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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Bab ini memaparkan teori para ahli dan rangkaian penelitian, sebagai 

bahan pertimbangan hasil penelitian yang meliputi kajian teori, penelitian yang 

relevan dan kerangka berfikir terkait dengan judul penelitian stratetgi 

pembentukan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Adapun 

landasan teori tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

A. KajianTeori 

1. Pengertian karakter 

Menurut (Ditjen Mandikdasmen - Kementerian Pendidikan Nasional), 

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa 

membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan tiap akibat dari 

keputusan yang ia buat. J.P Chaplin dalam Syafaruddin (2008:177) mengatakan 

bahwa karakter atau fiil, hati, budi pekerti, tabiat, adalah suatu kualitas atau sifat 

yang tetap terus menerus dan kekal dan dapat dijadikan ciri untuk 

mengidentifikasikan seorang pribadi, suatu objek atau kejadian. Berdasarkan 

pernyataan diatas yang dimaksud dengan karakter adalah proses penyusunan atau 

cara untuk berkenaan dengan tabiat atau kebiasaan yang mengarah pada tindakan 

yang terjadi tanpa melalui proses pemikiran karena sudah menjadi kebiasaan 

yang anatar individu satu dengan yang lainnya berbeda,  
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1. Tujuan Strategi Membentuk Karakter 

Secara jelas tujuan pendidikan  nasional yang  bersumber  dari  sistem  

nilai  pancasila  dirumuskan  dalam  Undang-Undang No. 20 Tahun 2003  Pasal  

3,  yang  merumuskan  bahwa  pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  

kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa,  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. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan  bahwa  tujuan  strategi  

belajar adalah untuk membentuk karakter  siswa  dan membentuk watak yang 

baik serta mengembangkan  kemampuan  sumber daya  manusia  yang unggul. 

Pembentukan  karakter  siswa  melalai  kegiatan  ekstrakurikuler  pramuka  

memberikan  pengalaman  untuk  membentuk  karakter  siswa  yang seluas-

luasnya,  sehingga  ilmu  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  diperoleh  siswa  

dapat  diterapkan  dalam  kehidupan  sehari-hari. 

2. Nilai Pendidikan Karakter 

Menurut Suyadi, (2013:8-9) nilai karakter yang ditanamkan dalam diri 

peserta didik sebagai upaya untuk membangun karakter bangsa terdiri dari 18 

karakter  peserta didik, yaitu sebagai berikut: 

a. Religius adalah ketaatan dan kepatuhan dalam memahami dan melaksanakan 
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ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut, termasuk dalam hal ini adalah 

sikap toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama (aliran kepercayaan) lain, 

serta hidup rukun dan berdampingan. 

b. Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara 

pengetahuan, perkataan, dan perbuatan (mengetahui apa yang benar, 

mengatakan apa yang benar, dan melakukan yang benar) sehingga menjadi 

orang yang bersangkutan sebagai pribadi dapat di percaya. 

c. Toleransi adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap 

perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, etnis, pendapat, 

dan hal-hal yang lain berbeda dengan dirinya secara sadardan terbuka, serta 

dapat hidup tenang ditengah perbedaan tersebut. 

d. Displin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk 

peraturan atau tata tertib yang berlaku. 

e. Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh 

(berjuang hingga titik darah penghabisan) dalam menyelesaikan berbagai 

tugas, permasalahan, pekerjaan, dll dengan sebaik-baiknya. 

f. Kreatif adalah sikap dan peraturan yang mencerminkan terimakasih dari segi 

dalam memecahkan masalah sehingga selalu menemukan cara-cara baru, 

bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik dari sebelumnya. 

g. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan berbagai tugas maupun persoalan. Namun hal ini bukan berarti 

tidak boleh bekerjasama secar kolaboratif,  melainkan tidak boleh 

melemparkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. 
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h. Demokratis adalah sikap cara berfikir yang mencerminkan persamaan hak dan 

kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dan orang lain. 

i. Rasa ingin tahu adalah yakni cara berfikir, sikap, dan perilaku yang 

mencerminkan penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, 

didengar, dan dipelajari secara berlebihan yang lebih mendalam. 

