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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Bab ini memaparkan, suaru gambaran dari fenomena permasalahan yang 

berkaitan dengan judul penelitian. Hal tersebut meliputi, latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, batasan penelitian dan definisi 

operasional 

 

A. LatarBelakang 

Pendidikan merupakan proses pembudayaan, dan pendidikan yang juga 

dipandang sebagai alat untuk perubahan budaya. Proses pembelajaran di sekolah 

merupakan proses pembudayaan yang formal atau proses akulturasi. Proses 

akulturasi bukan semata-mata transmisi budaya dan adopsi budaya, tetapi 

perubahan budaya, Jihad, dan kawan-kawan (2010:48). Proses pembudayaan 

terjadi  dalam bentuk pewarisan  tradisi budaya dari satu generasi kepada generasi  

berikutnya, dan adopsi tradisi budaya oleh orang yang belum mengetahui  budaya 

tersebut sebelumnya. 

Pencapaian tujuan pendidikan, sekolah sebagai lembaga  pendidikan  

formal memiliki kewajiban melakukan pembinaan kesiswaan. Pembinaan 

kesiswaan sebagaimana ditegaskan dalam Permendiknas Nomor 39 Tahun  2008 

tentang Pembinaan Kesiswaan pada Bab I Pasal 1 adalah untuk  mengembangkan 

potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan 

kreatifitas memantapkan kepribadian peserta  didik untuk mewujudkan ketahanan 

sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan 

pengaruh negatif dan bertentangan tujuan dengan pendidikan, mengaktualisasikan  
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potensi peserta didik dalam  pencapaian  prestasi  unggulan  sesuai  bakat  

dan  minat,  menyiapkan  peserta  didik  agar  menjadi  warga  masyarakat  yang  

berahklak  mulia,  demokratis, menghormati masyarakat madani. Oleh  karena  

itu,  sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dituntut berperan aktif dalam  

pembinaan  kesiswaan sebagaimana  diatur  dalam  Permendiknas  Nomor 39  

Tahun  2008  tersebut. 

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia telah di rumuskan  dalam 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional(Sisdiknas) menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bang 

sayang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

bertujuan untukmengembangkan potensi siswa agar menjadi orang yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang  Maha Esa,  berakhlak  mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan  menjadi warga negara yang demokrasi  serta  

tanggung  jawab.Fungsi dan  tujuan  pendidikan  nasional  selanjutnya  

dijabarkan  pada  pasal  17 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 

2010 tentang Pengolaan Penyelenggaraan pendidikan menyebutkan 

bahwapendidikan dasar  bertujuan  membangun  landasan  bagi  berkembangnya  

potensi  siswa  agar  menjadi  manusia  yang : (a) beriman dan bertaqwa kepada 

tuhan Yang Maha Esa, (b) berakhlak  mulia  dan  berkepribadian luhur, (c) 

berilmu,  cakap,  kreatif,  dan  inovatif, (d) sehat,  mandiri, dan percaya diri, (e) 

toleran, peka sosial, demokratis dan  bertanggung  jawab.  
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Pendidikan  karakter  adalah  suatu  konsep  dasar yang  di  terapkan  ke  

dalam  pemikiran  seseorang  untuk  dijadikan akhlak  jasmani, rohani maupun  

budi  pekerti  sehingga  dapat  mengurangi  krisis  moral. Melalui kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka seperti tali-menali, tebak lagu, sandi kotak dan baris-

berbaris bertempat di sekolah  dasar  dapat  membentuk  kedisiplinan  dan  

tanggung  jawab untuk  menjadi  lebih  baik Karena pramuka tepat untuk 

membentuk karakter siswa, bisa membentuk kebiasaan siswa sehingga 

berpengaruh pada sikap siswa dalam belajar sekolah dan di masyarakat 

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Marzuki (2016) dengan judul 

“Pembentukan karakter melalui kegiatan kepramukaan di MAN 1 yogyakarta” 

menunjukkan bahwa peran Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan 

karakter melalui kegiatan kepramukaan di MAN 1 Yogyakarta dilakukan melalui 

peran pembina pramuka sebaga mitra atau pembimbing, memberikan dukungan 

dan memfasilitasi siswa dengan kegiatan yang modern, menarik, dan menantang. 

