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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menjadi bagian yang sangat penting bagi setiap individu dalam 

pembentukan pola pikir dan pembentukan karakter. Kekerasan, kenakalan remaja, 

pembalakan liar, dan kemerosotan moral selalu dikaitkan dengan pendidikan 

sebagai berbasis keluhuran akhlak, tata etika, dan moralitas. Pendidikan dan 

moralitas menjadi bagian yang sangat penting untuk peserta didik. Keduanya saling 

terkait dan menjadi bagian yang sangat penting untuk menyiapkan calon penerus 

bangsa.  

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menumbuh kembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berakhlak 

mulia dimaksudkan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional untuk mencetak 

generasi bangsa yang lebih unggul dan dapat diwujudkan melalui kegiatan 

ektrakurikuler.  

Kegiatan ekstrakurikuler dapat dijadikan bagian yang sangat penting bagi 

tumbuh kembangnya peserta didik selain proses pembelajaran di kelas. Pada 

dasarnya pembelajaran di kelas belum cukup untuk pembentukan karakter peserta 

didik secara utuh, sehingga perlu ditunjang ekstrakurikuler. Kegiatan pramuka 

merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di Sekolah Dasar (SD) yang berperan 
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dalam pembentukan karakter dan berpengaruh terhadap kepribadian anak. 

Kepribadian anak yang baik sangatlah penting dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah, dengan demikian pembentukan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka lebih ditekankan dan dikembangkan SD untuk pembentukan karakter dan 

kemandiriannya di lingkungan masyarakatnya. 

Menurut Asmaun Sahlan (2012) karakter diajarkan dengan mengenalkan, 

memahamkan, hingga mengajak peserta didik sehingga pada akhirnya mereka 

mampu mempraktekkan dan memaknainya sebagai sesuatu yang melekat dan 

menjadikan tindakan perenungan, serta mengembangkannya menjadi pusat 

keunggulan insani. Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari 

karakter itu menghendaki suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan melalui 

berbagai kegiatan sekolah yang sesuai dengan kurikulum.  

Permendikbud Nomor 18A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 

dikatakan bahwa pramuka adalah salah satu jenis kegiatan ekstrakurikuler yang 

berbentuk krida, dan termasuk program ekstrakurikuler wajib. Peraturan tersebut 

juga dijelaskan bahwa fungsi kegiatan ekstrakurikuler salah satunya adalah fungsi 

pengembangan, yaitu berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta 

didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan 

untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan  dan membentuk karakter serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

SDN Lowokwaru 1 Malang wajib menyelenggarakan kegiatan Pramuka 

akan tetapi beberapa siswa belum bisa ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler 

tersebut, pelaksanaannya juga kurang kondusif, terlihat dari rasio pembina dan 
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jumlah siswa yang mengikuti tidak seimbang. Delapan kelas dengan jumlah 210 

siswa  hanya dibina oleh seorang kakak pembina dan dua pembantu pembina 

pramuka, hal ini menyebabkan pembina dan pembantu pembina pramuka kurang 

maksimal dalam menguasi seluruh siswanya saat kegiatan ekstrakurikuler 

berlangsung, pramuka merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh seluruh 

peserta didik pada kelas 1 semester 1 sampai kelas 6, sedangkan pada semester 2, 

kelas 1 sampai kelas 5, jadi untuk kelas 6 hanya mengikuti ekstrakurikuler pramuka 

pada semester satu saja, karena mereka harus fokus pada persiapan Ujian Nasional 

(UNAS). Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan berkelompok. Khusus 

kelas 1 pembinanya dari Pembina gugus dan Pembina Guru. Lokasi pelaksanaan 

ekstrakurikuler bertempat di SDN Lowokwaru 1 Malang, sedangkan pusat 

pelatihannya bisa berpindah tempat yang lebih kondusif. Kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dibina oleh 9 pembina, diantaranya 5 pembina pokok dan 4 pembantu 

pembina, masing-masing pembina mendapatkan honorarium.   

Pengalaman peneliti yang pernah mengajar satu kali di SD Negeri 

Lowokwaru 1 Malang, memberikan kesan yang baik bagi peneliti, karena dalam 

pelaksanaannya peserta didik cukup banyak yang memahami tentang metode 

kepramukaan yang diajarkan, akan tetapi dalam pembinaan yang baik tersebut, 

apakah sudah tertanam pembentukan karakter pada kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka. Atas dasar itulah maka pada penelitian ini mengangkat judul 

“Implementasi Pembentukan karakter Pada Ekstrakurikuler Pramuka di SD 

Negeri Lowokwaru 1 Malang”. 
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1.2 Batasan Masalah 

Keberhasilan kegiatan kepramukaan di SDN Lowokwaru 1 Malang tidak bisa 

terlepas dari program-program yang dicanangkan. Kesesuaian pelaksanaan dengan 

program, dan tentu saja hasil yaitu pembentukan karakter peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membatasi penelitian ini pada 

ekstrakurikuler pramuka,  tujuan ekstrakurikuler, fungsi pramuka, tugas pokok 

gerakan pramuka, nilai-nilai pembentukan karakter, komitmen pemerintah dalam 

pengembangan pembentukan karakter, kegiatan kepramukaan dalam pembentukan 

karakter, ekstrakurikuler pramuka dalam pembentukan karakter, program-program 

pembentukan karakter, dan faktor penyebab terhambatnya pembentukan karakter 

dalam ekstrakurikuler pramuka. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah ditetapkan, 

didapat rumusan masalah, yaitu:  

Bagaimana Implementasi Pembentukan Karakter pada Ekstrakurikuler Pramuka di 

SD Negeri Lowokwaru 1 Malang?  

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pembentukan 

Karakter pada Ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri Lowokwaru 1 Malang. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang program pembentukan karakter Peserta 

Didik SD, khususnya melalui ekstrakurikuler pramuka. Selain itu juga diharapkan 

adanya pengembangan kegiatan atau program terkait dengan penguatan karakter 

peserta didik khususnya di SD. Sedangkan secara praktis diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang ektrakurikuler pramuka terkait dengan 

pembentukan karakter peserta didik di SDN Lowokwaru 1 Malang dan SD-SD lain 

sehingga dapat dijadikan dasar untuk peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan 

agar tujuan utama kepramukaan dapat dicapai secara optimal. 

 

 

 