j. Semangat kebangsaan atau nasionalisme adalah yakni sikap dan tindakan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau 

individu dan golongan. 

k. Cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, 

setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, budaya, ekonomi 

politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain 

yang dapat merugikan bangsa sendiri. 

l. Menghargai prestasi yaitu sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan 

mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi yang 

lebih tinggi. 

m. Komunikatif, senang bersahabat atau proaktif, yaitu sikap dan tindakan terbuka 

terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta kerja 

sama secara kolaboratif dengan baik. 

n. Cinta damai adalah yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana 

damai, aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dan komunitas atau 

masyarakat tertentu. 

o. Gemar membaca adalah kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk menyediakan 

waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi baik buku,jurnal, 

majalah, koran, dan sebagainya, sehingga menimbulkan kebijakan bagi dirinya. 
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p. Peduli lingkungan adalah yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. 

q. Peduli sosial, adalah yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan 

kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya. 

r. Tanggung jawab, adalah yakni sikap dan perilaku sesorang dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri 

sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara , maupun agama. 

4. Sikap 

Menurut Gagne, (1977:67) sikap dimengerti sebagai keadaan batiniah 

seseorang, yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan pilihan-pilihan 

tindakan personalnya. Sikap sendiri secara umum terkait dengan ranah kognitif 

dan afektif serta membawa konsekuensi pada tingkah laku seseorang. Sedangkan 

Menurut Trow Djali (2007:67) mendifinisikan sikap sebagai suatu kesiapan 

mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat. 

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa sikap adalah 

merupakan reaksi atau proses sesorang yang masih tertutup terhadapa suatu 

stimulus atau objek, sikap tidak dapat dilihat langsung tetapi dapat ditafsirkan 

terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup, sikap merupakan kesiapan mental 

yaitu bsuatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang yang bersama dengan 

pengalaman individual masing-masing dan menentukan respon terhadap objek 

dan situasi 

5. Langkah-langkah Strategi 

a. Pembentukan Karakter Melalui Guru 
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Menurut Doni Koesoema A. (2009:134) guru sebagai pendidik karakter 

adalah  perilaku dan sikap-sikap sehari-hari merupakan praktis moral yang 

menyampaikan nilai khusus terhadap siswa. Perilaku dan sikapguru  sehari-hari 

merupakan  praktis  moral  yang  menyampaikan  nilai khusus  terhadap  siswa. 

Pendidikan karakter  menjadi salah satu mata pelajaran dalam kurikulum. 

Pendidikan karakter meliputi pendidikan nilai,  pendidikan  budi  pekerti , atau  

pendidikan  moral  pancasila oleh  karena  itu,  mendidik  juga  tidak  sekedar  

berurusan  dengan  penyampaian  materi  pelajaran. Guru mendidik  dengan cara 

menghadirkan  diri  mereka  secara utuh dihadapan siswa dan dengan  itu  siswa  

mearasakan kehadiran guru sebagai sosok  yang yang  istimewa. Sebagai pribadi 

yang memberikan inspirasi dan rasa hormat, guru menjadi  teman,  sahabat, 

pengajar, rekan  kerja,  pendamping,  orang  tua,  dan  semua  kemampuan  

individu  yang  memungkinkan proses  belajar  disekolah  berjalan  dengan  baik  

di  dalam  kelas  maupun  di  luar  kelas. 

Berdasarkan pernyataan diatas guru sebagai  pendidik  karakter  kiranya  

tepat menggambarkan bagaimana relasi  antar individu dalam  dunia  pendidikan  

sebab  menjadi  guru  pada  hakekatnya  menempatkan  diri  sebagai  teladan  

kehidupan  bagi para  siswa. Sebagai guru kehidupan bukan  hanya  membuat  

siswa  menjadi  pintar  dan  menguasai  materi, namun  membuat  mereka  

bertumbuh  secara  integral  dan  utuh  sebagai  manusia  supaya  mereka  dapat  

semakin berkembang  dalam  bermasyarakat  yang  mengukuhkan  individualitas  

dan keunikan dirinya. 

