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terdapat peran seseorang yang luar biasa (Bill Gates) 
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Kata Kunci : Nilai, Karakter, ekstrakurikuler, Marching band, kurikulum 2013, seni 

musik. 

 Penanaman nilai karakter pada diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai 

macam cara, salah satunya dengan menyisipkan nilai-nilai karakter dalam kegiatan 

ekstrakulikuler marching band. Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui proses penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan 

marching band si MTs NU Nurul Huda Semarang. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif, dengan teknik penyajian dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian 

dilaksanakan di MTs NU Nurul Huda Semarang. Pengumpulan data penelitian ini 

diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Sedangkan 

proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu data reduction, data display, 

dan conclution drawing / verivication. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

psikologi, pedagogi, dan musikologi. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penanaman nilai-nilai karakter 

melalui kegiatan marching band di MTs NU Nurul Huda Semarang dapat dilakukan 

melalui 3 kegiatan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap 

perencanaan ada 3 hal yang disiapkan oleh pelatih: (1) menyiapkan nilai-nilai 

karakter apa yang akan ditanamkan; (2) pemilihan lagu; (3) membuat jadwal 

latihan. Pada tahap pelaksanaan, proses penanaman nilai karakter melalui momen; 

(1) Pada momen historis, pelatih menceritakan tentang isi dari lagu yang akan 

dimainkan; (2) pada momen reflektif pelatih menceritakan tentang pengalaman 

pribadi pelatih pada siswa, agar siswa dapat termotivasi; (3) pada saat momen 

praktis pelatih memberikan contoh cara memainkan alat-alat musik marching band, 

kemudian siswa memainkan alat musik marching band secara bergiliran dan 

selanjutnya dimainkan bersama-sama. Pada tahap evaluasi, pelatih menggunakan 2 

teknik yaitu; (1) teknik tes digunakan untuk mengetahui hasil dari proses 

penanaman nilai karakter dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah 

disiapkan; (2) teknik nontes digunakan pelatih untuk menilai kepribadian anak 

secara menyeluruh dengan melakukan observasi dan wawancara. 

   Saran: (1) Salah satu upaya untuk mengatasi permasalaan kenakalan remaja 

sekarang ini yaitu melalui penanaman nilai karakter; (2) Guru hendaknya lebih 

dapat memahami karakter-karakter siswa yang berbeda, sehingga proses 

penanaman nilai karakter dapat berlangsung dengan baik; (3) Siswa diharapkan 

dapat mengimplementasikan kemajuan teknologi dengan positif dan bijaksana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi 

yang pesat bukan suatu hal yang tabu bagi masyarakat. Selain perkembangan 

teknologi yang pesat, ilmu pengetahuan juga turut andil dalam mempengaruhi 

kemajuan perkembangan pola pikir masyarakat. Kemajuan tersebut berdampak 

terhadap kehidupan manusia khususnya anak-anak dan remaja yang cenderung 

negatif, seperti maraknya kenakalan remaja, turunnya moral, pergaulan bebas, 

tawuran atau perkelahian, meminum obat-obatan terlarang, serta perbuatan negatif 

lainnya yang dapat mengakibatkan berbagai krisis terjadi pada generasi muda 

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, permasalahan tersebut tidak boleh 

dibiarkan terus menerus, sehingga perlu adanya suatu upaya untuk mengatasinya. 

  Permasalahan dalam menangani remaja akan menjadi semakin kompleks 

jika tidak segera diatasi. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalaan tersebut 

yaitu melalui penanaman nilai-nilai karakter. Penanaman artinya proses, cara, 

perbuatan menanam, menanami atau menanamkan (Depdiknas KBBI,2008: 1392). 

Nilai adalah tolak ukur tindakan dan perilaku manusia dalam berbagai aspek 

kehidupan (Said Agil-Munawar,2005: 4). Istilah karakter berasal dari bahasa 

Yunani, charassein, yang berarti to engrave atau mengukir.Sedangkan Istilah 

karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin “Character”, yang antara lain 

berarti: watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. 

Membentuk karakter diibaratkan seperti mengukir di atas batu permata atau 

permukaan besi yang keras.Jadi penanaman nilai-nilai karakter adalah suatu 
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tindakan atau cara untuk menanamkan pengetahuan yang berharga berupa nilai 

kepribadian,watak, atau tabiat untuk seseorang menjalani hidupnya. Penanaman 

nilai-nilai karakter tersebut bisa diterapkan dengan cara-cara yang lebih kreatif, 

salah satunya dengan menggunakan media seni musik, seperti yamg diterapkan 

pada sekolah. 

  Salah satu sekolah yang sudah menerapkan cara untuk menanamkan nilai-

nilai karakter pada remaja menggunakan media seni musik adalah MTs NU Nurul 

Huda Semarang. MTs NU Nurul Huda Semarang adalah lembaga pendidikan yang 

didirikan pada tanggal 2 februari tahun 1968 oleh Pengurus MWC NU Semarang 

Tugu dan Pengurus Ranting NU Mangkang Kulon yang sadar dan menaruh 

perhatian terhadap keadaan serta perkembangan putra putri Islam Indonesia. Pada 

perkembangan selanjutnya pengelolaan penyelenggaraan dilakukan oleh Pengurus 

Ranting Nahdatul Ulama Mangkang Kulon. Sekolah tersebut beralamat di Jalan 

Kyai Gilang, Kampung Kauman, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu 

Kota Semarang. MTs NU Nurul Huda merupakan sekolah berbasis Islam, namun 

meskipun berbasis Islam sekolah tersebut juga memiliki cara alternatif dalam 

menanamkan nilai-nilai karakter yaitu dengan seni musik berupa ekstrakuliler 

marching band.   

 Marching band adalah satuan musik yang dipergunakan atau dimainkan 

sambil berbaris lazimnya berintikan kelompok perkusi sebagai penunjang derap di 

samping kelompok alat musik tiup sebagai penunjang melodi (Banoe, 2003: 264). 

Menurut Hermawan (2013: 3) marching band adalah perpaduan musik, baris-

berbaris, gerak tari dan irama. Walaupun berbau militer dari segi baris-berbaris, 
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namun kebanyakan dari tema pagelarannya sudah menjurus pertunjukan seni. 

Sedangkan menurut Harahap (2012: 7) marching band adalah sebuah kegiatan 

positif perpaduan antara seni dan olahraga. Kegiatan marching band lebih 

mengutamakan aktifitas seni seperti seni musik dan seni tari. Aktifitas olahraga 

terbentuk dari seni baris berbaris yang memiliki ciri tersendiri. Berdasarkan 

pengertian marching band yang dikemukakan para ahli tersebut di atas dapat 

menyimpulkan bahwa marching band adalah kegiatan perpaduan antara seni dan 

olahraga namun lebih banyak berada di ranah seni terutama seni musik dan tari. 

  Selain sebagai ekstrakulikuler di sekolah, kehadiran marching band pada 

MTs NU Nurul Huda Semarang juga sebagai wadah untuk siswa dapat berekpsresi 

dan berkarya terutama dalam bidang seni musik. Secara tidak langsunghal tersebut 

membuat siswa menjadi terarah dalam hal pola sikap yang lebih positif, yaitu 

dengan memanfaatkan waktu luang. Sehingga marching band memiliki dampak 

pada psikologis siswa untuk dapat berperilaku lebih positif. 

  Berdasarkan wawancara guru kelas yang kebetulan selaku pelatih, bahwa 

kegiatan Marching band secara tidak langsung tercermin dalam  perilaku siswa di 

kehidupan sehari-hari, sebagai contoh hubungan antar siswa menjadi lebih disiplin, 

rukun, toleransi terhadap teman jauh lebih tinggi, dan siswa tumbuh menjadi 

pribadi yang rendah hati serta sabar. Sehingga kegiatan siswa yang cenderung 

negatif akan mulai ditinggalkan, karena waktu luang siswa untuk melakukan hal 

tersebut berkurang mengingat adanya kegiatan ekstrakulikuler di sekolah, 

contohnya ekstrakulikuler marching band. Hal ini relevan dengan Hasil penelitian 

dari Azizah (2015), dalam penelitian yang berjudul “Penanaman Nilai-nilai 
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Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA 

Negeri 1 Weleri Kendal Tahun 2015/2016” membahas tentang Penanaman nilai–

nilai pendidikan karakter dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di 

SMA N 1 Weleri, hal ini di latar belakangi dengan maraknya kalangan remaja yang 

mulai melakukan perbuatan yang tidak terpuji, penggunaan narkoba, sex bebas 

hingga degradasi moral, maka dari itu perlu adanya Integrasi nilai-nilai pendidikan 

karakter pada anak remaja, terutama pada proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang notabene mempunyai tujuan untuk membentuk akhlakul karimah.  

  Berdasarkan informasi guru yang didapatkan oleh peneliti, guru 

menggunakan kegiatan marching band sebagai metode untuk menanamkan nilai-

nilai karakter pada siswa, karena dengan kegiatan marching band siswa menjadi 

lebih antusias dan aktif memperhatikan.  Oleh karena itu penulis ingin mengetahui 

bagaimana cara guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter  pada siswa, karena 

usia tersebut merupakan usia remaja yang labil. Berdasarkan paparan di atas, 

penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: “Proses Penanaman Nilai-nilai 

Karakter melalui Kegiatan Marching band di MTs NU Nurul Huda Semarang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagaimana proses penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan 

marching band di MTs NU Nurul Huda Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mendeskripsikan proses penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan 

marching band di MTs NU Nurul Huda Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya 

dalam pengetahuan tentang proses penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan 

marching band. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis, antara lain : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoretis berupa informasi 

untuk dapat dikembangkan penelitian berikutnya serta memberikan konsep 

mengenai proses penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan marching band. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Penulis 

  Menambah wawasan peneliti mengenai cara menanamkan nilai-nilai 

karakter untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku.  

1.4.2.2 Bagi Siswa 

  Memberikan pengetahuan maupun wawasan mengenai nilai-nilai karakter 

untuk menjadikan pedoman dalam berprilaku. 

1.4.2.3 Bagi Guru 

 1. Mendapatkan pengetauan bagaimana cara membentengi atau memperbaiki 

kerusakan akhlak para siswa. 

