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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG  

Di Indonesia kurikulum telah mengalami perkembangan, kurikulum 2013 

merupakan kurikulum baru yang telah diterapkan di lembaga pendidikan. 

Kurikulum 2013 dirancang untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. 

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar 

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, 

produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia 

(Permendikbud no.67 th 2013).  

Perwujudan dari tujuan kurikulum 2013 ini sesuai dengan pasal 3 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

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

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pengembangan potensi peserta didik dapat diwujudkan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. 

Ekstrakurikuler merupakan program kurikuler yang alokasi waktunya tidak 

ditetapkan oleh kurikulum (Permendikbud nomor 81A tahun 2013).   

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar 
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dan Menengah menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan 

kepramukaan diperuntukkan bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, 

dan SMK/MAK. Pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan organisasi 

kepramukaan setempat  dengan mengacu kepada Pedoman dan Prosedur Operasi 

Standar Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler wajib.  Oleh 

karena itu kepramukaan menjadi ekstrakurikuler wajib dilaksanakan di sekolah 

dasar. Pendidikan kepramukaan dapat berfungsi untuk melatih kedisiplinan dan 

membentuk  karakter siswa yang positif. Di dalam Kurikulum 2013, 

kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Hal ini 

mengandung makna bahwa pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan 

ekstrakurikuler  yang secara sistemik diperankan sebagai sarana penguatan 

psikologis-sosio-kultural (reinforcement) perwujudan sikap dan keterampilan. 

Kurikulum 2013 yang secara psikopedagogis koheren dengan pengembangan 

sikap dan kecakapan dalam pendidikan kepramukaan. Pencapaian Kompetensi 

Inti Sikap Spiritual (KI-1), Sikap Sosial (KI-2), dan Keterampilan (KI-3) 

memperoleh penguatan bermakna (meaningfull learning) melalui fasilitas 

sistemik-adaptif pendidikan kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan.  

 Di sekolah dasar reguler, semua peserta didik dapat mengikuti kegiatan 

pramuka dengan lancar, berbeda dengan pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah 

inklusi. Di sekolah inklusi terdapat ABK dan non ABK. ABK di sekolah inklusi 

juga memiliki hak yang sama memperoleh layanan dan fasilitas pendidikan yang 

disediakan oleh sekolah. Salah satunya mengikuti ekstrakurikuler yang 

diselenggarakan di sekolah. Anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak untuk 

mendapatkan pelayanan saat mengikuti ekstrakurikuler pramuka di sekolah guna 
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melatih kedisiplinan, sosial, dan kepercayaan diri peserta didik. Sesuai dengan 

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 1 tentang Pendidikan Inklusif 

yang bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua 

peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau 

yang memiliki bakat intimewa  untuk memperoleh pendidikan yang bermutu 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.  

Di SDN Sumbersari 1 Malang merupakan salah satu sekolah inklusi yang 

memiliki berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang wajib 

dilaksanakan dan rutin dalam tiap minggu adalah ekstrakurikuler pramuka yang 

pastinya mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk melatih kemandirian, 

kedisiplinan, dan kepercayaan diri . Tidak hanya peserta didik reguler saja tetapi 

untuk ABK juga diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Untuk ABK 

tentunya ekstrakuriluer tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangannya, 

mulai dari segi sosial, komunikasi dan kepercayaan diri. Kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di SDN Sumbersari  1 Malang untuk golongan 

penggalang meliputi PBB, tali temali, kemah, morse, membuat yel-yel.  

Ekstrakurikuler Pramuka diikuti oleh seluruh peserta didik kelas I-VI. Akan 

tetapi yang lebih ditekankan pada kelas VI dan V karena untuk kelas 1 sampai 

kelas 3 masih golongan siaga jadi kegiatan bisa dilakukan di kelas bersama 

dengan guru kelas. Untuk kelas VI kegiatan pramuka harus dikurangi karena 

untuk persiapan ujian nasional. Jadi kegiatan pramuka rutin banyak dilaksanakan 

di kelas IV dan V.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, ABK juga mengikuti kegiatan 
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bersama-sama dengan peserta didik reguler lainnya. Sebagian ABK yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SDN Sumbersari 1 Malang 