Metodenya antara lain: pengamalan kode kehormatan pramuka pada setiap 

kegiatan; kegiatan belajar sambil melakukan, berkelompok, bekerja sama, dan 

berkompetisi; kegiatan di alam terbuka seperti perkemahan; penghargaan berupa 

tanda kecakapan bantara dan laksana. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Muchtharjo (2013) dengan judul 

“Pembentukan Karakter Disiplin Tanggung Jawab Melalui Pemahaman 

Dasadarma Dalam Kegiatan Ekstrakulikuler Pramuka Pada Siswa SMA Negeri 3 

Wonogiri Tahun 2013”.menjelaskan bahwa  hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa 1) profil karakter disiplin yaitu ditunjukkan dengan siswa tanggap dan 

cepat ketika mendengar aba-aba dari pimpinan, selalu mentaati peraturan atau 
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tata tertib pada setiap mengikuti kegiatan kepramukaan, tidak terlambat ketika 

upacara atau kegiatan telah dimulai, 2) profil karakter tanggung jawab yaitu 

ditunjukkan dengan siswa mampu mempimpin temannya dalam sebuah kegiatan, 

menjalankan tugasnya tanpa bantuan orang lain, profesional, mampu 

menyesuaikan diri mengontrol diri, 3) pembentukan karakter disiplin dengan cara 

pelatihan baris-berbaris, perkemahan, pelatihan-pelatihan, penugasan kepada 

anggota pramuka. 

Setelah melaksanakan observasi awal  bahwa SDN Jatimulyo 1 Malang  

merupakan  Sekolah  Dasar  yang  melaksanakan kegiatan  ekstrakurikuler  

pramuka  setiap  hari  sabtu  pada pukul 14.00-16.00 WIB. Siswa yang mengikuti 

kegiatan ekstrakulikuler pramuka yaitu siswa kelas III, IV, V dan VI. Peneliti 

juga melakukan observasi dengan mewawancarai salah satu guru kelas III dan 

pembina pramuka di SDN Jatimulyo 1 Malang tentang pembentukan karakter, 

Menurut guru pendamping dan pembina pramuka, pembentukan karakter 

tanggung jawab pada diri sendiri,  kedisiplinan siswa masih belum maksimal  

karena  sekolah  hanya  memiliki  1  pembina  pramuka  untuk  menghadapi 

siswa  yang  sangat  banyak. Rasa  tanggung jawab  siswa juga belum bisa 

maksimal seperti  membuang  sampah  tidak  pada  tempatnya,  tidak  

mengembalikan  fasilitas sekolah  pada  tempatnya. Berdasarkan hasil observasi 

tersebut, butuh  waktu  untuk  menghadapi  siswa yang  sangat  banyak  untuk 

membiasakan  karakter yang baik karena  setiap  siswa  memiliki sikap  yang  

berbeda-beda.. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka adalah salah satu kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada di SDN Jatimulyo 1 Malang. Kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka meliputi :ketrampilan tali-temali, latihan Ketrampilan Baris Berbaris 
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(KBB), dan penanaman dasadarma yang berarti 10 kebaikan. Hal tersebut dapat 

membentuk karakter siswa seperti belajar disiplin, sopan santun terhadap sesama 

teman, guru, pembina pramuka dan orang tua serta belajar bertanggung jawab 

dan pembentukan karakter siswa yang lain. 

Berdasarkan observasi yang perna dilakukan di SDN Jatimulyo 1 Malang 

alasan peneliti mengambil judul “ Strategi pembentukan karakter melalui 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka” karena sekolah tersebut sudah melakukan 

pembentukan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka untuk 

membentuk karakter siswa yang dijadikan kebiasaan positif dalam kegiatan 

belajar setiap hari. Dan guru kelas ikut aktif dalam mengikuti kegiatan setiap 

minggu .serta pembina pramuka memiliki kegiatan-kegiatan yang menarik untuk 

membentuk karakter siswa seperti baris-berbaris, tali menali, sandi kotak dengan 

tangan, dan tebak lagu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  di atas, maka  rumusan  masalah  pada  

penelitian  ini yang berjudul  “ Strategi  Pembentukan  Karakter  Siswa  Melalui  

Kegiatan  Pramuka  Pada  Siswa  Kelas III di SDN jatimulyo 1 Malang” adalah  

sebagai  berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

pembentukan  karakter  peserta  didik di SDN Jatimulyo 1 Malang ? 

