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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sebuah proses penting yang tidak akan bisa 

terlepas dalam kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peranan yang 

besar dalam pembentukan serta pengembangan kepribadian manusia yang 

religius, cerdas, disiplin, dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri, 

agama, dan masyarakat. Pendidikan juga berfungsi dalam pembentukan 

watak bangsa, dimana pendidikan berperan sebagai sarana untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan guna meningkatkan 

sumber daya manusia. Hal ini tertera dalam Undang-undang No. 20 Tahun 

2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Pasal 3 yang 

berisi tujuan dan fungsi pendidikan nasional dengan bunyi. 

“Pendidikan nasional berfungsi 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 bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.” 

Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat diketahui bahwa inti dari 

tujuan dan fungsi pendidikan nasional adalah untuk membentuk 

masyarakat Indonesia menjadi  pribadi dengan karakter yang baik. 

Karakter merupakan suatu hal yang sangat perpengaruh dalam perilaku 

kehidupan manusia baik kehidupannya sendiri maupun dalam 

bermasyarakat. Menurut Samani (2011:41), karakter dimaknai sebagai 
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cara berpikir dan perilaku yang khas setiap individu untuk hidup dan 

bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Karakter juga dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, masyarakat, lingkungan dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, perasaan, sikap, perkataan, dan 

perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat 

istiadat. Karakter adalah perilaku yang muncul dalam kehidupan sehari-

hari baik dalam bersikap maupun dalam tindakan serta perilaku setiap 

manusia. 

Dewasa ini, bangsa Indonesia dihadapkan dengan masalah semakin 

renggangnya jiwa sosial dalam bermasyarakat. Menurut Muslimin 

(201:142) menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan tuntutan pemenuhan 

kebutuhan primer masyarakat itu sendiri. Selain itu merengganggnya jiwa 

sosial dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh berkembangnya kemajuan 

teknologi akibat meluasnya globalisasi sehingga berdampak pada 

kurangnya rasa sosialisasi masyarakat karena terlalu sibuk dengan 

dunianya yang terlalu larut dalam teknologi. Tidak hanya masyarakat, 

namun hal ini juga berdampak pada perkembangan sosial anak. Karakter 

anak pada masa ini banyak mengalami kemerosotan dalam berbagai nilai, 

yang nantinya dapat berdampak dimana anak akan semakin meninggalkan 

sikap-sikap warisan budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. 

Kemerosotan nilai karakter pada anak dan remaja saat ini tentunya tidak 

lepas dari peranan orang tua, masyarakat, serta pemerintah akan 

pentingnya menanamkan dan mengajarkan pendidikan karakter pada anak 
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sejak usia dini. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya Peraturan 

Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter yang berbunyi :  

“Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab 

satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik 

melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah 

raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan 

pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).” 

 Nilai yang terkandung dalam penguatan pendidikan karakter 

tersebut dirangkum menjadi 5 nilai utama yaitu nilai religius, nasionalis, 

integritas, mandiri, dan gotong royong. Satu dari ke lima nilai karakter 

pada penguatan pendidikan karakter yang telah disebutkan terdapat nilai 

yang menjadi ciri khas sikap warisan budaya Indonesia sejak zaman 

dahulu, yaitu terdapat pada nilai gotong royong. Nilai gotong royong yang 

tersaji dalam penguatan pendidikan karakter ini memiliki 6 nilai karakter 

didalamnya yaitu sikap sosial, kerja sama, solidaritas, saling tolong-

menolong, dan kekeluargaan. 

Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. 

Tanpa disadari manusia akan selalu memerlukan bantuan orang lain dalam 

berbagai hal seperti bersosial, bekerja, dan saling tolong-menolong. 

Bentuk sosial manusia juga dapat berupa sikap kerja sama yang dibentuk 

dalam masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Di Indonesia, 

kerjasama yang dilakukan bersama-sama untuk meringankan beban 

pekerjaan dalam suatu masyarakat disebut dengan istilah gotong royong. 