berkegiatan mengikuti peserta didik lainnya, ada juga ABK yang tidak 

mengikuti peraturan pembinanya, misal ABK bermain sendiri dan hanya duduk 

tidak berpartisipasi dalam kegiatan. Selama kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

berlangsung, pembina pramuka dan GPK (Guru Pembimbing Khusus) 

bekerjasama dalam membina peserta didik. Khusus untuk GPK mendampingi 

perserta didik yang berkebutuhan khusus selama kegiatan. Untuk materi 

kegiatan pramuka, antara reguler dan ABK diberikan materi yang sama dalam 

pelaksanaan kegiatannya. Tidak ada materi khusus yang harus dicapai anak 

ABK.  

Dari pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

membahas dan menganalisa tentang pelaksanaan dan peran ekstrakurikuler 

pramuka di sekolah dasar inklusi, dan permasalahan yang timbul dalam 

pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka serta upaya yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut yang berjudul “Analasis Pelaksanaan 

Ekstrakurikuler Pramuka di Sekolah Dasar Inklusi SDN Sumbersari 1 Malang”.  

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah, yang menjadi fokus penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar 

inklusi SDN Sumbersari 1 Malang?  
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2. Bagaimana kendala pada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di 

sekolah dasar inklusi SDN Sumbersari 1 Malang?  

3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap kendala pada pelaksanaan 

ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar inklusi SDN Sumbersari 1 Malang? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :  

1. Mendeskripsikan pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar 

inklusi SDN Sumbersari 1 Malang  

2. Mendeskripsikan kendala pada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

di sekolah dasar inklusi SDN Sumbersari 1 Malang.  

3. Mendeskripsikan upaya penyelesaian terhadap kendala pada pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar inklusi SDN Sumbersari 1 

Malang.  

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis   

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memahami pelaksanaan 

ekstrakurikuler pramuka secara rinci baik teori atau metode dalam kegiatan yang 

dilakukan siswa reguler maupun siswa ABK.  
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru  

Dapat mengevaluasi kegiatan pada pembinaan pramuka untuk siswa reguler 

dan siswa ABK melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka.  

b. Bagi Sekolah  

Dapat menjadi salah satu alternatif untuk melakukan pembinaan dan pelatihan 

kedisiplinan dan kepercayaan diri untuk siswa reguler maupun ABK  melalui 

ekstrakurikuler pramuka.  

c. Bagi Peneliti  

Dapat menambah wawasan kepada peneliti mengenai beberapa kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka bagi siswa reguler maupun siswa ABK. Selain itu hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.  

 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya akan dilakukan pada kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka yang meliputi kegiatan Peraturan Baris Berbaris 

(PBB), tali temali,  membuat yel-yel, dan berbagai macam sandi. Penelitian 

dilakukan di kelas atas yaitu kelas IV dan V, dan dibatasi pada masalah-

masalah pelaksanaan, peran, kendala, dan upaya pemecahan masalah pada 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar inklusi SDN Sumbersari 1 

Malang.  
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F. Definisi Istilah

Di dalam penelitian terdapat beberapa istilah, untuk memperjelas

pemahaman maka perlu memberikan sebuah definisi istilah yang jelas. 

definisi istilah dalam penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Penelitian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) dapat disebutkan bahwa

analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya. Penelitian analisis disini dilakukan secara detal dan 

terarah oleh peneliti.  

2. Ekstrakurikuler Pramuka

Ekstrakurikuler pramuka adalah proses kegiatan membimbing peserta

didik yang pelaksanaan kegiatannya di luar jam pelajaran sekolah, yang 

bernaung di bawah bimbingan sekolah. Ada dua golongan pramuka di tingkat 

sekolah dasar, meliputi golongan siaga dan golongan penggalang.  

3. Sekolah Dasar Inklusi

Sekolah dasar inklusi merupakan sekolah dasar yang menerima siswa yang

memiliki kekurangan atau disebut anak berkebutuhan khusus. Di sekolah 

inklusi, reguler atau non ABK digabung bersama peserta didik yang 

berkebutuhan khusus, jadi anak yang memiliki kekurangan dapat bermain 

bersama peserta didik yang lainnya.  