Doni Koesoma A (2006:133-134 ) menjelaskan bahwa ada perbedaan 
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nuansa antara  konsep  guru  sebagai  pengajar  dan  pendidik. Dalam  kata  

pendidik  guru  berperan  lebih  sebagai  model  bagi  pembentuk  karakter, 

kehadiran, sikap, pemikiran, nilai-nilai,keprihatinan, secara  tidak  langsung  

mengajarkan  nilai  yang  membemtuk  karakter  siswa. Tindakan  seperti  ini  

memiliki  cakupan  yag  lebih  luas  dan  lebih  eksistensial. Adapun  fungsi  dan  

jabatan  guru  didalam  sekolah, yaitu sebagai pengampuh  mata  pelajaran  

tertentu  didalam  kelas, menjadi  pendamping  ektrakurikuler, bahkan menjadi 

staf dan  pimpinan  pendidikan, mereka tidak dapat  meninggalkan  keberadaan  

diri  mereka  sebagai  pendidik  karakter. Selama lingkungan hidup yang dijalani 

dan  dialami adalah  perjumpaan antar manusia, disitu  senantiasa  terjadi  

dialog, transaksi, dan komunikasi nilai. Setiap perilaku yang tampil  

mencerminkan  nilai-nilai tertentu  yang  ditangkap  oleh  individu  lain,  

meskipun  nilai  tersebut  tidak  selalu  secara  eskplisit  dinyatakan.Pengertian  

guru  sebagai  pengajar  memiliki  konotasi  lebih  sempit  sekedar  sebagai  

pelaku  penyampai  materi  pelajaran  tertentu  yang  mengajarkan  isi  materi  

pembelajaran  secara  efektif  dan  efisien  sesuai  dengan  bidang  yang 

diampuhnya. Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa guru tidak 

hanya menjadi guru kelas akan tetapi guru bisa menjadi pembina ekstrakurikuler 

pramuka  melainkan ikutserta membentuk karakter siswa dalam mengikuti 

kegiatan pramuka diluar sekolah seperti persami, kema dan jambore dimana 

guru bisa memberi materi kepramukaan .  

b. Pembentukan Karakter Melalui Pembina Pramuka 

Menurut UU. Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional : pasal (3) bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
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kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan pendidikan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

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

dan menjadi warga megara yang demokrasi serta bertanggungjawab. 

Berdasarkan pernyataan diatas Strategi membentuk karakter siswa dengan 

berbagai kegiatan-kegiatan pramuka sehingga dapat dijadikan perubahan karakter 

terhadap siswa oleh karena itu peran  pembina pramuka sangat penting dalam 

pelaksanaan membentuk karakter di antara menciptakan 10 dasadarma (pramuka) 

yang bisa membentuk karakter siswa : 

1). Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2). Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia 

3)Patriot yang sopan dan kesatria 

4).Patuh dan suka bermusyawarah 

5).Rela Menolong dan tabah 

6).Rajin, terampil dan gembira 

7).Hemat, cermat, dan bersahaja 

8).Disiplin Berani dan setia 

9).Bertanggungjawab dan dapat dipercaya 

10). Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan 

6. Ekstrakurikuler Pramuka 

a. Pengertian Ekstrakurikuler Pramuka 

Menurut Suryosubroto (2009:287) kegiatan ektrakurikuler adalah kegiatan 

tambahan diluar struktur program yang  dilaksanakan  diluar  jam  pelajaran  biasa  
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agar  memperkaya  dan  memperluas  wawasan  pengetahuan  dan  kemampuan  

siswa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010  

Tentang Gerakan pramuka “ Pramuka adalah  warga negara Indonesia  yang  aktif  

dalam pendidikan  kepramukaan serta  mengamalkan  satya pramuka dan  darma  

pramuka”. 

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan pengertian ektrakurikuler  

pramuka  adalah  program atau  kegiatan  yang  dilakukan  diluar  jam  sekolah  

yang  mengenalkan  satya  pramuka  dan  darma  pramuka  yang  di bentuk  untuk  

menyelenggarakan  pendidikan  karakter  dan  kemampuan  siswa yang 

diselenggarakan  oleh  pihak  sekolah. 

b. Tujuan Gerakan Pramuka 

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131 tentang 

pramuka. Gerakan pramuka bertujuan untuk mendidik anak-anak dan pembina 

muda Indonesia dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Pelaksanaan 

pramuka disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan 

masyarakat Indonesia, agar mereka menjadi : 

1) Manusia yang berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur yang: 

a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuat mental, dan 

tinggi moral. 

b. Tinggi kecerdasan dan mutu ketrampilannya, kuat dan sehat fisiknya. 