 2. Memberikan gambaran kepada guru mengenai manfaat kegiatan marcing 

band sebagai penanaman nilai-nilai karakter. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

1.5.1 Bagian awal  skripsi berisi tentang: 
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Sampul berjudul, lembar berlogo, judul dalam, persetujuan pembimbing, 

pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, sari penelitian, 

prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar bagan, daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian isi terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian. 

1.5 Sistematika Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.2 Landasan Teoretis 

2.3 Kerangka Berpikir 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.3 Teknik Keabsaan Data 

3.4 Teknik Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum 

4.2 Proses penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan marching band 

di MTs NU Nurul Huda Semarang. 
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BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan 

5.2 Saran 

1.5.3 Bagian akhir terdiri dari: 

Daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka, landasan teoretis, dan 

kerangka berpikir sebagai berikut. 

2.1 Tinjauan Pustaka 

  Telaah terhadap penelitian yang lain memiliki posisi yang penting sebagai 

relevansi antara penelitian yang pernah ada dengan penelitian yang dilakukan. Jadi 

tinjauan pustaka berfungsi untuk memberikan pemaparan tentang penelitian  

sebelumnya yang telah diteliti. Tinjauan pustaka yang berkaitan dengan  penelitian 

ini diantaranya adalah Sulistiyani (2017),  Lubab (2017), Hastuti (2015), Siregar 

(2016), Kusnah (2015), Rokhmah (2014), Rosad (2017), Prahmadita (2014), Astuti 

(2017), Muniroh (2017), Widiyono (2013), Asra (2012), Sari (2012), Cahyono 

(2009), Dewabrata (2015), Padmanaba (2014), Azizah (2015), Novijayanti (2015),  

Haryanto (2011), Purnamasari (2013), Maharani (2016), Prasetya (2014), Ratnasari 

(2015), Fitriana (2016), Maryati (2016), Junaidi (2017), Salafiah (2014), 

Suharto,Sumaryanto,Ganap,Santosa (2017), Wening (2012) 

  Sulistiyani (2017) dalam penelitian yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai 

Religius Melalui Kegiatan Keagamaan Pada Siswa Di SMP PGRI 1 Sempor”, 

kesimpulan dari skripsi tersebut adalah : penanaman nilai-nilai religius melalui 

kegiatan keagamaan di SMP PGRI 1 Sempor Kebumen dilaksanakan melalui 

beberapa metode yaitu, Melalui metode keteladanan (Uswah Hasanah), Melalui 

Pendidikan adat kebiasaan, Melalui nasihat-nasihat dan memberi perhatian, Metode 

reward dan punishment. Berbagai kegiatan keagamaan diataranya yaitu, Senyum 

salam sapa, Buka bersama, Pelatihan kurba, dan Peringatan Maulid Nabi. Semua 
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kegiatan tersebut masuk dalam nilai religius, baik nilai ibdah, nilairuhud jihad, nilai 

akhlak, nilai keteladanan, nilai amanah dan ikhlas. Persamaan penelitian ini adalah 

menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, dan perbedaannya adalah penelitian 

ini menggunakan kegiatan keagamaan dalam proses menanamkan nilai-nilai 

karakter. 

  Lubab (2017) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Penanaman 

Nilai-Nilai Religius Siswa Di MTs NU Nurul Huda Dempet Demak” membahas 

tentang penanaman nilai-nilai religius siswa. Dalam penelitiannya terdapat adanya 

program-program keagamaan di sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan pola 

tingkah laku siswa yang lebih komprehensif meliputi kejiwaan, kecerdasan, 

penalaran, dan perasaan yang membantu siswa menuju keseimbangan antara 

lahiriah dan batiniah. Program-program penanaman nilai-nilai religius siswa seperti 

kewajiban sholat duha bagi siswa dan guru, pembacaan asmaul husna, jus ama dan 

surat-surat panjang seperti Al-Wakiah dan Yasiin. Penerapan penanaman nilai-nilai 

religius tersebut juga dibantu oleh guru yang aktif serta orang tua dalam mendidik 

dan membentuk akhlak mulia pada siswa. Persamaan penelitian ini adalah 

menanamkan nilai pada siswa, dan perbedaannya adalah penelitian ini 

menggunakan kegiatan keagamaan dalam proses menanamkan nilai-nilai karakter. 

  Hastuti (2015) dalam penelitian yang berjudul “Peranan Sekolah Dalam 

Pembelajaran Ekstrakulikuler Drum Band SD Negeri Suradadi 01 Kecamatan 

Suradadi Kabupaten Tegal” membahas peranan sekolah dalam pembelajaran 

kegiatan ekstrakulikuler drum band yang meliputi peranan sekolah, guru, pelatih, 

siswa, dan orang tua. (1) Peran kepala sekolah dalam kegiatan ini sebagai 
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penanggung jawab atas kegiatan ekstrakulikuler tersebut; (2) Peran guru yakni 

sebagai pembina dan pelatih siswa siswi; (3) Peran pelatih selain melatih siswa-

siswi pelatih juga berperan sebagai arranger yang mengaransemen lagu-lagu yang 

akan dijadikan sebagai materi dan pelatih juga membuat formasi display untuk 

perlombaan atau pementasan drum band; (4) Peran siswa ada dua, yakni sebagai 

anggota drum band dan sebagai pendukung jalannya kegiatan ekstrakulikuler drum 

band, dan  (5) Peran orangtua sebagai pendukung, baik secara moral maupun 

sumber dana. Metode penelitian yang diterapkan adala deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen. 

Persamaan penelitian ini adalah menggunakan ekstrakulikuler dalam menanamkan 

nilai-nilai karakter dan mengembangkan prestasi siswa, dan perbedaannya adalah 

penelitian ini diterapkan pada siswa sekolah dasar. 

  Siregar (2016) dalam penelitian yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter Dalam Pembelajaran Drum Band Di TK Tunas Gading Depok”, Sleman 

membahas nilai-nilai pendidikan karakter yang diterapkan dalam pembelajaran 

drum band. Pembelajaran drum band tersebut digunakan untuk menanamkan 

karakter pada anak usia dini agar bisa lebih maksimal. Pembelajaran tersebut 

merupakan salah satu program pembelajaran yang berfungsi untuk 

mengimplementasikan program pemerintah yaitu pendidikan karakter. Nilai-nilai 

pendidikan karakter tersebut antara lain (a) religius (b) jujur (c) toleransi (d) disiplin 

(e) kerja keras (f) mandiri (g) rasa ingin tahu (h) bersahabat atau komunikatif  (i) 

bertanggung jawab. Pengumpulan data tersebut menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dokumentasi. Persamaan penelitian ini adalah menanamkan nilai 
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karakter melalui kegiatan bermusik, dan perbedaannya adalah penelitian ini 

diterapkan pada siswa Taman Kanak-kanak. 

  Khusnah (2015)  dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Mendengarkan 

Musik Religi Teradap Keyakinan Diri” membahas bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan antara mendengarkan musik religi dengan keyakinan diri mahasiswa. 

Pengaruh  tersebut meliputi adanya sikap yang semakin tekun terhadap ajaran 

Agama dan tenang dalam menghadapi masalah yang menimpanya. Dalam musik 

religi terdapat adanya nilai yang dapat mempengaruhi keyakinan diri mahasiswa. 

Nilai tersebut adalah nilai kerohanian yang mencakup nilai kebaikan yakni dimana 

mahasiswa menjadi sadar jikalau tidak boleh sombong serta lebih bersyukur. Nilai 

keindahan meliputin syair dan lirik lagu religi yang bisa menjadi media hiburan 

bagi mahasiswa. Nilai kebenaran yakni nilai yang mencakup mengenai sikap 

mahasiswa yang menjadi ingat akan dosa-dosa mereka ketika mendengarkan musik 

religi, dan nilai keyakinan meliputi keyakinan dari mahasiswa akan kebesaran 

Tuhan setelah mendengarkan musik religi. Persamaan penelitian ini adalah 

membahas tentang pengaruh musik terhadap karakter seseorang , dan perbedaannya 

adalah penelitian ini diterapkan pada mahasiswa. 

  Rokhmah (2014) dalam penelitian yang berudul “Nilai-nilai Pendidikan 

Islam dalam Syair-syair Lagu Religi Wali Band” membahas mengenai nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat dalam syair lagu religi Wali Band dalam album 

Ingat Sholawat. Hasil dari penelitian tersebut adalah nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam syair-syair lagu religi Wali Band di album “Ingat Sholawat” yang meliputi 

nilai pendidikan aqidah, nilai pendidikan ibadah, dan nilai pendidikan akhlak. 
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Dalam album “Ingat Sholawat” terdapat lima lagu, yaitu lagu yang berjudul Ya 

Allah, Tuhan, Mari Sholawat, Taubat Maksiat (Tomat), dan Aku Cinta Allah. 

Semua syair lagu dalam album “Ingat Solawat” mengandung ketiga nilai 

pendidikan Islam, kecuali dalam lagu Aku Cinta Allah hanya terdapat nilai 

pendidikan aqidah dan nilai pendidikan akhlak. Persamaan penelitian ini adalah 

membahas tentang penanaman nilai karakter, dan perbedaannya adalah penelitian 

ini hanya di fokuskan dalam karakter religius saja. 

  Rosad (2017) dalam penelitian yang berjudul “Penanaman Nilai Religius 

Melalui Kegiatan Keagamaan Di MTs NU Ma’arif NU 1 Aji  Barang Banyumas” 

membahas proses penanaman nilai yang bersumber dari ajaran agama Islam dan 

diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari. Proses penanaman tersebut 

dituangkan pada kegiatan program 3S (senyum, salam, dan sapa), doa bersama 

sebelum dan sesudah belajar, infaq hari Jumat, hafalan asmaul husna, dan 

peringatan hari besar Islam. Pada dasarnya kegiatan keagamaan di sekolah 

termasuk mengandung nilai-nilai religius, baik nilai ibadah, nilai amanah, dan nilai 

ikhlas, nilai ruhul jihad, nilai akhlak, dan nilai keteladanan. Kegiatan tersebut 

menggunakan melalui metode keteladanan (Uswatun Khasanah), metode 

pembiasaan, metode nasihat, metode anugrah (reward), dan hukum (punishment). 

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian di lapangan yang bersifat 

kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Sedangkan menganalisis data yaitu menggunakan cara mereduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Persamaan penelitian ini adalah 

menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa MTs, dan perbedaannya adalah 
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penelitian ini menggunakan kegiatan keagamaan dalam proses menanamkan nilai-

nilai karakter. 