Perilaku gotong royong merupakan salah satu kegiatan sosial yang 
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menjadi ciri khas budaya yang telah dimiliki bangsa Indonesia sejak 

zaman dahulu. Hal terebut dapat dipahami dari bunyi sila ke-3 yang 

berbunyi “persatuan Indonesia” yang dapat bermakna mengutamakan 

kesatuan dan persatuan Indonesia untuk mencapai kerukunan bangsa 

Indonesia. Menurut Samani (2011:118), gotong royong adalah tindakan 

dan sikap mau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan 

bersama dan keuntungan bersama. Tujuan dan keuntungan yang di maksud 

di sini merupakan tujuan dan keutungan untuk kepentingan sosial bersama. 

Kemerosotan nilai karakter gotong royong akibat semakin 

renggangnya jiwa sosialisasi dalam bermasyarakat yang terjadi pada 

semua kalangan termasuk anak-anak tentunya dapat ditangani tak lepas 

dari peran pendidikan. hal ini disebabkan karena pendidikan dapat menjadi 

sarana yang efektif guna memperbaiki nilai karakter tersebut. Menurut H. 

horne (dalam Retno, 2012:2) pendididikan merupakan proses yang terjadi 

secara terus-menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi 

mahluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang 

bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar, 

intelektual, emosional, dan kemanuasiaan dari manusia. Melalui proses 

bertahap yang dilakukan secara konsisten sejak usia dini tersebut, seorang 

anak akan dapat membentuk suatu kebiasaan dengan belajar menjadi 

manusia yang berkarakter. Namun semua itu tentunya tidak lepas dari 

peranan orang tua, lingkungan dan guru. 

Masa usia anak sekolah dasar adalah masa penyesuaian terhadap 

lingkungan, termasuk penyesuaian pada perkembangan zaman. Hal 
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tersebut sesuai dengan pendapat Djaali, (2013:54) yang menyatakan 

bahwa anak berumur 6-12 tahun biasanya memperlihatkan penyesuaian 

diri yang luar biasa terhadap lingkungan sosialnya yang selalu berubah. 

Sudah bukan hal tabu lagi jika saat ini banyak siswa-siswa tingkat sekolah 

dasar membawa gadget mahal kemana-mana. Perkembangan teknologi ini 

memang tidak dapat di hindari. Perkembangan zaman sudah sewajarnya 

memberikan kebebasan anak sebagai siswa di sekolah untuk mengakses 

teknologi dengan begitu mudah.  

Namun hal tersebut juga dapat memberikan dampak buruk kepada 

siswa yang masih dalam tahap berkembang. Tanpa adanya batasan, sikap 

sosial anak akan menjadi acuh kepada keluarga, teman bahkan lingkungan. 

Selain orang tua, guru sebagai pendidik di sekolah, harus menyadari 

bahwa kedepanya hal tersebut akan berdampak tidak baik bagi siswa jika 

tidak di batasi sejak sedini mungkin. Dalam Undang-undang Sisdiknas 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Bab I Pasal I, ayat I Menyatakan bahwa. 

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar 

peserta didik secara aktif mengembagkan potensinya sendiri 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.” 

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

tersebut, guru memiliki peranan sebagai fasilitator bagi siswa di sekolah. 

Guru sebagai pendidik harus dapat mengetahui dan memahami apa saja 

yang dibutuhkan oleh siswa khususnya dalam menunjang perkembangan 

pendidikan dan karakteristik siswa tersebut. melalui Inpres Nomor 1 
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Tahun 2010 menjelaskan bahwa Percepatan Pelaksanaan Prioritas 

Pembangunan Nasional memerintahkan pengembangan karakter peserta 

didik dilakukan melalui pendidikan di sekolah. Pendidikan yang dapat 

diperoleh siswa di sekolah tidak hanya melalui pendidikan formal yang 

didapatkan di dalam kelas saja. Namun siswa dapat memperoleh 

pengetahuan, serta mengasah bakat dan keterampilannya melalui 

pendidikan non formal seperti mengikuti berbagai macam kegiatan 

ekstrakurikuler.  

Ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan keterampilan siswa sesuai bakat dan minat siswa. 

Menurut Mamat, (2010:2) “Ektrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan 

yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka yang dilaksanakan baik di 

dalam maupun di luar lingkungan sekolah dalam rangka memperluas 

pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan menginternalisasi nilai-nilai 

atau aturan-aturan agama serta norma-norma sosial baik lokal, nasional, 

maupun global untuk membentuk insan yang paripurna”. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada di sekolah dasar antara lain yaitu kesenian seperti 

tari, olahraga seperti bela diri, drumband, kepramukaan, dan keagamaan 

seperti mengaji dan hadrah. 

