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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Nilai moral seperti nilai-nilai luhur, kesopanan, tata krama, dan rasa peduli 

terhadap sesama dan orang yang lebih tua sudah mulai memudar. Sehingga 

menjadi permasalahan pokok dikalangan masyarakat sekitar terutama pada 

kalangan anak-anak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah 

tontonan anak yang tidak sesuai dengan usia mereka, teknologi yang semakin 

canggih dan juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, 

pentingnya memberikan pendidikan karakter sejak usia dini khususnya pada 

tingkat SD (Sekolah Dasar) yang juga merupakan fondasi awal dalam dunia 

pendidikan. Dalam dunia pendidikan diharapkan menjadi suatu wadah alternatif 

guna mengatasi dan mencegah krisis karakter yang terjadi pada generasi muda di 

Indonesia. Pendidikan karakter merupakan salah satu upaya dunia pendidikan 

dalam mengatasi merosotnya nilai-nilai moral tersebut.  

Bapak pendidikan Indonesia KI Hajar Dewantara (dalam Sardiman: 2010) 

mengatakan “Bahwa Pendidikan mempunyai peran besar dalam membangun 

karakter anak”. Hal ini juga sejalan dengan Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 menjelaskan “Bahwa pendidikan sebagai 

pengembangan potensi diri untul memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, 

kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan”. Sedangkan karakter sendiri 

menurut Agus Wibowo (2012:33) memiliki makna perilaku yang menjadi ciri 

khas seseorang dalam kehidupannya baik dalam keluarga, sekolah maupun 
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masyarakat luas. Pendidikan karakter sendiri memiliki makna yaitu menanamkan 

nilai-nilai moral dan kepribadian pada peserta didik agar bias menjadi pribadi 

yang baik, cerdas dalam menentukan sikap, dan bisa bertanggung jawab atas 

perbuatan yang telah diperbuatnya.  

Pengembangan karakter sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan 

nasional dilakukan secara sistemik-kurikuler diupayakan melalui kegiatan 

intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Hal ini pun termuat dalam 

Perpres No. 87 Tahun 2017 Pasal 6 Ayat 1 tentang penyelenggaraan PPK 

(Penguatan Pendidikan Karakter) pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal 

dilakukan secara terintegrasi dalama kegiatan, a. Intrakurikuler, yaitu pengutan 

nilai-nilai karakter melalui pengutan materi pembelajaran, metode pembelajaran 

yang sesuai dengan muatan kurikulum, b. Kokurikuler, yaitu  penguatan nilai-nilai 

karakter yag dilaksanakan untuk pendalaman dan / atau pengayaan kegiatan 

intrakulikuler. c. Ekstrakurikuler, yaitu penguatan nilai-nilai karakter dalam 

rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan kepribadian, kerjasama, dan 

kemandirian peserta didik secara optimal. Dalam kegiatan ekstrakulikuler ini 

meliputi krida, karya ilmiah kegiatan keagaaman dan latihan olah bakat dan minat. 

Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan diluar jam mata 

pelajaran, guna memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengembangan dan mengekspresikan diri berupa bakat dan minat peserta didik 

yang dilakukan diluar jadwal mata pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan pada setiap lembaga sekolah salah satunya yaitu SD (Sekolah Dasar) 

yang dijadikan sebagai wadah alternatif untuk menanamkan nilai-nilai karakter 

selain kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler dalam bentuk 
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pengembangan diri dengan menumbuhkan nilai-nilai karakter pada setiap 

kegiatannya seperti ektrakurikuler yang diselenggarakan pada setiap sekolah 

misalnya ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler seni bela diri, karawitan, dan 

lain sebagainya.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti yang 

menjadikan Madrasah Ibtidaiyah Terpatu (MIT) Mardlatillah Singaraja-Bali 

sebagai obyek penelitian, MIT Madlatillah Singaraja-Bali ini merupakan salah 

satu Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang menerapkan 

kurikulum pendidikan Integralitas pada Kurikulum 2013 Kementerian Agama, 

Kementerian Pendidikan, Qiraati dan MPK Yayasan Mardlatillah yang 

dikembangkan secara proporsional dengan menekankan aspek Akal, Ruhiyah dan 

Jasmani peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai karakter pada setiap 

kegiatan baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan 

ekstrakurikuler ini merupakan salah satu alat pengenalan siswa pada hubungan 

sosial. Di dalamnya terdapat pendidikan pengenalan diri dan pengembangan 

kemampuan selain pemahaman materi pelajaran.Selain kegiatan OSIS sebagai 

induk kegiatan ektrakurikuler di sekolah, ada pun kegiatan ektrakurikuler lainnya 

adalah: Pramuka, Khotil Qur’an, Pidato/Khitobah, Seni Islami, Bulu Tangkis, 

Karate, dan Kaligrafi.  