  Prahmadita (2014) dalam penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Minat Siswa untuk Mengikuti Ekstrakulikuler Drumband di SMP 

Negeri 1 Sleman” membahas minat siswa terhadap ekstrakulikuler drumband di 

SMP Negeri 1 Sleman, dan faktor yang lebi dominan antara faktor internal dan 

eksternal dalam mempengaruhi minat siswa untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler drumband di SMP Negeri 1 Sleman. Penelitian tersebut merupakan 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian 

tersebut adalah seluruh siswa SMP Negeri 1 Sleman yang berjumlah lima puluh 

siswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) Minat siswa terhadap 

kegiatan ekstrakulikuler drumband di SMP Negeri 1 Sleman diketahui berada 

dalam kategori sedang sebesar 62,0% ; (2) Faktor eksternal merupakan faktor yang 

lebih dominan dalam mempengaruhi minat siswa yang mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler drumband dibandingkan dengan faktor internal. Persamaan 

penelitian ini adalah menggunakan kegiatan ekstrakulikuler dalam 

mengembangkan bakat dan minat, dan perbedaannya adalah penelitian ini hanya 

bertujuan untuk mengetahui minat siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler. 

  Astutui (2017) dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan 

Ekstrakulikuler Drum Band Di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) 

Muhammadiyah Cipete” membahas tentang manfaat dari pelatihan ekstrakulikuler 

drumband yang dapat meningkatkan kedisiplinan, kekompakan, kerja sama, dan 

merupakan kegiatan psikomotor bagi siswa. Desain penelitian ini menggunakan 
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menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis penggunaan metode pelatihan drumband yang 

dilaksanakan, hambatan yang dihadapi dalam pelatihan serta manfaat yang 

diperoleh dalam pelaksaan drumband yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah 

Cipete. SD IT Muhammadiyah Cipete merupakan salah satu sekolah yang terdapat 

di kecamatan Cilongok yang telah menjalankan dan melaksanakan kegiatan 

ekstrakulikuler drumband sejak tahun 2004. Teknik pengumpulan data lebih 

banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini 

adalah menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, dan perbedaannya adalah 

penelitian ini diterapkan pada siswa sekolah dasar. 

  Muniroh (2017) dalam penelitian yang berjudul “Penanaman Nilai Karakter 

Religius Peserta Didik Di SMP Negeri 3 Buka Teja Purbalingga” membahas suatu 

usaha atau cara seseorang atau lembaga dalam menanamkan nilai karakter religius 

pada peserta didik dengan melalui beberapa metode guna keberhasilan proses 

penanaman nilai religius. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field 

research, dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, subjek penelitian 

yang diambil sebagai sumber penelitian yaitu kepala sekolah, waka kesiswaan, 

waka kurikulum, guru PAI, dan peserta didik SMP Negeri 3 Bukateja Purbalingga. 

Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan menganalisis data yaitu 

menggunakan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. 

Proses penanaman nilai karakter religius, pihak sekolah menggunaknan beberapa 

metode, yang meliputi: metode nasihat, keteladanan, ganjaran dan hukuman, serta 
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pembiasaan. Penanaman nilai karakter religius yang diterapkan meliputi nilai 

karakter yang berkaitan dengan Allah SWT. Nilai karakter religius tersebut adalah 

nilai ibadah, nilai ruhul jihad, nilai akhlak dan kediplinan, nilai keteladanan, serta 

nilai amanah dan ikhlas. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penanaman nilai 

karakter religius di SMP Negeri 3 Bukateja Purbalingga dilaksanakan melalui 

bentuk kegiatan keagamaan, yaitu membudayakan 5S dan mencium tangan guru, 

tadarus al-Qur’an, shalat duhur berjamaah, infak, Jum’at sehat, shalat Jum’at 

bersama, dan pengajian an-nisa, doa bersama (istighosah), serta peringatan hari 

besar islam. Persamaan penelitian ini adalah menanamkan nilai-nilai karakter pada 

siswa, dan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan kegiatan keagamaan 

dalam proses menanamkan nilai-nilai karakter. 

 Widiyono (2013) dalam penelitian yang bejudul “Character Education 

Values Of Manthous’s Miscellaneous Songs” membahhas salah satu cara 

penanaman karakter bangsadengan pengenalan terhadap budaya dan 

keanekaragaman kesenian, yaitu tembang campursari. Tembang campursari 

diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan dan menanamkan karakter bagi 

penggemar, karna didalamnya terkandung nilai-nilai moral dan keindahan yang 

penting perannya dalam rangka pendidikan karakter. Salah satu tokoh yang banyak 

menciptakan tembang campursari yang memuat nilai moral dan keindahan adalah 

Manthous. Dengan pemahaman isi dan makna pada tembang campursari tersebut 

lewat pembelajaran formal dan nonformal diharapkan nilai-nilai yang terkandung 

di dalamnya dapat berperan dalam pembentukan karakter bangsa. Persamaan 

penelitian ini adalah menanamkan nilai-nilai karakter, dan perbedaannya adalah 
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penelitian ini menggunakan pengenalan budaya dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter. 

 Asra (2012) dalam penelitianyang berjudul “Metode Pembelajaran Musik 

Drumband Di SMP Negeri 1 Lubuk Sikaping” membahas tentang metode 

pembelajaran drumband yang baik. Adapun hasil dari metode pembelajaran yang 

menggunakan cara pembelajaran dari siswa yang senior kepada siswa yang junior 

atau siswa yang sudah bisa bermain drumband mengajarkan siswa yang belum bisa 

bermain drumband. Namun cara ini belum efektif dan kurang memuaskan. Untuk 

itu peneliti melakukan pembelajaran drumband dengan menggunakan metode 

bervariasi yaitu, metode ceramah, metode latihan, dan metode pemberian tugas. 

Metode pembelajaran yang terus meningkat, berkembang serta berubah terjadi 

dalam semua bidang terutama dibidang seni budaya seperti drumband. Di SMA 

Negeri 1 Lubuk Sikaping dalamterjadinya perkembangan yang terjadi seperti 

proses latihan, alat, dan lain sebagainya mengharuskan terjadinya perkembangan 

metode pembelajaran seperti dahulunya hanya menggunakan metode ceramahsaja 

dan sekarang tidak lagi hanya menggunakan satu metode saja. Penelitian ini 

bertujuan untukmengetahui pembelajaran drum band di SMA Negeri 1 Lubuk 

Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian penelitian 

ini mengunakan Metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi 

pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpulakan 

dianalisis serta dikelompokkan sesuai jenis data seperti data primer dan data 

sekunder. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang fungsi atau manfaat 

kegiatan ekstrakulikuler, dan perbedaannya adalah penelitian hanya fokus dalam 
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membahas metoode yang tepat dalam memaksimalkan kegiatan ekstrakulikuler di 

sekolah. 

 Sari (2012) dalam penelitian yang berjudul “Pembelajaran Marching band 

Di MAN 2 Banjarnegara”, Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran marching band AnNida mengacu pada komponen-komponen 

pembelajaran khususnya yaitu tujuan, materi, metode, sarana dan prasarana, media, 

evaluasi. Kemudian sistempem belajaran marching band AnNida MAN 2 

Banjarnegara menggunakan sistem berjenjang. Sehingga anggota baru pasti wajib 

mengikuti pendidikan dasar yang meliputi pendidikan baris berbaris, pengenalan 

alat marching band, dan pngenalan pukulan dasar. Disamping kegiatan-kegiatan 

itu, pelatih juga memperhatikan untuk materi pembelajaran yang meliputi baris 

berbaris, display, lagu. Proses pembentukan kedisiplinan anggota sangat penting 

diterapkan dalam pelatihan marching band. Biasanya dalam latihan dimulai dengan 

membiasakan diri untuk tepat waktu dalam menghadiri kegiatan latihan. Adapun 

sanksi-sanksi yang diberikan untuk anggota jika tidak disiplin. Penelitian 

menggunakan metode pendekatan kualitatif yang memiliki sifa tdeskriptif. Peneliti 

mengumpulkan data dengan cara observasi langsung dilokasi penelitian melakukan 

wawancara dan dokumentasi untuk mendukung penelitian. Analisis data dengan 

menggunakan angkah –langkah antaralain: pengumpulan data, reduksi data, 

klasifikasi data, interpretasi data, penyajian data dan verifikasi. Selanjutnya data 

diperiksa keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi yang meliputi tiga 

unsur yaitu sumber, metode, dan teori. Persamaan penelitian ini adalah 

menggunakan ekstrakulikuler marching band dalam penelitiannya, dan 
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perbedaannya adalah penelitian ini tidak mengacu pada proses penanaman nilai-

nilai karakter untuk siswa. 

 Cahyono (2009) dalam penelitiam yang berjudul “Pembelajaran Marching 

band Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Klaten” Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, pelaksanaan pembelajaran marching band di Madrasah Aliyah Negeri 

Klaten dilaksanakan pada hari jum’at pukul 13.00 sampai pukul 16.00 WIB. Tujuan 

pembelajaran marching band di Madrasah Aliyah Negeri Klaten adalah agar siswa 

memiliki nilai kedisiplinan yang tinggi dalam mencapai tujuan bersama, yaitu 

menggalang kebersamaan bersama dalam pembangunan nasional Indonesia. Materi 

pembelajaran marching band di Madrasah Aliyah Negeri Klaten meliputi: 

pembelajaran baris-berbaris dan pembelajaran musik. Metode yang digunakan 

dalam pelaksanaan pembelajaran marching band di Madrasah Aliyah Negeri 

Klaten antara lain metode ceramah, demonstrasi dan latihan. Pelaksanaan 

pembelajaran maraching banddi Madrasah Aliyah Negeri Klaten dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik faktor yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor 

yang mendukung antara lain kondisi peserta marching band, dana, sarana dan 

prasarana, interaksi pelatih dengan peserta latihan yang komunikatif. Faktor yang 

menghambat antara lain faktor dari dalam diri peserta dan faktor dari luar peserta. 