Berbagai macam jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 

sekolah, kegiatan kepramukaan merupakan salah satu kegiatan yang 

memiliki banyak kelebihan dalam mengatasi permasalahan karakter. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Hudiyono (2012:4) yang menyatakan bahwa 

tujuan gerakan pramuka adalah melatih fisik, emosi, sosial, dan spiritual 
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para pesertanya serta mendorong mereka untuk melakukan kegiatan positif 

di masyarakat, membentuk kader bangsa, sekaligus membentuk kader 

pembangunan yang beriman, bertakwa serta berwawasan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek). Kegiatan pramuka memiliki kontribusi 

yang sangat bagus dalam menjadi sarana penguatan pendidikan karakter 

siswa. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Musyawarah Nasional 

Gerakan Pramuka 2013 Nomor 11 Munas Tahun 2013, tentang Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Gerakan Pramuka, tentang 

Sistem Pendidikan Kepramukaan Pasal 8 tentang Pendidikan 

Kepramukaan yang berbunyi :  

“Pendidikan kepramukaan merupakan pendidikan nonformal 

dalam sistem pendidikan sekolah yang dilakukan di alam 

terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, 

menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah, dengan 

menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode 

Kepramukaan, agar terbentuk kepribadian dan watak yang 

berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta 

memiliki kecakapan hidup.” 

Bunyi dari pasal diatas, dapat dipahami bahwa kegiatan pramuka 

dapat menjadi sarana untuk menanamkan serta meningkatkan pendidikan 

karakter kepada siswa sekolah, karena dalam prosesnya pramuka banyak 

mengandung nilai-nilai karakter baik yang sesuai dengan nilai-nilai dalam 

penguatan pendidikan karakter. Kurikulum 2013 menetapkan kegiatan 

pramuka menjadi ekstrakurikuler yang diwajibkan bagi pendidikan dasar 

maupun pendidikan menengah. Penetapan ekstrakurikuler pramuka 

sebagai ekstrakurikuler wajib dilandasi karena berbagai macam aspek pada 

kegiatan pramuka sejalan dengan program pendidikan karakter yang 

terkandung dalam Kurikulum 2013. Hal tersebut diperkuat oleh 
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Permendikbud RI Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan 

Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah.  

Pramuka di sekolah dasar memiliki 2 tingkatan yaitu siaga dan 

penggalang. Pramuka siaga merupakan tingkatan pramuka paling rendah. 

Menurut Mursitho, (2011: 47) siaga adalah anggota muda Gerakan 

Pramuka yang berusia 7-10 tahun dan memiliki sifat unik yang sangat 

beraneka. Usia anak siaga merupakan usia yang rentan akan masalah 

sosial. Djaali, (2013:55) mengungkapkan bahwa anak usia 6-12 tahun 

mengalami masa perkembangan sosial dimana mereka mulai mengenal 

adanya kelompok masyarakat. Pendidikan karakter merupakan suatu yang 

melibatkan sikap dan berwujud kebiasaan, untuk itu penanaman karakter 

dilakukan pembiasaan sejak usia dini. Karena itulah penguatan pendidikan 

karakter gotong royong yang berhubungan dengan sikap dalam kehidupan 

bermasyarakat dapat ditanamkan kepada siswa melalui kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka mulai dari tingkatan siaga.  

Melalui kegiatan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 3 

Novermber 2017, kegiatan kepramukaan di SDN Ketawanggede Malang 

dilakukan setiap hari jumat yang dimulai pukul 09.45 WIB. Kegiatan ini 

wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 3 dalam pramuka tingkat siaga, dan 

kelas 4-5 dalam pramuka tingkat penggalang. Kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka ini, dilakukan secara terpisah tempat antara tingkat siaga dan 

penggalang. Pembina pramuka pada masing-masing tingkat merupakan 

Pembina pramuka yang didatangkan dari luar sekolah.  
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Menurut hasil observasi tersebut, terlihat bahwa minat siswa dalam 