2) Warga Negara Republik Indonesia yang berjiwa pancasila, setia dan patuh 

kepada Negara Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang 

baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya secara mandiri serta 

bersama-sama bertanggung jawab atas Pembina bangunan bangsa dan 
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bernegara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan, 

baik local maupun inernasional. 

Menurut mertoprawiro (1992 :4) fungsi kepramukaan teridiri dari tiga fungsi yaitu: 

a. Merupakan kegiatan yang menarik yang mengandung pendidikan, bagi 

anak-anak, remaja, dan pembina muda. 

b. Merupakan suatu pengabdian bagi para anggota dewasa yang merupakan 

tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. 

c. Merupakan alat bagi masyarakat, negara atau organisasi, untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, alat bagi organisasi atau negara untuk mencapai tujuannya. 

c. Manfaat Pramuka 

Depdiknas 2005-2009 UU No 15 menyebutkan manfaat kegiatan 

ekstrakurikuler sebagai berikut: (a) olah hati untuk memperteguh keimanan dan 

ketakwaan, meningkatkan akhlak mulia, budi pekerti atau moral, membentuk 

kepribadian unggul, membangun kepemimpinan dan entreprenership, (b) polah 

pikir untuk membangun kompetensi dan kemmandirian  ilmu pengetahuan dan 

teknologi, (c) olah rasa untuk meningkatkan sensitifitas, daya apreasi, daya kreasi 

dan daya ekspresi seni dan budaya, (d) olahraga untuk meningkatkan kesehatan, 

kebugaran daya tahan dan ketahanan fisik  serta ketrampilan kinestetis, (e) 

membantu siswa mengembangkan minatnya, juga membantu siswa agar 

mempunyai semangat baru untuk lebih giat belajar serta menanamkan tanggung 

jawab sebagai negara yang mandiri . 

Azrul azwar (2009:182 ) menjelaskan manfaat dari kegiatan pramuka dari 

kegiatan ekstrakurikuler, antara lain : (1) memenuhi kebutuhan kelompok, (2) 

menyalurkan minat dan bakat, (3) mengembangkan dan motivasi  terhadap mata 
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pelajaran, (4) mengikat para siswa disekolah, (5) mengembangkan loyalitas 

terhadap sekolah, (6) mengintegrasikan kelompok-kelompok social, (7) 

mengembangkan sifat-sifat tertentu, (8) menyediakan kesempatan pemberian  

bimbingan dan layanan formal, (9) mengembangkan citra masyarakat terhadap 

sekolah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa manfaat kegiatan 

ekstrakurikuler telah menciptakan nuansa dan suasana pembelajaran yang 

bervariasi disekolah. Kebosanan belajar dapat direduksi sedemikian rupa sehingga 

prestasi belajar anak dapat ditingkatkan secara optimal. 

 

d. Jenis Kegiatan Pramuka 

Sebagai organisasi disekolah, ekstrakurikuler harus menyelenggarakan 

jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan memiliki kemanfaatan 

bagi dirinya sebagai sarana pendewasaan diri dan penyaluran bakta-bakat 

potensional.Suryosubroto (2009:272) menjelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dibagi menjadi dua macam, yaitu bersifat rutin dan bersifat periodik. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang bersifat rutin adalah bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan secara terus menerus, seperti : latihan voly, latihan sepak bola, dan 

sebagainya, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya periodik  adalah 

bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu saja, seperti : lintas alam, 

camping, pertandingan olahraga dan sebagainya. 

Menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia Nomor 81A 

Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum, menyebutkan bahwa satuan 

pendidikan ( kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan ) perlu secara aktif 
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mengidentifikasi kebutuhan dan minat peserta didik yang selanjutnya 

dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat positif bagi 

peserta didik atau sekelompok peserta didik. Jenis kegiatan ekstrakurikuler dapat 

berbentuk sebagai berikut : (1) krida meliputi kepramukaan, latihan dasar 

kepimpinan siswa (LDKS) Palang Merah Remaja (PMR), pasukan pengibar 

bendera (PASKIBRAKA), dan lainnya (2) karya ilmiah meliputi Kegiatan lmiah 

Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik lainya 

(3) latihan / olah bakat / prestasi meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan 

budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lainnya  

 

e. Macam-Macam Kegiatan 

Dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler pramuka diharapkan peserta didik 

yang mengikuti mendapat berbagai ketrampilan maupun pengetahuan yang dapat 

membentuk watak pada peserta didik. Kemendikbud Tahun 2014 tentang 

kepramukaan, menyebutkan berbagai macam-macam kegiatan ketrampilan dalam 

kepramukaan yang dapat membentuk karakter peserta didik, termasuk 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, sebagai berikut ; 

1) Ketrampilan tali menali 

a. Ketrampilan tali menali digunakan dalam berbagai keperluan diantaranya 

membuat tandu, memasang tenda, membuat tiang, jemuran, dan tiang bendera. 

Setiap anggota gerakan pramuka diharapkan mampu dan dapat membuat dan 

menggunakan tali menali dengan aik. 

b. Implementasi Nilai karakter 
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Membuat simpul dan ikatan  dan ikatan diharapkan dapat membentuk karakter 

ketelitian,kesabaran, kerja sama, dan tanggung jawab. 

2)  Ketrampilan Baris Berbaris (KBB) 

Dilingkunga gerakan pramuka, peraturan baris-berbaris disebut 

ketrampilan baris-berbaris. Kegiatan ini merupakan ketrampilan untuk 

melaksanakan perintah atau intruksi. Manfaat ketrampilan baris-berbaris untuk 

melatih kedisiplinan, kekompakan, keserasian dan seni dalam berbaris. 

Ketrampilan baris-berbaris ini diharapkan dapat membentuk karakter kedisiplinan, 

kreatif, kerja sama, dan tanggung jawab. 

f. Penanaman Dasadarma  

Menurut Rizka (2012: 14) dasadarma diartikan  berasal dari dasa yang  

artinya  sepuluh  dan  dharma  yang  artinya  perbuatan  baik  atau  kebaikan. 

Dasadarma adalah  sepuluh  kebaikan  yang  menjadi  pedoman  bagi  pramuka  

dalam  bertingkah  laku  sehari-hari.  

Menurut  Aleska  (2012:16), dasadarma berarti  sepuluh  tuntunan  tingkah  

laku  sarana  untuk  melaksanakan  satya  ( janji, Ikrar ungkapan  kata  hati ),  

memuat  pokok-pokok moral  yang  ditanamkan  supaya  dapat  berkembang  

menjadi  manusia  berwatak,  warga  Negara  Republik  Indonesia yang  setia,  

dan  sekaligus  mampu  menghargai  dan  mencintai  sesama  manusia  dan  alam  

ciptaan  Tuhan  Yang  Maha Esa. 

Pengertian  pemahaman  dasadarma  adalah  suatu  kemampuan  yang  

dimiliki  seorang  pramuka  untuk  menanamkan  sepuluh  kebijakan  atau  

tuntutan  yang  memuat  pokok-pokok moral  supaya  manusia  berkembang  

dalam  kehidupannya  sehari-hari sekaligus berwatak menjadi  warga  negara  
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yang  setia  menghargai  dan  mencintai  sesama  manusia  dan  alam  ciptaan  

Tuhan Yang Maha Esa, dan  menguasai  konsep  dasadarma  sebagai  pedoman. 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian mengenai strategi pembentukan karakter melalui kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka : 

1. 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 melaluikegiatan kepramukaan di MAN 1 Yogyakarta dilakukan 

melalui peran pembina pramuka sebagaimitra atau pembimbing, memberikan 

dukungan dan memfasilitasi siswa dengan kegiatan yang modern, menarik, dan 

menantang. Metodenya antara lain: pengamalan kode kehormatan pramuka 

padasetiap kegiatan; kegiatan belajar sambil melakukan, berkelompok, bekerja 

sama, dan berkompetisi; kegiatandi alam terbuka seperti perkemahan; 

penghargaan berupa tanda kecakapan bantara dan laksana; 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muctharjo (2013) dengan judul “Pembentukan 