Faktor yang menghambat dari dalam peserta yaitu kemampuan kognitif peserta, ada 

beberapa peserta yang mempunyai kemampuan musikalitas yang rendah sehingga 

dalam menerima pembelajaran kurang mengerti secara cepat apa yang diterangkan 

oleh pelatih. Faktor yang menghambat dari luar peserta yaitu setiap pergantian 

tahun ajaran baru berganti pula peserta yang baru yang harus merintis pembelajaran 
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marching band dari awal lagi. Metode dalam penulisan penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Latar penelitian memilih pelaksanaan pembelajaran 

marching band di Madrasah Aliyah Negeri Klaten sebagai kasus. Bentuk data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran marching band di Madrasah Aliyah Negeri Klaten. 

Teknik pengumpulan data ditempuh melalui observasi, wawancara  dan 

dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran marching band di 

Madrasah Aliyah Negeri Klaten. Data diperoleh, dianalisis dengan cara reduksi 

data, deskripsi data, analisis data dan pengambilan kesimpulan. Persamaan 

penelitian ini adalah menggunakan kegiatan marching band sebagai metode 

penelitian, dan perbedaannya adalah penelitian ini di terapkan pada siswa Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN). 

 Dewabrata (2015) dalam penelitian yang berjudul “Pola Interaksi Sosial 

Anggota Marching band Semen Indonesia” Berkesimpulan bahwa banyak latar 

belakang yang mendasari bergabungnya anggota marching band Semen Indonesia, 

mulai dari ajakan teman, sarana penyaluran hobi dan adanya keinginan untuk 

melanjutkan kegiatan marching band yang sudah pernah mereka ikuti sebelumnya, 

adanya berbagai macam jenis interaksi sosial yang terjadai antara anggota marching 

band Semen Indonesia yaitu asosiatif, disasosiatif dan interaksi simbolik. Interaksi 

asosiatif banyak terjadi antara sesama anggota junior, sedangkan untuk antara 

anggota junior kepada senior dan pelatih ini merupakan bentuk interaksi yang 

horizontal dan bersifat simbolik.Marching band Semen Indonesia merupakan salah 

satu marching band yang cukup disegani dalam tingkat nasional maupun 
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internasional. Jumlah anggota sebanyak 231 anggota aktif yang terdiri dari junior 

dan senior. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif 

yang berusaha menggambarkan dan mengurai sebuah fenomena atau kenyataan 

sosial, dalam hal ini yaitu interaksi sosial anggota marching band Semen Indonesia 

di Kabupaten Gresik. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan marching 

band , dan perbedaannya adalah penelitian ini diterapkan pada semua orang atau 

secara umum. 

 Padmanaba (2014) dalam penelitian yang berjudul “Metode Pembelajaran 

Drum Band Di Taman Kanak-kanak Negeri 1 Sleman”, penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan metode pembelajaran drumband yang digunakan oleh 

instruktur di Taman Kanak–Kanak Negeri 1 Sleman, termasuk di dalamnya materi 

yang digunakan dan proses pembelajaran yang berlangsung. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah instruktur 

drumband di Taman Kanak–Kanak Negeri 1 Sleman.Data diperoleh melalui 

observasi langsung pada saat pembelajaran berlangsung, wawancara dilakukan 

dengan instruktur dan kepala sekolah, serta dokumentasi yang berupa foto–foto 

kegiatan pembelajaran.Keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi sertamember check. Data 

dianalisis dengan menggunakan model interaktif yang terdiri atas reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi data / penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh instruktur drumband di taman 

kanak–kanak negeri 1 Sleman adalah metode ceramah, metode demonstrasi, 

metode imitasi dan metode latihan atau drill. Materi pembelajaran meliputi 
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pengenalan masing–masing instrumen drumband, cara memainkan instrumen, serta 

lagu. Proses pembelajarannya adalah pembelajaran teori dan praktik. Pembelajaran 

teori hanya sebatas teori dasar, sedangkan pembelajaran praktik dibagi menjadi dua 

yakni pembelajaran praktik secara seksional dan pembelajaran praktik secara 

bersama. Disamping itu, instruktur menggunakan pendekatan khusus, yaitu 

memberikan reward berupa nilai tambahan kepada peserta didik jika mengikuti 

pembelajaran drumband dengan baik. Persamaan penelitian ini adalah 

menggunakan kegiatan bermusik untuk meningkatkan bakat serta prestasi siswa, 

dan perbedaannya adalah penelitian ini diterapkan pada siswa Taman Kanak-kanak 

(TK). 

 Azizah (2015) dalam penelitian yang berjudul “Penanaman Nilai-nilai 

Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMA 

Negeri 1 Weleri Kendal Tahun 2015/2016” membahas tentang Penanaman nilai–

nilai pendidikan karakter dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam di 

SMA N 1 Weleri, hal ini di latar belakangi dengan maraknya kalangan remaja yang 

mulai melakukan perbuatan yang tidak terpuji, penggunaan narkoba, sex bebas 

hingga degradasi moral, maka dari itu perlu adanya Integrasi nilai-nilai pendidikan 

karakter pada anak remaja, terutama pada proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam yang notabene mempunyai tujuan untuk membentuk akhlakulkarimah. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan bagaimana penanaman 

nilai–nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan agama islam di 

SMA N 1 Weleri?. Permasalahan tersebut dibahas melalui studi lapangan yang 

dilaksanakan di SMA N 1 Weleri. SMA N 1 Weleri dijadikan sebagai sumber data 
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untuk mendapatkan potret penanaman nilai–nilai pendidikan karakter dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. datanya diperoleh dengan cara wawancara 

bebas, observasi, dan studi dokumentasi. Semua data dianalisis dengan pendekatan 

fenomenologi dan analisis deskriptif menggunakan logika induksi, deduksi, dan 

refleksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa: penanaman nilai–nilai pendidikan 

karakter dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA N 1 Weleri 

dilaksanakan dengan beberapa metode diantaranya: metode pembiasaan, metode 

keteladanan, metode antar teman sebaya, small discution, reading aloud, dan 

lainnya yang disesuaikan dengan materi dan kondisi peserta didik. Temuan tersebut 

memberikan acuan untuk evaluasi sistem pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

guna membentuk karakter yang akhlakul karimah. Persamaan penelitian ini adalah 

menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, dan perbedaannya adalah penelitian 

ini menggunakan kegiatan keagamaan dalam proses menanamkan nilai-nilai 

karakter pada siswa. 

 Novijayanti (2015) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi 

Penanaman Nilai-Nilai Karakter dalam Pembelajaran Sejarah Kelas X di SMA 

Negeri 1 Pemalang”, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama, dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Guru menambahkan kegiatan 

pembelajaran dengan desain yang dapat menanamkan nilai karakter pada siswa 

misalnya menggunakan metode yang mendukung penanaman nilai karakter, 

contohnya diskusi kelompok. Kemudian dengan menambah sumber belajar melalui 

internet, menambahkan teknik penilaian sehingga ada teknik penilaian yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan karakter siswa. Kedua, penanaman nilai karakter 
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dalam proses belajar mengajar pada pembelajaran sejarah kelas X di SMA Negeri 

1 Pemalang sudah berjalan dengan baik. Dra.Nuryati selalu berupaya dalam 

menanamkan nilai karakter kepada siswa. Nilai karakter tersebut meliputi religius, 

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

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, cinta damai dan tanggung jawab. 

Ketiga, kendala yang dihadapi guru yaitu beberapa siswa kurang patuh terhadap 

guru seperti siswa mengobrol ketika pelajaran, siswa masih dalam usia labil 

sehingga mudah terbawa arus. Dalam mengatasi kendala, guru menegur dan 

melakukan pendekatan kepada siswa. Saran yang diajukanbagi pihak sekolah, guru 

dan orang tua diharapkan bekerja sama dalam penanaman nilai karakter siswa. 

Perlu diadakanya penelitian lanjutan mengenai nilai karakter yang dikembangkan 

dalam perangkat pembelajaran mata pelajaran sejarah sehingga perangkat 

pembelajaran dapat lebih berkembang untuk menanamkan nilai karakter siswa pada 

proses pembelajaran. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian 

ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis yang dilakukan 

menggunakan model analisis interaktif. Persamaan penelitian ini adalah 

menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, dan perbedaannya adalah penelitian 

ini mengimplementasikan penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran 

sejarah. 
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 Haryanto (2011) dalam penelitian yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai 

Karakter Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Siswa Kelas 

VII SMP Negeri 1 Kejobong Purbalingga” berkesimpulan bahwa 1) proses 

penanaman nilai-nilai karakter melalui mata pelajaran PKn berjalan cukup baik 

menggunakan pendekatan-pendekatan: Pendekatan penanaman nilai dengan 

keteladanan, penguatan positif dan negatif. Seperti guru selalu datang tepat waktu, 

bertutur kata yang baik, dan berpakaian rapi, sesekali memberikan pujian, dan 

memberikan teguran; Pendekatan moral kognitif dilakukan dengan melakukan 

diskusi kelompok dilema moral, seperti berdiskusi cara-cara mengemukakan 

pendapat secara bebas dan bertanggung jawab; Pendekatan klarifikasi nilai dengan 

cara simulasi seperti mensimulasikan musyawarah; Pendekatan pembelajaran 

berbuat (tindakan)  dengan cara himbauan dan pembiasaan. menghimbau siswa 

untuk berani mengemukakan pendapat dan berani bertanggung jawab. 

Membiasakan musyawarah dalam menyelesaiakan masalah. Nilai-nilai karakter 

yang ditanamkan seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, demokratis, semangat  

kebangsaan, cinta tanah air, peduli lingkungan, dan tanggung jawab. 2) Hambatan 

dalam penanaman nilai karakter seperti guru terkadang memprioritaskan 

penyelesaian materi tanpa memperhatikan aspek penanaman nilai-nilai karakter; 

masih ada kelas yang kurang nyaman karena kotor, dan panas; masih ada siswa 

yang sulit untuk diarahkan; kurangnya atau tidak adanya pelatihan guru mengenai  

penanaman nilai-nilai karakter; masih ada siswa yang kurang antusias dan kurang 

peduli dalam pembelajaran PKn sehingga kurang peduli terhadap penanaman nilai-

nilai karakter; dan pergaulan siswa yang sulit dikontrol. 3) Upaya yang sudah 
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dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah  memberikan tugas yang 

merangsang penanaman nilai-nilai karakter, seperti mengajak siswa diskusi  

mengenaikebebasan mengemukakan pendapat; mengajak siswa menciptakan  kelas 

yang nyaman dan kondusif; memberikan motivasi dengan menjelaskan bahwa 

kelulusan dipengaruhi perilaku siswa; memberikan teladan, nasihat, penghargaan 

dan hukuman, serta membiasakan siswa untuk berperilaku yang berkarakter; 

menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan  memberikan 

pengalaman tentang nilai-nilai karakter; guru membuka diri, berusaha aktif 

menimba ilmu tentang nilai-nilai karakter sehingga kemampuan guru berkembang 

untuk menghadapi tantangan zaman.Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di SMP N 1 Kejobong Purbalingga. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengujian dalam penentuan validitas data 

adalah dengan menggunakan triangulasi. Sedangkan metode analisis data yang 

digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Persamaan penelitian ini adalah menanamkan nilai-nilai karakter pada 

siswa, dan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan dalam proses menanamkan nilai-nilai karakter. 