mengikuti kegiatan pramuka sudah cukup baik. hal ini dapat dilihat dari 

kehadiran siswa yang hampir 90% setiap kegiatan pramuka. Namun dalam 

hal sikap dan perilaku selama kegiatan, siswa pada tingkatan siaga yang 

diikuti oleh siswa kelas 3 masih menunjukan sikap yang mencerminkan 

kurangnya nilai gotong royong pada sikap silidaritas, kerja sama, saling 

menghargai dan tolong menolong. Hal ini dapat dilihat dari >10 anggota 

pramuka putra banyak yang sering meninggalkan tim kelompoknya untuk 

bermain-main sendiri di sekitar sekolah bersama kelompok lainnya ketika 

kelompoknya bekerja atau berdiskusi. Selain itu ada pula 5-7 siswa yang 

tidak peduli terhadap tim kelompoknya dan memilih untuk bermain sendiri 

selama kegiatan masih berlangsung, entah itu mengganggu temannya, 

ramai sendiri ketika temannya tengah maju ke depan untuk kegiatan 

kepramukaan, atau mengajak teman dari kelompok lainnya untuk 

bercanda.  

Melalui wawancara yang dilakukan bersama TU selaku pembina 

pramuka tingkat siaga pada tanggal 3 November 2017, dapat diketahui 

bahwa dalam pembagian barung (kelompok dalam pramuka) siswa 

memilih sendiri anggota kelompok yang mereka mau, namun setelah 

kegiatan berlangsung terdapat 2-3 siswa yang tidak dapat menerima 

kelompoknya dan meminta untuk pindah kelompok lain. Hal tersebut 

menjadikan siswa tidak mau membantu teman kelompoknya saat kegiatan 

seperti permainan dan kegiatan pramuka dengan kelompok lainnya, serta 
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tidak peduli pada teman satu kelompoknya saat kegiatan pramuka dan 

sibuk dengan temannya dari kelompok lain.  

Sehubungan dengan masalah tersebut Frista Kenanga (2014) telah 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Partisipasi Siswa Dalam 

Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Perilaku Prososial Siswa Sekolah 

Dasar”. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu lebih 

tingginya perilaku prososial siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

pramuka dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler 

pramuka. Perilaku prososial yang didapatkan dari penelitian ini antara lain 

Nampak pada sikap keramahtamahan, tolong menolong, berbagi, 

kerjasama, dan tindakan dalam mengekspresikan rasa empati. 

Selain itu, Abdul Basit (2017) juga telah melakukan penelitian 

serupa dengan judul “Peran Ekstrakurikuler Pramuka Dalam Penanaman 

Nilai-Nilai Karakter Siswa Di SDIT Islamiyah Sawangan Depok”. Hasil 

yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu bahwa presentase nilai yang 

diperoleh selama kegiatan pramuka sehubungan dengan nilai-nilai karakter 

yang diajarkan rata-rata menunjukan peringkat baik. selain itu, hasil yang 

didapat dalam penelitian ini juga menunjukan bahwa kegiatan 

kepramukaan mengajarkan materi serta praktik yang mengandung nilai-

nilai karakter bagi siswa. Adapun nilai karakter yang nampak pada 

penelitian ini yaitu religius, disiplin, kemandirian, kreatif, tanggungjawab, 

peduli sosial, dan kebangsaan. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di 

atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan ekstrakurikuler 
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pramuka berpotensi dalam berperan untuk membantu membentuk nilai 

karakter siswa di sekolah. Pengajaran kepramukaan banyak menggunakan 

metode serta materi yang mengajarkan siswa untuk membentuk karakter 

dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai karakter pada 

kurikulum saat ini. Terlepas dari itu, kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

juga telah menjadi ekstrakurikuler yang wajib bagi sekolah dasar. 

Merujuk dari beberapa masalah yang ditemui di SDN 

Ketawanggede Malang pada saat pelaksanaan kegiatan kepramukaan, 

maka penguatan pendidikan karakter gotong royong dalam berbagai nilai 

sikap yang berkaitan perlu diteliti dengan mengacu sejauh mana peran 

kegiatan ekstrakurikuler kepramukan dalam penguatan pendidikan 

karakter. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan di 

atas, dan penelitian terdahulu mengenai ekstrakurikuler pramuka terhadap 

karakter siswa, maka penelitian berjudul “Penguatan Pendidikan Karakter 

Gotong Royong Melalui Ekstrakurikuler Pramuka Tingkat Siaga di SDN 

Ketawanggede Malang” baru dan penting untuk dilakukan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditentukan 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelaksanaan penguatan pendidikan karakter gotong royong 

melalui ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga di SDN ketawanggede 

malang? 
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2. Apa kendala yang dihadapi dalam  pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter gotong royong melalui ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga 

di SDN ketawanggede malang? 

