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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan kriminal saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tidak

sedikit anak-anak yang melakukan tinadakan kriminal dimulai dari pencurian

hingga tindakan asusila. Hal ini dikaranekan merosotnya nilai-nilai luhur di dalam

masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya nilai-nilai luhur

adalah pembelajaran tentang nilai-nilai luhur dalam proses pembelajaran di

sekolah hanya sedikit sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman siswa

terhadap nilai-nilai tersebut. Melihat realitas saat ini pendidikan hanya

megedepankan aspek keilmuan dan kecerdasan peserta didik. Adapun aspek moral

dan etis sebagai basis pembentukan karakter semakin terpinggirkan. Pemerintah

mulai menyadari kekurangan tersebut, maka dikembangkanlah pendidikan

berkarakter sejak tahun 2010.

Peranan guru sangat penting terhadap berlangsungnya proses pembelajaran

di kelas. Hendaknya guru menyampaikan nilai-nilai atau memberikan pengaruh

positif terhadap siswa untuk membangun karakter siswa. Banyak hal yang telah

dilakukan dalam melaksanakan program pemerintah  mensukseskan pendidikan

karakter di sekolah, salah satunya yaitu memasukkan nilai-nilai karakter pada RPP

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Hal ini didukung dengan kurikulum yang

mengedepankan pembentukan karakter melalui kurikulum 2013.
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Pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013 bertujuan untuk

meningkatkan mutu proses dan hasil penddidikan, yang mengarah pada

pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan

seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan

pendidikan (Mulyasa, 2013:7). Pada umumnya pendidikan karakter menekankan

pada keteladanan, penciptaan lingkungan, dan pembiasaan. Semua proses yang

dilaksanakan oleh siswa dapat membentuk karakter mereka.

Keadaan tersebut mendorong lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah

memiliki tanggung jawab untuk memberi pengetahuan, ketrampilan, dan

mengembangkannya baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

Pendidikan karakter dalam pendidikan formal dapat diintegrasikan dalam RPP dan

dipraktekan dalam kegiatan belajar mengajar.

Pendidikan karakter tidak hanya ada dalam pendidikan formal, salah satu

wujud pendidikan karakter ada pada kegiatan ektrakurikuler. Kegiatan

ekstrakurikuler dapat memberikan pendidikan berkarakter baik secara teori

maupun praktek kepada siswa. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang

mendukung pendidikan berkarakter adalah Pramuka. Hal ini dapat dilihat dari

fungsi dan tujuan dari kegiatan Pramuka. Fungsi gerakan pramuka menurut UU

RI No. 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka yaitu sebagai wadah untuk

mencapai tujuan pramuka melalui:

a. pendidikan dan pelatihan pramuka;

b. pengembangan pramuka;

c. pengabdian masyarakat dan orang tua; dan
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d. permainan yang berorientasi pada pendidikan.

Berdasarkan fungsi pramuka, maka pramuka merupakan sebuah kegiatan

yang mendukung pembentukan karakter bagi pesertanya. Gerakan pramuka

sebagai organisasi kepanduan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan yang

bersifat non formal berusaha membantu pemerintah dan masyarakat dalam

membangun karakter siswa. Hal ini dapat dilihat dari prinsip dasar pendidikan

pramuka yang tertera dalam Kode Kehormatan bagi Pramuka Siaga ada dua, yang

pertama disebut Dwi Satya ( janji Pramuka Siaga ), yang isinya sebagai berikut :

Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh

1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan

Indonesia, dan mengikuti aturan keluarga.

2. Setiap hari berbuat kebaikan.

Dan yang kedua disebut Dwi Darma (ketentuan Moral Pramuka Siaga) yang

isinya sebagai berikut :

1. Siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya

2. Siaga berani dan tidak putus asa.

Namun, selama ini mayarakat memandang ekstra kurikuler pramuka

merupakan kegiatan yang kuno. Hal ini dikarenakan kegiatan yang mengajarkan

penggunakan semaphore, morse, dan sandi rumput sebagai alat komunikasi

alternatif ditengah kemajuan teknologi saat ini. Kegiatan pramuka mewajibkan

anggotanya untuk berkemah di hutan disaat banyaknya agen pariwisata dan villa

yang menawarkan harga murah. Selain kuno, kegiatan pramuka dianggap

monoton, karena yang diajarkan hanyalah baris-berbaris, tali-temali, tepuk-tepuk,
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dan bernyanyi saja sehingga peserta mudah bosan dan meninggalkan kegiatan

pramuka di sekolah. Itulah permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pramuka

di sekolah dan masyarakat. Itulah problem nyata yang menimpa kegiatan di

sekolah dan masyarakat, seandenya saja pembina mampu dan mau berkomitmen

untuk mengintergasikan pendidikan karakter, maka problem tersebut tidak akan

muncul. Dan kini merupakan momentum yang tepat untuk melaksanakanya

sebagai perwujutan dari gagasan berkarakter agar tujuan dari pendidikan karakter

dapat tercapai, dan mempunyai penggaruh terhadap belajar peserta didik.