 Purnamasari (2013) dalam penelitian yang berjudul “Upaya Penanaman 

Nilai-nilai Karakter melalui Tokoh Wayang dan Dampaknya terhadap Perilaku 

Keagamaan Siswa di SMPN 18 Purworejo” berkesimpulan bahwa bahwa: Pertama, 

upaya penanaman nilai karakter melalui tokoh wayang dilakukan dengan cara 

pemasangan gambar tokoh wayang, pemutaran video cerita wayang, dan melalui 
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pembelajaran. Kedua, faktor pendukung intern yaitu guru mengerti karakter dalam 

pewayangan, siswa merupakan masyarakat jawa yang tidak asing dengan wayang, 

dan muatan tentang wayang yang terdapat dalam pelajaran Bahasa Jawa. Faktor 

pendukung ekstern yaitu wayang merupakan kebudayaan Indonesia yang harus 

dilestarikan, lingkungan masyarakat sering mengadakan pagelaran wayang, dan 

masih ada penggemar wayang. Faktor penghambat intern yaitu minat siswa yang 

berbeda-beda terhadap wayang, tidak ada pembinaan tentang wayang kepada guru, 

dan kurangnya alat peraga yang berhubungan dengan wayang. Faktor penghambat 

ekstern yaitu pengaruh globalisasi, cerita pewayangan yang abstrak, dan 

perkembangan teknologi yang semakin canggih. Ketiga, dampak penanaman nilai 

karakter melalui tokoh wayang terhadap perilaku keagamaan siswa dari segi 

kognisi meliputi nilai mata pelajaran PAI yang selalu meningkat dan kejuaraan-

kejuaraan di bidang keagamaan yang diperoleh siswa. Dari segi afeksi meliputi  

kesadaran berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran, membaca Al-

Qur‟an sebelum pelajaran dimulai tanpa disuruh oleh guru, dan semakin banyak 

siswa yang memakai jilbab/kerudung. Dari segi konasi meliputi, akhlak kepada 

Allah yaitu selalu mengerjakan sholat dhuhur berjama’ah, mengambil air wudhu 

dan sholat dengan tertib, akhlak terhadap sesama makhluk Allah yaitu kesadaran 

berinfaq semakin tinggi, tingkat sopan santun meningkat, saling menghargai dan 

menghormati, akhlak terhadap alam sekitar yaitu sekolah semakin bersih, tanaman 

yang ada di sekolah terawat dengan baik, dan siswa tidak membuang sampah 

sembarangan. Persamaan penelitian ini adalah menanamkan nilai-nilai karakter 
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pada siswa, dan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan toko wayang 

dalam proses menanamkan nilai-nilai karakter. 

 Maharani (2016) dalam penelitian yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai 

Karakter Pada Kelompok Caterpillar Di TK Cahaya Bangsa Utama Maguwoharjo 

Depok Sleman Yogyakarta” menyimpulan bahwa penelitian menunjukkan 1) 

Penanaman nilai karakter di TK Cahaya Bangsa Utama dilaksanakan sebagai salah 

satu metode untuk membangun karakter yang merupakan visi sekolah yang 

pelaksanaannya berpedoman pada IPC (International Primary Curriculum) personal 

goals. 2) Nilai-nilai karakter yang ditanamkan meliputi: religius, jujur, tanggung 

jawab, kreatif, gemar membaca, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah 

air, toleransi, bersahabat, cinta damai, peduli sosial, disiplin, mandiri, demokrasi, 

peduli lingkungan, kerja keras, serta menghargai prestasi. Pihak yang berperan 

yaitu guru, kepala sekolah, serta orang tua. 3) Metode penanaman nilai yang 

digunakan adalah (a) Stories, (b) audio-visual, (c) ceremonies, rituals, and 

traditions, (d) rules, (e) praise, appreciation (f) consequence, punishment. (g) 

slogans, (h) posters (i) teach emphaty. 4) Faktor pendukung penanaman nilai adalah 

pendidik yang menunjukkan sikap yang baik dan ramah serta menghargai anak, 

media pembelajaran yang mendukung, serta keterlibatan orangtua, 5) Faktor yang 

menghambat adalah lingkungan dan orangtua. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian  studi kasus. Subjek dalam penelitian 

ini adalah guru,kepala sekolah, orangtua, serta anak. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 

terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan model Miles & Huberman yang 
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terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Data 

hasil penelitian diuji kembali keabsahannya menggunakan triangulasi, 

perpanjangan keikutsertaan, dan ketekunan pengamatan. Persamaan penelitian ini 

adalah menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, dan perbedaannya adalah 

penelitian ini diterapkan pada siswa Taman Kanak-kanak (TK) untuk menanamkan 

nilai-nilai karakter. 

 Prasetya (2014) dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Pendidikan 

Karakter Nilai Disiplin Dan Nilai Tanggung Jawab Dalam Mata Pelajaran 

Pendidikan Jasmani, Olahraga, Dan Kesehatan (PJOK) Di Kelas I Dan IV SD 

Negeri Percobaan 3” berkesimpulan bahwa pemahaman guru PJOK tentang 

pendidikan karakter masih kurang. Guru sudah mencantumkan nilai karakter dalam 

silabus dan RPP dalam perencanaan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran, 

nilai disiplin yang terlihat selama penelitian antara lain siswa dan guru sudah 

disiplin dalam waktu dan mentaati peraturan. Tetapi disiplin perilaku siswa masih 

kurang. Terkait nilai tanggung jawab, guru dan siswa sudah baik dalam 

bertanggung jawab dengan semua tindakan yang dilakukan, memenuhi kewajiban 

diri, dan dapat dipercaya. Evaluasi pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru 

ialah dengan menilai perilaku siswa yang dilakukan setiap akhir semester. Faktor 

pendukung terlaksananya pendidikan karakter dalam pembelajaran PJOK ialah 

sekolah mempunyai komitmen kuat untuk melaksanakan pendidikan karakter serta 

siswa memiliki perilaku yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya ialah guru 

masih kesulitan dalam hal penguasaan kelas. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah guru PJOK, siswa kelas I dan IV, 
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dan kepala sekolah SD N Percobaan 3. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data 

dengan menggunakan triangulasi, perpanjangan waktu penelitian, dan member 

check. Data dianalisis melalui langkah-langkah reduksi data, display data, dan 

penarikan kesimpulan. Persamaan penelitian ini adalah menanamkan nilai-nilai 

karakter pada siswa, dan perbedaannya adalah penelitian menggunakan mata 

pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (PJOK) untuk menanamkan 

nilai-nilai karakter. 

 Ratnasari (2015) dalam penelitian yang berjudul “Penanaman Karakter 

Disiplin Dan Tanggung Jawab Siswa Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan 

Pancasila Dan Kewarganegaraan” menyimpulkan bahwa menerapakan karakter 

disiplin siswa dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan di kelas dengan membiasakan tepat waktu dan tidak terlambat 

dalam mengikuti pembelajaran di kelas, menjalankan tugas sesuai jadwal yang 

ditentukan oleh guru, dan memiliki kesadaran tentang tugas dan tanggung jawab 

siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Menerapkan karakter tanggung 

jawab dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di 

kelas dengan mengerjakan tugas dengan baik, mengumpulkan tugas tepat waktu 

dan melakukan tugas dengan sepenuh hati. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Guru Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan kelas VII, siswa kelas VII, dan Guru BK kelas VII. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber data dan 
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triangulasi pengumpulan data. Teknik analisis data mengunakan analisis interaktif. 

Persamaan penelitian ini adalah menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, dan 

perbedaannya adalah penelitian menggunakan mata pelajaran pancasila dan 

kewarganegaraan untuk menanamkan nilai-nilai karakter. 

 Fitriana (2016) dalam penelitian yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter bagi Mahasiswa Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

di Institut Agama Islam Negeri Jember” mempunyai kesimpulan bahwa 1). Bentuk-

bentuk penanaman nilai-nilai pendidikan karakter ada 4, karakter religius dengan 

pembiasaan sholat berjamaah setiap kegiatan, pembiasaan sholat tahajud setiap 

kegaiatan, pembiasaan do’a, pembiasaan kegiatan mingguan tahlilan malam jum’at, 

karakter toleransi dengan metode musyawarah, karakter kreatif dengan berjiwa 

wirausaha dan jurnalistik, karakter disiplin dengan menjaga waktu dan menaati 

peraturan. 2). Kendala dalam penanaman nilai-nilai pendidikan karakter adalah 

pertama, adanya rasa kurang kompak antar Reka Kerja; Kedua, kurangnya minat 

untuk bersungguh-sungguh; ketiga, faktor umur; keempat, kegiatan tidak 

maksimal. 3) Implikasi dalam penanaman dalam menciptakan dampak positif di 

perlukan pembiasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis 

description research dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, 

observasi, dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman 

dan keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber. Persamaan penelitian ini 

adalah menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, dan perbedaannya adalah 

penelitian ekstrakulikuler pramuka untuk menanamkan nilai-nilai karakter. 
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 Maryati (2016) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penanaman Nilai-

Nilai Karakter Abdullah Bin Abu Kuhafah Dalam Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam Di MAN Karanganyar” Menyimpulkan bahwa (1) pemahaman 

guru tentang nilai-nilai karakter Abdullah bin Abu Kuhafah meliputi kejujuran, 

pemberani, dermawan, sederhana, dan religius. Di dalam pembelajaran SKI nilai-

nilai karakter tersebut sudah diterapkan dengan baik; (2) pelaksanaan guru dalam 

menanamkan nilai-nilai karakter Abdullah bin Abu Kuhafah melalui pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi guru. 