Ekstrakurikuler pramuka merupakan salah satu Kegiatan ekstrakulikuler 

wajib yang dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD). Salah satunya yaitu MIT 

Maedlatillah Singaraja-Bali yang diikuti dari kelas IV-VI pada setiap hari jum’at 

setelah kegiatan belajar-mengajar di kelas selesai. Dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka terdapat beberapa kegiatan yang membedakan dengan ekstrakurikuler 
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lainnya. Adapun beberapa kegiatan yang ada di ekstrakurikuler pramuka yaitu 

kegiatan semaphore, morse, Latihan Ketrempilan Baris Berbaris (LKBB), wide 

game, upacara pramuka, tali-temali, sandi, dan kegiatan pramuka lainnya.  

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini menanamkan banyak nilai 

diantaranya mulai dari nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, 

sosial, cinta alam hingga kemandirian dan nilai karakter lainnya yang sesuai 

dengan isi yang tertera pada dasadharma pramuka. Dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka yang dilakukan di MIT Mardlatillah yaitu dengan 

menyelenggarakan kegiatan Persari (perkemahan satu hari), dalam kegiatan ini 

peserta didik jauh dari orang tua sehingga peserta didik dilatih untuk mandiri, 

disana peserta didik melakukan sesuatu sendiri, salah satu contohnya adalah 

memasak. peserta didik juga dilatih untuk displin baik displin waktu maupun 

displin lainnya. Selain itu, adapun kegiatan pramuka lainya adalah Tataboga, Tali 

Temali, Pbb, Semaphore, Pioneering, Sandi, dan Bakti Sosial. Kegiatan pramuka 

lainnya yang mampu menarik selain memberikan materi terkait kepramukaan 

yaitu kegiatan wide game (penjelajahan) peserta didik diajak berpetualang di 

lingkungan alam terbuka di luar lingkungan sekolah, seperti halnya mencari jejak 

atau menjelajah ke sawah, ke pantai sebagai bentuk kegiatan pramuka dalam 

menumbuhkan nilai-nilai karakter itu sendiri. Sehingga dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka ini peserta didik mampu membentuk nilai karakter itu 

sendiri melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan didalamnya. Dimana anak 

tersebut bisa mencitai alam, mensyukuri ciptaan alam, bertanggung jawab, 

disiplin, bekerjasama dan lain sebagainya.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Implementasi Nilai Karakter Pada Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pramuka di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat : 

1. Bagaimana implementasi nilai karakter pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

di MIT Mardhatillah Singaraja-Bali? 

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam menerapkan nilai karakter 

pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIT Mardhatillah Singaraja-Bali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Implementasi Nilai Karakter pada Kegiatan Ekstrakurikuler  

di MIT Mardhatilah Singaraja-Bali. 

2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung dalam menerapkan 

Nilai Karakter pada Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di MIT Mardhatilah 

Singaraja-Bali 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:  

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

lebih lanjut mengenai sejauh mana Penerapan Nilai Karakter pada Kegiatan 

Ekstrakulikuler Pramuka. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan diri atau 

potensi serta membangun karakter pada anak. 

2) Bagi sekolah, penelitian ini menunjukan bahwa pada kegiatan pramuka 

juga mampu membangun nilai karakter pada anak. 

3) Bagi pembina pramuka, kegiatan ekstrakurikuler pramuka lebih 

ditingkatkan lagi pelaksanaannya dalam menanamkan nilai karakter. 

4) Bagi peneliti khususnya, semoga proses serta hasil penelitian mampu 

memberikan pengetahuan yang baru terkait nilai-nilai karakter yang ada 

pada setiap kegiatan ekstrakurikuler pramuka.  

 

E. Batasan Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada peserta didik yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali. 

2. Penelitian yang dilakukan peneliti fokus membahas tentang implementasi nilai 

karakter pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka, serta apa saja faktor 
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penghambat dan pendukung dalam pendidikan karakter pada kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka.  

 

F. Definisi Operasional 

1. Nilai merupakan ssuatu yang berharga, berkualitas yang berfungsi untuk 

mengendalikan, mengarahkan, dan menentukan kelakuan sesorang 

2. Karakter merupakan watak, sifat, akhlak ataupun kepribadian yang 

membedakan seorang individu dengan individu lainnya. 

3. Nilai Karakter merupakan sesuatu yang bersifat abstrak yang diharapkan 

dapatmerubah atau membentuk karakter atau perilaku seseorang untuk 

menjadi yanglebih baik. 

4. Ekstrakurikuler merupakan kegiatan diluar jam mata pelajaran untuk 

mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya diberbagai bidang 

diluar bidang akademik 

5. Pramuka adalah gerakan praja muda karana yang didalamnya terdapat unsur 

pendidikan dialam terbuka dengan menyenangkan. 

 


