
 
 

1 
 

BAB 1  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan faktor penting dalam merubah nasib suatu bangsa. 

Ketika dalam kegiatan pendidikan terdapat  tujuan yang sangat mulia, yaitu 

penanaman nilai nilai karakter yang dilakukan oleh guru pada siswa, dan untuk 

menggapai tujuan pendidikan yang mulia itu sendiri terdapat dalam UU Sisdiknas 

No. 20 Tahun 2003, bahwa:  

"Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan 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 dan mandiri, 

menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab." 

 

Jelas bahwa Sekolah  menjadi lembaga  penting dalam menentukan tujuan 

Pendidikan Nasional karena sekolah dapat memberikan ilmu pengetahuan, 

kecerdasan serta nilai dan sikap dengan berbagai kegiatan di sekolah baik secara 

inkuler maupun ekstrakurikuler.  

Dalam dunia pendidikan khususnya sekolah-sekolah penting adanya 

kegiatan ekstrakurikuler untuk menunjang kedisiplinan siswa, karena itu menjadi 

kunci untuk memperoleh kualitas pendidikan yang unggul (Lisayanti, 2014:2). 

Anak tidak dilihat dari bagaimana tumbuh kembang setiap individu saja, 

melainkan juga tercipta dari diri anak itu sendiri. Menciptakan kedisiplinan anak 

dapat diperoleh melalui kegiatan ekstrakulikuler. Media potensial dalam 

membentuk karakter dan mutu akhlak peserta didik adalah kegiatan intrakurikuler 

dan ekstrakurikuler yang di selenggarakan oleh sekolah (Lestari, Dkk. 2016:139).  
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Kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi alternaltif dalam membina 

karakter anak melalui suatu proses pembiasaan. Pendidikan karakter sendiri 

merupakan suatu usaha penanaman kebiasaan baik sehingga para peserta didik 

mempu bersikap serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai kepribadiannya 

(Lestari,Dkk. 2016:139). 

 Sikap peserta didik yang baik dan bernilai dapat diperoleh dari 

keikutsertaan siswa dalam ekstrakurikuler pramuka yang merupakan salah satu 

ekstrakurikuler yang aktif diajarkan pada SDN Lowokwaru 03 yang menjadi 

objek penelitian. Kegiatan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian 

siswa, kecakapan hidup, serta akhlak yang mulia melalui  pengalaman nilai-nilai 

pramuka yang ada (Permen No. 63 Thn 2014). Dengan keikutsertaan siswa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat menggunakan nilai-nilai karakter yang 

terkandung didalam ekstrakulikuler pramuka. Pendidikan kepramukaan 

merupakan ekstrakulikuler wajib bagi pendidikan dasar dan menengah. Program 

pelaksanaan pada kegiatan ekstrakulikuler pramuka melalui aturan pelaksanaan 

realisasi kurikulum 2013 pendidikan pramuka sebagai ekstrakulikuler wajib yaitu 

: guru kelas atau guru mata pelajaran menggunakan muatan–muatan pelajaran 

yang dapat diakualisasikan didalam kegiatan kepramukaan, guru menyerahkan 

hasil identifikasi muatan pembelajaran kepada pembina pramuka untuk  

diakualisasikan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka, setelah kegiatan 

kepramukaan, pembina pramuka menyampaikan hasil kegiatan kepada guru kelas 

atau guru mata pelajaran (Permen No. 63 Thn 2014). Dengan adanya 

ektrakurikuler pramuka diharapkan memiliki pengaruh baik pada tingkat 

kedisiplinan pada siswa SDN Lowokwaru 3 kota malang.  
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Membicarakan soal Pramuka tidak lepas kaitannya dengan Pendidikan 

karakter yang memiliki peran dalam meningkatkan kepribadian dan akhlak anak. 

Penanaman pendidikan karakter dimulai dari usia sekolah anak. Membentuk 

kepribadian dan tingkah laku moral anak adalah peran utama lembaga pendidikan 

(Muhtadi, 2006). Berawal dari lembaga pendidikan anak akan dibimbing dalam 

meningkatkan kepribadian dan akhlak yang baik yang masuk dalam pendidikan 

karakter. Pada jenjang Sekolah Dasar inilah anak mulai melakukan interaksi 

dengan orang lain dalam lingkup luas dan mulai belajar masuk dalam lingkugan 

masyarakat. Instansi sekolah berperan dalam membimbing peserta didik 

melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya (Makhmudah, 2010:41). 