Dalam perencanaan pembelajaran SKI sebagai media penanaman nilai-nilai 

karakter Abdullah bin Abu Kuhafah dimulai dengan menyusun perangkat 

pembelajaran berupa RPP yang berpedoman pada silabus kurikulum 2013. Di 

dalam RPP telah termuat nilai-nilai karakter. Dalam pelaksanaan pembelajaran SKI 

terdiri atas tiga kegiatan yaitu pendahuluan, inti dan penutup. Ketiga tahap kegiatan 

tersebut telah digunakan guru SKI untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Dalam 

evaluasi pembelajaran SKI sebagai media penanaman nilai-nilai karakter Abdullah 

bin Abu Kuhafah dilakukan melalui aspek kognitif, afektif dan psikomotorik siswa; 

(3) kendala yang dialami guru dalam pembelajaran SKI sebagaimedia penanaman 

nilai-nilai karakter Abdullah bin Abu Kuhafah adalah keterbatasan waktu mengajar, 

sarana dan prasarana pembelajaran, lingkungan perkembangan karakter peserta 

didik di sekolah dan diluar lingkungan sekolah berbeda.Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif yang menekankan proses dan makna darikegiatan yang 

sedang berlangsung. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis 

dokumen. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Persamaan 
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penelitian ini adalah menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, dan 

perbedaannya adalah penelitian menggunakan pembelajaran sejarah kebudayaan 

Islam untuk menanamkan nilai-nilai karakter. 

 Junaidi (2017) dalam penelitian yang berjudul “Leadership characters in 

shadow puppet show” menyimpulan bahwa karakteristik kepemimpinan dalam 

wayang dapat diformulasikan menjadi lima konsep kepemimpinan: (1) dwikridha, 

(2) tripakarti, (3) caturtama, (4) pancapratama, dan (5) hasthabrata. Jika kelima 

konsep kepemimpinan ini diketahui, dipahami, dan dilakukan dengan baik, negara 

kita yang tercinta, Indonesia, akan mencapai kesejahteraan bersama. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis karakter kepemimpinan dalam seni wayang. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode 

hermeneutis untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari penelitian pustaka dan 

studi lapangan. Data kemudian melewati langkah reduksi data, klasifikasi data, dan 

verifikasi data. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pembentukan 

karakter, dan perbedaannya adalah penelitian menggunakan kesenian wayang 

dalam proses pembentukan karakter. 

 Salafiyah (2014) dalam penelitin yang berjudul “Significant Influences 

Of Violin Extracurricular Achievement To Emotional Intelligence” menunjukkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara prestasi belajar biola dan kecerdasan 

emosional siswa mereka sekitar 76,1%,sedangkan sisanya 23,9% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Saya telah membuktikan bahwa 

belajar biola mempengaruhi kecerdasan emosi siswa sangat banyak dan emosional 

kecerdasan berpengaruh dalam meningkatkan prestasi siswa. Dari data, itu 
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menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yang berpartisipasi dalam 

ekstrakurikuler biola mampu meningkatkan prestasi belajar mereka. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif, Sampel dan populasi diambilsecara acak 

menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data, dan data dianalisis 

secara statistik. Ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang ditentukan. Persamaan 

penelitian ini adalah menggunakan kegiatan ekstrakulikuler bermusik  untuk 

meningktakan prestasi dan bakat siswa, dan perbedaannya adalah penelitian ini 

tidak fokus dalam penanaman nilai-nilai karakter. 

 Suharto, Sumaryanto, Ganap, Santosa (2017) dalam penelitian yang 

berjudul “Banyumasan Songs As Banyumas Peoples Character Reflection” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah lagu Banyumasan 

legendaris. Fakta bahwa sejumlah besarber dari lagu-lagu yang ada dan orang orang 

menyanyikan lagu sepanjang waktu menunjukkan bahwa lagu-lagu itu memiliki 

milik mereka sendiri keunikan. Penelitian ini berlangsung di Kabupaten Banyumas. 

Dengan melakukan studi kinerja dan posisi, penelitian ini mengidentifikasi bentuk 

dan struktur lagu Banyumasan, dan moral nilai musik Banyumasan, terutama lagu-

lagu dalam musik Banyumasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu-lagu 

dalam pertunjukan seni di Banyumas umumnya menggunakan klasik abadilagu. 

Lirik dalam lagu klasik Banyumasan menggunakan bahasa Ngoko dalam dialek 

Banyumasan. Syair liriknya biasanya dalam bentuk wangsalan, parikan, dan Essen-

Essen. Rima berisi teka-teki lucu dan menghibur. Lirik lagu Banyumasan 

mencerminkan orang Banyumas karakter ple dan mimpi / utopia dari ideologi 

orang-orang. Karakter ditunjukkan dalam penggunaan ngoko Jawa dalam dialek 
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Banyumas yang menunjukkan bahwa masyarakat adalah blakasuta atau egaliter 

yang menganggap semua orang di dunia memiliki level yang sama dan harus jujur. 

Persamaan penelitian ini adalah menggunakan kesenian dalam membentuk atau 

menunjukan karakter seseorang, dan perbedaannya adalah penelitian ini diterapkan 

pada masyarakat umum. 

 Wening (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “The Nation’s 

Character Building Through Value Education” Penelitian ini bertujuan untuk (1) 

mengembangkan nilai-nilai kehidupan sebagai dimensi pembentuk karakter; (2) 

menelaah perolehan dimensi pendidikan nilai melalui faktor-faktor lingkungan; dan 

(3) mengungkap pencapaian pembentukan karakter melalui faktor lingkungan dan 

implementasi pendidikan nilai dalam mata pelajaran/kurikulum. Penelitian ini 

bersifat deskriptif eksploratif berdasarkan hasil evaluasi reflektif para guru mata 

pelajaran PKN, IPS, dan PKK dan siswa SMP di DIY. Data dianalisis 

menggunakan teknik analisis deskriptif, regresi dan t-test. Kesimpulan yang 

diperoleh adalah (1) guru menemukan 17 nilai-nilai kehidupan (pendidikan nilai) 

yang terkandung dalam konsep pendidikan konsumen yang merupakan dimensi 

pembentuk karakter; (2) siswa menjelaskan bahwa pendidikan nilai yang diperoleh 

dari keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media masa cenderung cukup baik; dan 

(3) pendidikan nilai melalui keluarga, teman sebaya, dan media massa berpengaruh 

terhadap pembentukan karakter peserta didik, namun melalui sekolah tidak 

berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Pembelajaran dengan menggunakan 

intervensi buku cerita pembelajaran nilai-nilai kehidupan dapat membentuk 

karakter siswa. Dalam silabus dan buku ajar terkandung sedikit dimensi pendidikan 
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nilai. Persamaan penelitian ini adalah menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, 

dan perbedaannya adalah penelitian menggunakan intervensi buku cerita 

pembelajaran nilai-nilai kehidupan dapat membentuk karakter siswa. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Belajar Mengajar 

 Karakter peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar berbeda-beda. Hal 

itu disebabkan oleh lingkungan sosial, lingkungan budaya, gaya belajar, keadaan 

ekonomi dan tingkat kecerdasan pesert didik. Menurut Rusman (2011) Pengertian 

kegiatan belajar mengajar adalah suatu aktivitas belajar yang menggunakan seluruh 

potensi individu sehingga mendorong terjadinya perubahan terhadap perilaku 

tertentu.Kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan yang memiliki sifat searah, 

kegiatan belajar adalah kegiatan primer yang terus mengacu pada kegiatan siswa, 

sedangkan kegiatan mengajar adalah kegiatan sekunder yang mengacu pada 

kegiatan guru (Rusman, 2005). Kegiatan belajar mengajar membutuhkan struktur 

yang terarah agar kualitas pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal, yang 

meliputi kognitif intelektual, ketrampilan, dan nilai-nilai.Maka untuk lebih jelas 

peneliti akan membagi pengertian belajar dan mengajar sebagai berikut: 

2.2.1.1 Pengertian Belajar 

  Sutikno (dalam Fathurrohman, 2014: 5) belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan oleh sesorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Berbeda dengan Hakim (dalam Fathurrohman, 2014: 6) belajar adalah suatu proses 

perubahan didalam kepribadian manusia, dan perbuatan tersebut  ditampakan dalam 

bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan 
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kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya fikir, 

dan lain-lain kemampuannya. Dari beberapa devinisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa belajar pada hakikatnya adalah “perubahan” yang terjadi di dalam diri 

seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. 

2.2.1.2 Pengertian Mengajar 

  Suharto (dalam Fathurrohman, 2014: 7) mengajar merupakan suatu akivitas 

mengorganisasi atau mengatur (mengelola) lingkungan sehingga tercipta suasana 

yang sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadi 

proses belajar yang menyenangkan. Sementara Hamalik (dalam Fathurrohman, 

2014: 7) mendefinisikan mengajar sebagai proses penyampaian pengetahuan dan 

kecakapan pada siswa. Sama halnya dengan belajar, mengajar pada hakikatnya 

adalah suatu proses mengatur,mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar anak 

didik, sehingga dapat menumbuhhkan dan mendorong anak didik melakukan proses 

belajar. 

2.3 Pembelajaran 

 Pembelajaran adalah  suatu proses interaksi antara pendidik dan peserta 

didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang sudah 

ditentukan. Menurut Briggs (1992) mendefinisikan pembelajaran sebagai 

seperangkat peristiwa yang memberi pengeruh peserta didik sehingga peserta didik 

itu memperoleh kemudahan. Menurut Sumiati (dalam Harisma 2017:9) bahwa  

Pembelajaran pada hakekatnya merupakan suatu proses yang kompleks (rumit), 

namun dengan maksud yang sama, yaitu memberi pengalaman belajar kepada siswa 

sesuai dengan tujuan. Tujuan yang hendak dicapai sebenarnya, merupakan acuan 
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dalam penyelenggaraan proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran 

berjalan secara terstruktur dan terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan. 

Inti dari pembelajaran adalah interaksi dan proses yang dilakukan oleh 

pendidikdalam menyampaikan ilmu pengetahuan untuk peserta didik agar 

menghasilkan suatu hasil belajar. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian pembelajaran adalah proses belajar mengajar di sekolah terjadi 

karena adanya interaksi pendidik dengan peserta didik dalam menyelesaikan suatu 

pembahasan materi pelajaran. Proses belajar mengajar dapat dilaksanakan apabila 

terdapat komponen-komponen antara lain: tujuan, guru, siswa, bahan, metode, 

media, sarana dan penilaian. Komponen-komponen tersebut tidak berdiri sendiri 

tetapi saling berhubungan bahkan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. 