2. Apakah kendala yang di alami dalam kegaiatan  ekstrakurikuler pramuka 

untuk  pembentukan  karakter  peserta  didik  di  SDN Jatimulyo 1 Malang ?  
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3. Bagaimana solusi terhadap kendala  yang  muncul  dalam  pelaksanaan 

pembentukan  karakter  melalui  kegiatan  ekstrakurikuler pramuka di SDN 

Jatimulyo 1 Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Menjelaskan kegiatandan pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka dalam 

pembentukan karakter melalui di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

2. Menjelaskan  kendala yang dialami saat pelaksanaan  kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dalam pembentukan  karakter  melalui di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

3. Menjelaskan solusi  terhadapat kendala yang muncul dalam pelaksanaan 

pembentukan  karakter  melalui  kegiatan pramuka di SDN Jatimulyo 1 

Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan  

pemikiran  dalam  pelaksanaan kegiatan pramuka agar lebih baik untuk  

meningkatkan  pembentukan  karakter dan  dapat  di jadikan  referensi,  saran  

ataupun  masukan  untuk  penelitian yang  sejenis. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti  yaitu  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  

pengetahuan  mengenai  pelaksanaan pembentukan  karakter  melalui  kegiatan  



7 
 

pramuka  di  SDN  Jatimulyo 1 Malang dan dapat  dijadikan  sebagai  bekal  jika 

nantinya  menjadi  seorang  guru atau  pembina pramuka. 

 

b. Bagi Sekolah 

Manfaat  bagi  sekolah  yaitu  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  

sebagai  penunjang  keberhasilan  pelaksanaan  pembentukan  karakter  melalui  

kegiatan  pramuka. 

c. Bagi Instasi 

Manfaat bagi instasi dinas pendidikan yaitu hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan pembentukan 

karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. 

 

E. Batasan Penelitian 

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat menunjang pembentukan karakter 

salah satunya melalui kegiatan tali menali dan ketrampilan baris berbaris yang 

bisa membuat siswa menjadi disiplin, oleh karena itu agar penelitian ini dapat 

dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penelitihanya meneliti siswa yang 

diwajibkan mengikuti ekstrakulikuler pramuka di SDN Jatimulyo 1. Siswa yang 

mengikuti ekstrakulikuler pramuka yaitu  siswa kelas III, IV, V, dan VI, untuk 

kelas I dan II belum mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka karena masih 

terlalu dini untuk mengikuti kegiatan pramuka. 
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F. Definisi Operasional 

Definisi operasional digunakan untuk menghindari penafsiran yang berbeda 

terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, diberikan 

penjelasan terkait istilah-istilah yang digunakan, diantaranya sebagai berikut : 

1. Strategi merupakan tindakan yang bersifat meningkat dan terus – menerus 

serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan 

untuk masa depan. Hamel dan prahalad (2005) menjelaskan bahwa strategi 

merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar yang dibuat 

oleh manajemen dan diterapkan seluruh jajaran dalam suatu organisasi demi 

pencapaian tujuan organisasi tersebut. (Rangkuti, 2009:3). Menjelaskan 

bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun 

waktu tertentu. Menurut Rangkuti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. 

Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif 

kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat 

mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.  

2. Doni Koesoema A. (2009:134) menjelaskan pembentukan karakter adalah 

perilaku dan sikap sehari-hari yang merupakan praktis moral yang  

menyampaikan nilai  khusus  terhadap  siswa.Kertajaya (2010) menjelaskan 

karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu objek atau individu 

karakteristik yang asli dan berakar pada kepribadian atau individu benda. 

Serta “mesin” yang mendorong bagaimana bertindak, berperilaku, katakanlah 

dan menanggapi sesuatu.Dalam penelitian ini yang di maksud dengan  

karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 
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membedakan seseorang dari yang lain, watak. Berkarakter artinya 

mempunyai watak, mempunyai kepribadian, dan karakter moral adalah 

evaluasi kualitas tahan lama individu tertentu, konsep karakter dapat 

menyiratkan berbagai atribut termasuk keberadaan atau kurangnya kevbajikan 

seperti perilaku integritas, keberanian dan kebiasaan, karakter moral terutama 

mengacu pada kumpulan kualitas yang membedakan satu orang dari yang 

lain-lain meskipun pada tingkat budaya, serta perilaku moral. 

3. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka adalah kegiatan tambahan diluar struktur 

program yang  dilaksanakan  diluar  jam  pelajaran  biasa  agar  memperkaya  

dan  memperluas  wawasan  pengetahuan  dan  kemampuan  siswa. 

Suryosubroto (2009:287) Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

kepramukaan merupakan proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di 

luar jam pelajaran dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, 

teratur, terarah, praktis yang dilakukan dialam terbuka dengan prinsip dasar 

kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran  

akhirnya pembentukan watak, ekstrakurikuler pramuka dapat juga di artikan 

dengan kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah 

yang diadakan diluar ajm belajar dan kurikulum standart untuk mempelarai 

kepramukaan. 