Dimana sebelumnya anak hanya dikenalkan dengan lingkungan keluarga saja, 

setelah masuk dalam jenjang Sekolah Dasar anak akan belajar bagaimana 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Penyesuaian yang dilakukan 

tidak hanya sekedar berinteraksi sosial saja, melainkan juga bagaiamana sikap 

yang harus dihadapi anak dalam menghadapi suatu permasalahan. Membangun 

manusia yang unggul dalam berbagai bidang adalah peran dari Sekolah Dasar 

yang juga sebagai wadah untuk mengembangkan pola pikir, hati serta perilaku 

(Darmayanti,et al.2014).  

Berdasarkan Observasi penulis 9 november 2017 terdapat siswa yang 

melanggar aturan tata tertib sebagai contohnya datang terlambat, tidak memakai 

atribut yang lengkap pada saat upacara bendera setiap hari senin. Di harapkan 

dengan kegiatan ekstrakulikuler pramuka yang menjadi salah satu kegiatan 

ekstrakulikuler wajib yang dilakukan di SDN Lowokwaru 3 Malang dapat 

merubah karakter peserta didik khususnya kelas 4 untuk menjadi lebih disiplin. 
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Pendidikan karakter begitu penting untuk menanamkan sikap disiplin kepada 

siswa. Karena disiplin menjadi bakat mereka untuk menjadi manusia yang 

berakhlak (Mukti widya,2014:2). Ekstrakulikuler pramuka ini diperuntukkan 

siswa kelas I sampai kelas VI, Ekstrakurikuler  Pramuka ini merupakan kegiatan 

wajib yang dilakukan setiap 1 minggu sekali. Untuk siswa kelas 4 kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka dilaksanakan pada hari kamis pada pukul 13.00 – 14.00. 

Peneliti memfokuskan penelitian pada kelas 4 karena kelas 4 adalah kelas 

menengah atas pertama, dimana kepribadian peserta didik cenderung berhenti 

sejenak sebelum memasuki tahap perkembangan selanjutnya. Disaat 

perkembangan kepribadian yang bertahan tersebut perlu dibentuk atau 

ditingkatkan karakter peserta didik salah satunya adalah karakter disiplin sebelum 

memasuki fase selanjutnya.  Hal tersebut sesuai dengan Teori Sigmun Freud 

(dalam Djaali 2013:22) yang menyebutkan bahwa kelas 4 termasuk kategori tahap 

latent, dalam tersebut perkembangan pribadi cenderung bertahan atau dan istirahat 

dalam arti tidak meningkatakan kecepatan pertumbuhan.  Kegiatan ekstrakulikuler 

yang diajarkan di SDN Lowokwaru 3 Malang ada kegiatan bermain (game), 

bernyanyi, pengenalan Dasa Darma peserta didik untuk patuh (berbakti) pada 

ayah ibunya, berani dan tidak putus asa, pengenalan Dwi satya artinya siswa 

diajarkan untuk melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan, NKRI, keluarga, dan 

melakukan kebaikan.  

Ekstrakurikuler pramuka sendiri tidak hanya di laksanakan di kota malang 

saja tetapi juga di laksanakan di daerah Indonesia lainya. Seperti halnya penelitian 

terdahulu tentang extrakurikuler pramuka yang di lakukan oleh Jatiutomo (2015) 

dengan judul “Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka di SDN IV Wates”. Hasil 
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penelitian yang di laksanakan Jati Utomo menunjukan bahwa ekstrakurikuler 

pramuka di SDN IV Wates mumpunyai perencanaan kegiatan yang relatif baik 

dalam satu semester. Tetapi pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka yang 

dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan rencana progam yang sudah di 

susun sekolah. Persamaan penelitian Jatiutomo dengan peneliti terletak pada 

analisis ekstrakurikuler pramuka sedangkan perbedaanya ialah pada penelitian 

jatiutomo hanya menganalisis kegiatan ekstrakurikuler pramuka sedangkan 

peneliti menganalisis ekstrakurikuler pramuka untuk meningkatkan kedisiplinan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memilih SDN Lowokwaru 3 

Malang sebagai tempat yang akan digunakan penelitian. Berdasarkan hal–hal di 

atas maka peneliti bermaksud untuk melaksanakan penelitian terkait 

ekstrakulikuler pramuka dalam upaya peningkatan kedisiplinan siswa judul “ 

Analisis  Ekstrakulikuler Pramuka dalam Upaya Meningkatan Kedisiplinan pada 

siswa kelas 4 SDN Lowokwaru 3 Malang”. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler pramuka dalam upaya 

meningkatan kedisiplinan pada siswa kelas 4 SDN Lowokwaru 3 Malang ?  