Karakter Disiplin Dan Tanggung Jawab Melalui Pemahaman Dasadarma 

Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Pada Siswa SMA Negeri 3 Wonogiri 

Tahun 2013” menunjukkan bahwa 1) profil karakter disiplin yaitu ditunjukkan 

dengan siswa tanggap dan cepat ketika mendengar aba-aba dari pimpinan, 

selalu mentaati peraturan atau 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 
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mempimpin temannya dalam sebuah kegiatan, menjalankan tugasnya tanpa 

bantuan orang lain, professional, mampu menyesuaikan diri mengontrol diri, 3) 

pembentukan karakter disiplin dengan cara pelatihan baris-berbaris, 

perkemahan, pelatihan-pelatihan, penugasan kepada anggota pramuka, 4) 

pembentukan karakter tanggung jawab, pelatihan menjadi pemimpin, 

pemecahan masalah, dan out bond, 5) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan karakter disiplin yaitu terdiri pendorong yaitu minat dari siswa 

yang ingin mengikuti kegiatan ekstrakulikuler pramuka, kebiasaan anggota 

terhadap lingkungan yang disiplin, dan penghambat yaitu siswa mengikuti 

kegiatan ekstrakulikuler hanya formalitas saja, pengaruh dari pergaulan, 6) 

faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter tanggung jawab 

melalui pemahaman dasadarma dalam kegiatan ekstrakulikuler pramuka pada 

siswa SMA Negeri 3 Wonogiri tahun 2013 yaitu terdiri pendorong yaitu minat 

dari siswa yang ingin mengikuti kegiatan ekstrakulikuler pramuka, sarana dan 

prasarana yang mendukung dari sekolah. Sedangkan faktor penghambat yaitu 

siswa tidak mau menujukkan bakatnya di depan umum karena mempunyairasa 

takut dan malu, pengaruh dari pergaulan. 

Mengacu pada penjelasan diatas dapat ditemukan bahwa bila penelitian 

terdahulu membahas tentang pembentukan karakter tanggung jawab dan disiplin 

melaui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, sedangkan pada penelitian yang akan 

dilakukan membentuk karakter lebih luas seperti karakter disiplin,tanggung 

jawab,cinta tanah air, sopan santun dan beriman. 
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C. Kerangka Pikir 

Adapun urutan kerangka pikir dalam penelitian ini diringkas dalam gambar 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Pembentukan karakter siswa melalui guru pendamping 

Dan pembina pramuka 

 

 
Guru kelas sebagai pendamping pembina pramuka yang 

berperan aktif mengikuti kegiatan setiap minggu 

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

1. Mengetahui pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler pramuka  

2. Mengetahui masalah yang dihadapi dalam pembventukan karakter 

dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

3. Mendeskripsikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaannya. 

4. Kegaiatan ekstrakurikuler di antara lain tali-menali, ketrampilan baris-

berbaris dan penanaman dasadarma. 

Siswa 

Hasil : 

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka sangat efektik dalam 

pembentukan karakter, siswa memiliki karakter tanggung 

jawab, displin,jujur,mandiri dan beribadah yang sangat 

baik 

Siswa kurang disiplin,tanggung jawab,sopan 

santun,beribadah 

Karakter siswa belum terlihat 
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Keterangan :  

 Berdasarkan kerangka pikir diatas, ditemukan permasalahan yang dihadapi 

siswa yaitu kesulitan dalam pembentukan karakter belum tepat, untuk 

memecahkan masalah tersebut yaitu menggunakan metode lebih banyak kegiatan-

kegiatan pada saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka, dimana tujuan yang ingin 

dicapai adalah (1) mengetahui pelaksanaan kegiatan (2) mengetahui kendala apa 

yang dihadapi Pembina pramuka saat membing/ membina (3) mendeskripsikan 

solusi terhadap kendala yang di hadapi Pembina pramuka dalam pembentukan 

karakter siswa. Sedangkan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

kualitatif dan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber yang terlibat  dalam 

penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan Pembina pramuka , dan analisis 

data. 

 


