjadi informasi dan referensi kepada para pendidik, masyarakat 

luas dan lembaga pendidikan terkait dengan penanaman nilai-nilai karakter 

disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dengan 

harapan dapat memberikan dampak positif dalam proses pencapaian tujuan 

Pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