Oleh karena itu, proses pembelajaran dapat dipandang sebagai alat untuk 

memahami dan membantu siswa dalam upaya memperoleh pengalaman belajar 

sesuai dengan tujuan. 

2.3.1 Perencanaan 

Menurut Uno (2009: 2) perencanaan yakni suatu cara yang memuaskan 

untuk membuat kegiatan dapat berjalan de ngan baik, disertai dengan berbagai 

langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga 

kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara menurut 

Cunningham (dalam Uno 2009: 1) perencanaan ialah menyeleksi dan 

menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan 

datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, 
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urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat 

diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. 

2.3.2 Pelaksanaan 

Menurut Sudjana (2010: 136) Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang 

diatur sedemikian rupa menurut langkah – langkah tertentu agar pelaksanaan 

mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan menurut Zain (2010: 1) pelaksanaan 

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif, nilai edukatif mewarnai 

interaksi yang terjadi antara guru dan siswa. Interaksi yang bernilai edukatif 

dikarenakan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai 

tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. 

2.3.3 Pembelajaran Seni Musik 

  Menurut (Sulisdiyanto2012) pembelajaran musik adalah pembelajaran 

tentang kemampuan bermusik dengan didasarkkan kepada fundasi pada bermusik 

(sense of music). Rasa irama, nada dan harmoni merupakan tanda rasa bermusik 

yang tumbuh. Lagu dan komposisi merupakan hal yang pertama yang harus di 

pahami dalam pengembangan kemampuan bermusik. Unsur musik yang 

dikembangkan antara lain : teknik dasar bernyanyi, irama, melodi, harmoni, bentuk 

atau struktur lagu, serta ekspresi. 

2.4 Ekstrakulikuler 

  Menurut Saputra (1999: 6), kegiatan ekstrakukikuler adalah kegaiatan di 

luar jam pelajaran biasa, yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan 

tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengenai hubungan antar mata 

pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi pembinaan manusia 

seutuhnya.  
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  Kegiatan ekstrakulikuler merupakan program yang berupa  pengayaan dan 

perbaikan yang berkaitan dengan kegiatan intrakulikuler. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Wahjosumidjo (2007: 256), kegiatan ekstrakukikuler yaitu 

kegiatan-kegiatan siswa diluar jam pelajaran yang dilaksanakan di sekolah, dengan 

tujuan untuk memperluas pengetahuan, memahami keterkaitan antara berbagai 

mata pelajaran, penyaluran bakat dan minat, serta dalam rangka usaha untuk 

meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

kesadaran bangsa dan bernegara, berbudi pekerti luhur dan sebagainya. Menurut 

Sugiono,dkk. (2003: 54), kegiatan ekstrakukikuler adalah suatu kegiatan yang 

diadakan diluar jam pelajaran sekolah dengan tujuan untuk lebih mengembangkan 

keterampilan pada suatu cabang tertentu sesuai dengan pilihan atau bakat 

kesenangannya. 

  Berdasarkan ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakukikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan diluar jam pelajaran 

sekolah, dan bertujuan untuk menyalurkan bakat minat dan kegemaran siswa, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diminati. 

2.4.1 Tujuan Ekstrakulikuler 

  Kegiatan ekstrakukikuler di sekolah yang merupakan alat dari pengalaman 

belajar memiliki nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. Adapun tujuan 

dari kegiatan ekstrakukikuler sekolah menurut Seno (1991: 8), yaitu :  

 1) Kegiatan ekstrakukikuler harus dapat meningkatkan pengetahuan siswa baik 

dari segi kognitif, afektif, dan segi psikomotor siswa.  
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 2) Mengembangkan bakat serta minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi 

menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. 

 3) Dapat mengetahui, mengenal, serta membedakan hubungan antara satu mata 

pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. 

Menurut Mulyasa (2003: 38) untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, prinsip kegiatan ekstrakurikuler meliputi: 

1. Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan 

potensi, bakat dan minat peserta didik masing-masing. 

2. Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan 

keinginan dan diikuti secara sukarela peserta didik. 

3. Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut 

keikutsertaan peserta didik secara penuh. 

4. Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam suasana yang 

disukai dan menggembirakan peserta didik. 

5. Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang membangun 

semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil. 

6. Kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. 

2.4.1.1 Marching band 

 Marching band adalah satuan musik yang dipergunakan atau dimainkan 

sambil berbaris lazimnya berintikan kelompok perkusi sebagai penunjang derap di 

7 samping kelompok alat musik tiup sebagai penunjang melodi (Banoe, 2003: 264). 

Menurut Hermawan (2013: 3) marching band adalah perpaduan musik, baris-
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berbaris, gerak tari dan irama. Walaupun berbau militer dari segi baris-berbaris, 

namun kebanyakan dari tema pagelarannya sudah menjurus pertunjukan seni. 

Sedangkan menurut Harahap (2012: 7) marching band adalah sebuah kegiatan 

positif perpaduan antara seni dan olahraga. Kegiatan marching band lebih 

mengutamakan aktifitas seni seperti seni musik dan seni tari. Aktifitas olahraga 

terbentuk dari seni baris berbaris yang memiliki ciri tersendiri. Berdasarkan 

pengertian marching band yang dikemukakan para ahli tersebut di atas dapat 

menyimpulkan bahwa marching band adalah kegiatan perpaduan antara seni dan 

olahraga namun lebih banyak berada di ranah seni terutama seni musik dan tari. 

2.4.1.1.1 Unsur-Unsur Marching band 

 Dalam perkembangannya, marching bandmodern mengadaptasi gaya drum 

corps Amerika yang lebih mengutamakan teknik terutama perkusi yang lebih 

dinamis dan musikal (Kirnadi, 2011: 141). Instrumen yang digunakan pada awal 

terbentuknya marching band berisikan instrumen tiup logam, instrumen tiup kayu, 

perkusi, dan color guard. Namun, saat ini marching band di Indonesia tidak 

mengikutsertakan instrumen tiup kayu ke dalam penggunaan alat karena pengaruh 

drum corps Amerika.Kirnadi (2011: 9-11) menyebutkan bahwa instrumen tiup 

logam terdiri dari trompet, melophone, baritone, dan tuba. Pada perkusi dibagi 

menjadi dua yaitu battery yang berisi snare, multi tom, bass drum, cymbal dan front 

ensemble yang 9 berisi marimba, vibraphone, xylophone, glockenspiel, timpani, 

serta aksesoris. Color guard berisi para penari yang membawa aksesoris bendera, 

riffle, dan saber. 

2.4.1.1.2 Manfaat Marching band 
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Kegiatan marching band dapat mendukung dalam pembentukan sikap dan 

jiwa yang lebih disiplin, percaya diri, memiliki jiwa militer dan kerja keras. 

Menurut Djohan (2009) pada kegiatan marching band, unsur-unsur pengembangan 

diri pada anak yang terdapat didalamnya adalah: 

1. Disiplin 

Disiplin yang dimaksud disini adalah disiplin anak dalam berlatih, disiplin 

waktu dan tempat juga disiplin pada diri sendiri. Dalam kegiatan pembelajaran 

marching band anak dituntut untuk dapat menghafal lagu dari materi yang 

didemonstrasikan oleh pelatih agar pada saat pertemuan berikutnya, anak dapat 

dengan mudah menghafal atau mengingat materi yang telah disampaikan. 

2.) Kepemimpinan 

Pembelajaran marching band juga melatih rasa kepemimpinan anak agar 

dapat mengatur atau memimpin teman-teman lainnya dalam berbaris. Tugas ini 

dilakukan oleh mayoret atau pengatur irama. Tugas dari mayoret adalah mengatur 

teman-temannya dalam mengendalikan tempo dan irama dalam lagu. 

3.) Keberanian dan percaya diri 

Dalam marching band membangun rasa percaya diri dan keberanian saat 

tampil didepan orang banyak sangat diperlukan. Hal ini ditujukan agar anak tidak 

takut ditonton orang banyak saat memainkan alat musik. 

4.) Tanggung Jawab 

Tanggung jawab dapat diartikan dengan bertindak tepat tanpa perlu 

diperingatkan. Tanggung jawab merupakan bukan sifat melainkan sikap yang telah 

mencakup sifat memperhatikan, ketelitian, kecakapan dan lain-lain. 
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5.) Kreativitas 

Menciptakan dan memainkan sebuah alat musik akan membawa kepuasan 

tersendiri, karena hal ini akan membantu anak dalam mengembangkan pandangan 

artistik dan memberikan sarana pengekspresian diri yang sesuai. Pada marching 

band bentuk kreativitas anak terlihat dari cara bermain mereka yang masih belum 

sempurna. Hal ini dikarenakan bahwa anak memainkan musik masih terpaut 

dengan hitungan dan hafalan pada lagu. 

2.5  Penanaman Nilai-nilai Karakter 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanaman adalah proses, 

perbuatan dan cara menanamkan. Sedangkan pengertian nilai menurut Kaelan 

(2008:87) menjelaskan nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang 

melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sedangkan menurut Kamus 

Bahasa Indonesia Edisi Baru (2014:598) nilai merupakan harga dalam arti tafsiran, 

kadar mutu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan nilai sebagai 

sesuatu yang berguna, berharga, berkualitas, dan dapat dimanfaatkan oleh orang 

lain. Nilai menjelaskan sesuatu yang abstrak, bukan benda konkrit yang dapat 

dilihat secara langsung. Dengan demikian untuk mendeteksi sebuah nilai harus 

melalui pemaknaan terhadap kenyataan lain berupa tindakan, tingkah laku, pola 

pikir dan sikap seseorang atau sekelompok orang. Nilai difungsikan untuk 

mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai 

dijadikan standar perilaku. Perilaku seseorang dikatakan baik atau positif jikalau 

sesuai dengan nilai yang dipercaya atau diterapkan pada lingkungan tersebut. 
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Nilai berasal dari bahasa Inggris Valueatau dari bahasa Latin Valere yang 

berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, ataupun lewat. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, nilai didefinisikan sebagai hal-hal (sifat-sifat) yang 

penting atau berguna dalam kemanusiaan. Dari sudut pandang budaya, nilai adalah 

konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam 

kehidupan manusia. Dalam filsafat, pembicaraan nilai sering dihubungkan dengan 

masalah kebaikan. Dalam kacamata keagamaan, nilai merupakan konsep mengenai 

penghargaan tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat pada beberapa masalah 

pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga menjadikan 

pedoman bagi tingkah laku keagamaan warga masyarakat yang bersangkutan.  

Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani, charassein, yang berarti to 

engrave atau mengukir. Sedangkan Istilah karakter secara harfiah berasal dari 

bahasa Latin “Charakter”, yang antara lain berarti: watak, tabiat, sifat-sifat 

kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Membentuk karakter diibaratkan 

seperti mengukir di atas batu permata atau permukaan besi yang keras. Jadi 

penanaman nilai-nilai karakter  adalah suatu tindakan atau cara untuk menanamkan 

pengetahuan yang berharga berupa nilai kepribadian, watak, atau tabiat untuk 

seseorang menjalani hidupnya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) karakter merupakan sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang 

lain. Dengan demikian karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik yang terpatri 

dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku (Kementrian pendidikan nasional, 

2010). sedangkan menurut Samani (2011:41) karakter dimaknai sebagai cara 



45 

 

 
 

berfikir dan berprilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik 

dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 

2.5.1 Pendidikan Karakter 

 Menurut Samani (2011:2) Di Indonesia pelaksanaan pendidikan karakter 

saat ini memang dirasakan mendesak. Gambaran situasi masyarakat bahkan situasi 

dunia pendidikan di Indonesia menjadi motivasi pokok pengarusutamaan 

(mainstreaming) implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Pendidikan 

karakter sendiri merupakan kegiatan yang diperlukan dalam proses penanaman 

nilai-nilai karakter. Menurut Winton (dalam Samani 2011:43)pendidikan karakter 

adalah upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan 

nilai-nilai kepada para siswanya. Berbeda dengan Winton, menurut Bruke (dalam 

Samani 2011:43) pendidikan karakter semata-mata merupakan bagian dari 

pembelajaran yang baik dan merupakan bagian yang fundamental dari pendidikan 

yang baik. Sementara itu menutu Samani (2011:45) pendidikan karakter adalah 

proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya 

yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan 

karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, 

pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, 

dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. 

Pendidikan karakter mempunyai tujuan penanaman nilai dalam diri peserta didik 

dan pembaharuan dalam tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan 
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individu. Hasil pendidikan yang diharapkan, yaitu pada pencapaian pembentukan 

karakter dan akhlak mulia peserta secara utuh dan terpadu. 

2.5.2  Jenis Nilai Karakter 

 Karakter dapat dibentuk dan dikembangkan melalui pendidikan nilai. 

Pendidikan nilai ini akan membawa kepada pengetahuan nilai, selanjutnya 

pengetahuan nilai akan membawa ke dalam proses internalisasi nilai tersebut. Pada 

proses internaliasasi nilai inilah akan mendorong seseorang mewujudkannya dalam 

bentuk tingkah laku dan akhirnya terjadi pengulangan yang sama pada tingkah laku 

tersebut. Hal inilah yang menghasilkan karakter atau watak seseorang. Pada sisi 

lain, nilai-nilai karakter yang dianut oleh sesorang tidak terlepas dari faktor budaya, 

pendidikan dan agama, di samping faktor keluarga dan masyarakat yang dapat 

mempengaruhinya. 

Menurut Azra (2012), faktor agama, budaya dan pendidikan sangat 

berhubungan erat dengan nilai-nilai yang sangat penting bagi manusia dalam 

berbagai aspek kehidupannya. Budaya atau kebudayaan umumnya mencakup nilai-

nilai luhur yang secara tradisional menjadi panutan bagi masyarakat. Pendidikan 

selain mencakup proses transfer dan transmissi ilmu pengetahuan juga merupakan 

proses sangat strategis dalam menanamkan nilai dalam rangka pembudayaan anak 

manusia. Sementara itu, agama juga mengandung ajaran tentang berbagai nilai 

luhur dan mulia bagi manusia untuk mencapai harkat kemanusiaan dan 

kebudayaannya. 

Menurut Hasan (2010, 9-10), nilai-nilai karakter yang terindentifikasi dari 

sumber-sumber pendidikan karekter sebagai berikut. 
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NO NILAI  DISKRIPSI 

1 Religius Sikap dan prilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran yang dianutnya, toleransi terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

2 Jujur Perilaku yang berdasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tidakan, 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 menunjukan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai peraturan. 

5 Kerja Keras Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi 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-tugasnya 

8 Demokratis Cara berpikir, bersikap, dan betindak 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 pribadi dan kelompoknya 

11 Cinta Tanah Air Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan pengahrgaan 

yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, 

budaya, ekonomo, dan politik bangsa. 

12 Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat 

serta mengakui dan menghormati keberhasilan orang 

lain 

13 Bersahabat / 

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang 

lain. 
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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 kepada 

dirinya. 

16 Peduli 

Lingkungan 
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17 Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuanpada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

18 Tanggung Jawab Sikap dan tindakan seseorang untuk melaksnakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya) negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Untuk keberhasilan mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, 

sekolah perlu mengembangkan dan membudayakanya dengan melibatkan semua 

komponen yang ada, termasuk mengintegrasikan dalam setiap mata pelajaran dan 

semua kegiatan pembelajaran. 

2.5.3 Langkah-langkah Pemahaman Pendidikan karakter 

 Menurut Koesoema (dalam Muslich 2011:38) dinamika pemahaman 

pendidikan karakter berproses melalui tiga momen: momen historis, momen 

reflektif, dan momen praktis. Momen historis yaitu usaha merefleksikan 

pengalaman umat manusia yang bergulat dalam menghidupi konsep dan praksis 

pendidikan khususnya dalam jatuh bangun mengembangkan pendidikan karakter 

bagi anak didik sesuai dengan konteks zamannya. Momen reflektif, sebuah momen 

yang melalui pemahaman intelektualnya manusia mencoba mendefinisikan 

pengalamannya, mencoba melihat persoaalan metodologis, filosofis, dan prinsipil 
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yang berlaku bagi pendidikan karakter. Momen praktis, yaitu dengan bekal 

pemahaman teoretis-konseptual itu, manusia mencoba menemukan secara efektif 

agar proyek pendidikan karakter dapat efektif terlaksana di lapangan. 

2.6    Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas, peneliti menyusun 

kerangka berpikir dalam penyusunan penelitian ini. Pada penyusunan kerangka 

berpikir, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa guru dan siswa melakukan 

kegiatan belajar mengajar dalam proses pembelajaran seni musik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1Skema Kerangka Berfikir 

(Sumber: Eko Yudi Prakoso. 6 Agustus 2018)

MTsNU Nurul Huda Semarang 

Kokuler Ekstrakulikuler 

Seni Budaya Agama Marching band Pramuka 

Teori Praktek 

Prestasi Pendidikan 

Teori Penanaman Nilai Karakter Keterampilan 

Kedisiplinan Kerjasama Toleransi 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti dapat menarik 

kesimpulan serta saran yang dapat membangun berdasarkan permasalahan tentang 

proses penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan marching band di MTs NU 

Nurul Huda Semarang. Kesimpulan dan saran sebagai berikut. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penanaman nilai-nilai 

karakter melalui kegiatan marching band di MTs NU Nurul Huda Semarang 

terdapat 3 kegiatan yaitu kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan 

evaluasi.  

Pada kegiatan perencanaan ada beberapa hal yang harus disiapkan: (1) 

menyiapkan nilai-nilai karakter apa yang akan ditanamkan; (2) pemilihan lagu; (3) 

membuat jadwal latihan. 

Pada kegiatan pelaksaan proses penanaman nilai karakter melalui 3 momen: 

(1) momen historis Proses, proses penanaman nilai karakter pada momen historis 

dilakukan oleh Bapak Afif Aunun Najib salah satunya dengan cara menceritakan 

sejarah atau cerita yang terkandung dalam lagu yang akan dimainkan; (2) momen 

reflektif, proses penanaman nilai karakter pada siswa terlihat saat siswa berinteraksi 

dengan Bapak Afif Aunun Najib selaku pelatih marching band dan juga siswa 

anggota marching band lain; (3) momen praktis, proses penanaman nilai karakter 

pada siswa juga dilakukan pada saat momen praktis, terlihat saat siswa berani 
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menunjukan sikap spontan saat berinteraksi  pada saat kegiatan marching band 

berlangsung. 

Pada kegiatann evaluasi pelatih menggunakan dua teknik, yaitu; (1) teknik 

tes, teknik tes digunakan oleh pelatih untuk dapat mengetahui hasil dari proses 

penanaman nilai karakter dengan menggunakan alat dan bahan yang sudah 

disiapkan dan direncanakan, bisanaya siswa akan menampilkan atau 

mepresentasikan hasil dari latihan marching band, dengan itu pelatih dapat 

mengetahui perbedaan siswa setelah mengikuti kegiatan marching band; (2) nontes 

digunakan pelatih untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh meliputi 

sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial dan lain-lain, dengan melakukan observasi 

dan wawancara langsung terhadap siswa untuk menilai sesuatu melalui pengamatan 

terhadap objeknya secara langsung, seksama dan sistematis. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan saat dilaksanakannya penelitian, proses 

penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan marching band di MTs NU Nurul 

Huda Semarang memiliki keunggulan yang daapat dicntoh oleh MTs-MTs lain 

serta kelemahan yang nantinya dapat diperbaiki oleh MTs NU Nurul Huda 

Semarang, diantaranya yaitu: dalam kegiatan marching band di MTs NU Nurul 

Huda Semarang selalu didesrtakan proses penanaman nilai-nilai karakter melalui 

tiga momen, yaitu  historis, reflektif, dan praktis. Sehingga proses penanaman nilai-

nilai karakter melalui kegiatan marching band di MTs NU Nurul Huda Semarang 

dapat berlangsung dengan efektif. Sementara kekurangan yang masih dimiliki MTs 

NU Nurul Huda Semarang dalam proses penanaman nilai-nilai karakter melalui 



84 

 

 
 

kegiatan marching band adalah, masih minimnya waktu latihan yang diberikan 

sehingga waktu untuk berlatih masih kurang dan proses penanaman nilai-nilai 

karakter belum bisa lebih dimaksimalkan.  
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