2. Apa saja hambatan yang ditemui pembina pramuka dalam menerapkan 

kegiatan ektrakulikuler pramuka dalam upaya meningkatan kedisiplinan pada 

siswa kelas 4 SDN Lowokwaru 3 Malang ?  

3. Bagaimana solusi yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka dalam upaya meningkatan kedisiplinan pada siswa 

kelas 4 SDN Lowokwaru 3 Malang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada  tujuan yang ingin tercapai. Adapun yang menjadi 

tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mendiskripsikan kegiatan ekstrakulikuler pramuka dalam upaya meningkatan 

kedisiplinan pada siswa kelas 4 SDN Lowokwaru 3  Malang. 

2. Mendiskripsikan hambatan yang dihadapi dalam kegiatan ekstrakulikuler 

pramuka dalam upaya meningkatan kedisiplinan pada siswa kelas 4 SDN 

Lowokwaru 3 Malang. 

3. Mendiskripsikan solusi dari hambatan yang dilakukan dari kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka dalam upaya meningkatan kedisiplinan pada siswa 

kelas 4 SDN Lowokwaru 3 Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaaat bagi seluruh 

pihak, baik secara langsung ataupu secara  tidak langsung.  

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang ekstrakulikuler pramuka dalam 

peningkatan kedisiplinan  

b. Sebagai bahan masukan untuk peningkatan kedisiplinan dan pertimbangan 

dalam menerapkan ekstrakulikuler pramuka.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam peningkatan 

kedisiplinan melalui ekstrakulikuler pramuka. 

b. Bagi siswa, hasil dari penelitian ini dapat memotivasi siswa dalam 

peningkatan kedisiplinan melalui ekstrakulikuler pramuka. 
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c. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman serta ide untuk melakukan penelitian. 

d. Bagi pembaca, dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang 

peningkatan kedisiplinan melalui ekstrakulikuler pramuka. 

E. Batasan Penelitian  

Setelah mengidentifikasi masalah yang ada, agar penelitian tidak terlalu 

meluas maka peneliti membatasi penelitian ini pada kegiatan extrakurikuler dalam 

upaya meningkatkan disiplin siswa pada siswa kelas 4 SDN Lowokwaru 3 kota 

malang 

F. Definisi Operasional     

Penegasan istilah digunakan agar tidak terjadi kesalahan pengertian dalam 

memahami hasil penelitian ini, maka istilah penting dalam penelitian ini akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Ekstrakulikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar sekolah yang menjadi 

pemisah atau sebagai ruang lingkup pelajaran yang diberikan dilembaga 

pendidikan atau tidak merupakan bagian integral dari mata pelajaran yang 

sudah di tetapkan dalam kurikulum. Bertujuan untuk memperluas pengetahuan 

bagi siswa, serta menyalurkan bakat minat yang dimiliki oleh siswa.  

2. Kepramukaan adalah kegiatan yang menunjang siswa untuk menyalurkan 

potensi yang dimiliki, bakat minat pada anak, melalui ekstrakulikuler anak 

bisa memiliki banyak ilmu pengetahuan serta bisa membentuk watak, akhlak 

dan budi pekerti yang luhur melalui berbagai aktifitas yang menyenangkan, 

kreatif, eduktif, serta menantang. 
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3. Pendidikan karakter adalah proses penanaman perilaku baik agar peserta didik

mempunyai moralitas yang baik sesuai dengan norma-norma yang ada.

Dengan moralitas yang baik akan mempengaruhi kehidupan yang akan datang

menjadi manusia yang bisa menempatkan dirinya di dalam hubungan

masyarakat luas.

4. Disiplin adalah suatu perilaku untuk membentuk moral baik kepada seseorang

untuk mematuhi dan menghormati suatu sistem yang disitu terdapat sebuah

aturan, perintah, tata tertib yang dilandasi atas kesadaran diri tanpa paksaan.