Kegiatan kepramukaan di SD Mojolangu 3 Kota Malang merupakan

sebuah kegiatan yang dikemas secara menarik dan menyenangkan tetapi juga

mengandung nilai-nilai pendidikan. Kegiatan pramuka dilaksanakan di luar

ruangan sehingga memberikan unsur kreatif untuk siswa. Pembinaan pramuka

memberikan permainan-permainan yang mengandung unsur pendidikan

khususnya pendidikan karakter kemudian dilanjutkan dengan materi

kepramukaan.

Pembina pramuka siaga atau pembina pramuka tingkat sekolah dasar

hendaknya sekurang kurangnya berumur 20 tahun, dan telah menggikuti Kursus

Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar ( KMD ), karena perannya selain sebagai

pembina juga sebagai orang tua, kakak, mitra, konsultan, motivator dan fasilitar.

Hal itu sesuai dengan pembina Sekolah Dasar Negri Mojolanggu 3 Kota Malang

yang pembinanya telah berusia 20 tahun dan telah meikuti Kursus Pembina

Pramuka Mahir Tingkat Dasar ( KMD ).
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013

siswa kelas IV SD Mojolangu 3 Kota Malang ?

2. Bagaimana wujud pelaksanaan pendidikan berkarakter dalam kegiatan

ekstra kurikuler Pramuka siswa kelas IV SD Mojolangu 3 Kota

Malang berdasarkan Dwi Satya ?

3. Bagaimana wujud pelaksanaan pendidikan berkarakter dalam kegiatan

ekstra kurikuler Pramuka siswa kelas IV SD Mojolangu 3 Kota

Malang berdasarkan Dwi Darma ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013

siswa kelas IV SD Mojolangu 3 Kota Malang.

2. Mengetahui wujud pelaksanaan pendidikan berkarakter dalam kegiatan

ekstra kurikuler Pramuka siswa kelas IV SD Mojolangu 3 Kota

Malang berdasarkan Dwi Satya.

3. Mengetahui wujud pelaksanaan pendidikan berkarakter dalam kegiatan

ekstra kurikuler Pramuka siswa kelas IV SD Mojolangu 3 Kota

Malang berdasarkan Dwi Darma.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Menambah dan mengembangkan pengetahuan dan pengalaman yang akan

digunakan sebagai pembelajaran berbasis pendidikan berkarakter melalui

kegiatan ekstra kurikuler pramuka berdasar kurikulum 2013 siswa SD

kelas IV SDN Mojolangu 3 Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai bekal peneliti untuk mengajar dikemudian

hari dan menambah pengetahuan peneliti.

b. Bagi Guru Sekolah

Meningkatkan kreativitas dalam proses belajar mengajar untuk

meningkatkan pendidikan berkarakter.

c. Bagi Dinas/ Instansi terkait

Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan saling mengaitkan

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan kurikulum 2013 yang dijadikan

dasar dalam pembuatan RPP.

E. Penegasan Istilah

1. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk

karakter seseorang (peserta didik) berdasarkan pengalaman pribadi dan

orang lain yang hasilnya dapat terlihat dalam tindakan nyata berupa

tingkah laku yang mulia.
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2. Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang menekankan kepada

kebutuhan siswa agar menambah wawasan, sikap dan  keterampilan siswa

baik diluar jam pelajaran wajib serta kegiatannya dilakukan di dalam dan

di luar sekolah.

3. Pramuka adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar

lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan,

sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan

Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran

akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur.

4. Kurikulum 2013 adalah seperangkat isi, bahan ajar, tujuan yang akan

ditempuh sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk

mencapai tujuan pendidikan dengan berbagai kompetensi yang sesuai

dengan perkembangan global antara lain: kemampuan berkomunikasi,

kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan

dari segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara

yang baik, dan memliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan.