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter gotong royong melalui ekstrakurikuler pramuka 

tingkat siaga di SDN ketawanggede malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui bahwa tujuan 

dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.  

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

gotong royong melalui ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga di SDN 

ketawanggede malang. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter gotong royong melalui 

ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga di SDN ketawanggede malang. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi yang diberikan dalam mengatasi 

kendala pelaksanaan penguatan pendidikan karakter gotong royong 

melalui ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga di SDN ketawanggede 

malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teorotis 

a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi 

bagi masyarakat luas sehingga dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai penguatan pendidikan karakter gotong 

royong pada kegiatan Pramuka. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk 

kegiatan penelitian selanjutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan wawasan bahwa ekstrakurikuler pramuka 

merupakan salah satu pendidikan nonformal yang dapat menjadi 

sarana penguatan pendidikan karakter. 

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi serta 

panduan bagi pelaksanaan kegiatan pramuka di sekolah sehingga 

tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai secara maksimal. 

c. Bagi siswa, melalui penelitian ini dapat menjadi motivasi untuk 

terus melaksanakan ekstrakurikuler dengan mengaplikasikan nilai 

karakter gotong royong dengan baik. 

E. Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas agar 

penelitian yang dikaji dapat lebih mendalam dan terarah maka diperlukan 

batasan penelitian, untuk itu penelitian ini hanya dibatasi pada masalah 

berikut. 
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1. Penguatan pendidikan karakter gotong royong yang terdiri dari tiga 

aspek yaitu: (1) tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu 

membahu menyelesaikan persoalan bersama, (2) menjalin komunikasi 

dan persahabatan, dan (3) tindakan memberi bantuan atau pertolongan 

pada orang-orang yang membutuhkan. 

2. Subjek penelitian adalah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

pramuka tingkat siaga di SDN Ketawanggede Malang pada tahun 

2017/2018 

F. Definisi Operasional 

1. Penguatan pendidikan karakter adalah program pendidikan di sekolah 

untuk memperkuat karakter siswa melalui haromonisasi olah hati, olah 

rasa, olah pikir, dan olah raga dengan dukungan keluarga dan 

masyarakat, serta kerjasama antara sekolah sebagai bentuk dari bagian 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (Depdiknas, 2017). 

2. Gotong royong merupakan suatu sikap kerjasama yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dengan tujuan meringankan beban pekerjaan 

tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Soekarno dan Koentjaraningrat 

(dalam Panjaitan, 2013: 11) yang menyatakan gotong royong adalah 

kerja bersama dalam upaya mencukupi kebutuhan dan menghadapi 

permasalahan secara bersama. 

3. Ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan diluar jam pelajaran yang 

dilakukan untuk menampung dan mengasah bakat minat siswa. Hal 

tersebut sependapat dengan Darmiyati (2014:4) yang menjelaskan 

bahwa Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di 
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luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan siswa sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan 

yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga 

kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. 

4. Menurut Tim Pusdiklatda Wirajaya DIY (2011: 21) Gerakan Pramuka 

adalah nama organisasi pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga 

yang menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode 

Kepramukaan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa 

ekstrakurikuler pramuka merupakan salah satu bentuk kegiatan 

nonformal diluar pembelajaran kelas yang mengajarkan banyak nilai 

pendidikan bagi kehidupan dan pengajaran karakter yang dilakukan 

dengan menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan.  

5. Pramuka tingkat siaga yaitu sebutan bagi pramuka yang umumnya 

berada pada kelas 1-3 sekolah dasar dengan rentang usia anggota 

maksimal 10 tahun sebelum masuk pada tingkat penggalang. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Tim Pusdiklatda Wirajaya DIY (2011: 35) 

yang menyatakan bahwa Siaga adalah anggota muda Gerakan Pramuka 

yang berusia 7-10 tahun dan memiliki sifat unik yang pada dasarnya 

merupakan pribadi yang aktif. Pramuka siaga memiliki 3 tingkatan 

yaitu Siaga Mula, Siaga Bantu, dan Siaga Tata.  


