
16 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

1. Karakter

a. Definisi Karakter

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki karakter

beragam. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa latin 

yaitu character, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi 

pekerti, kepribadian dan akhlak (Agus, 2012:29). Selain itu Zainal 

(2011:2) menyatakan bahwa karakter mengacu pada serangkaian sikap 

(attitudes), perilaku (bahaviors), motivasi (motivation), dan 

keterampilan (skills).  

Karakter juga diketahui sebagai sikap yang dimiliki dan dibentuk 

oleh manusia sejak dia dilahirkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Megawangi (2009:11) yang menyatakan bahwa karakter berasal dari 

bahasa Yunani, charassein, yang berarti mengukir sehingga terbentuk 

pola. Mempunyai akhlak mulia adalah tidak secara otomatis dimiliki 

oleh setiap manusia begitu ia dilahirkan, tetapi memerlukan proses 

panjang melalui pengasuhan dan pendidikan (proses “pengukiran”) 

dimulai sejak anak dilahirkan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa karakter merupakan suatu sikap yang dimiliki 

manusia sejak lahir yang dibentuk secara bertahap selama manusia itu 

tumbuh. 
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Karakter merupakan suatu sifat yang menjadi cerminan perilaku 

yang dilakukan oleh manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat Suyanto 

(dalam Daryanto, 2013:9) yang menyatakan bahwa karakter adalah 

cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu 

untuk hidup bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter dapat berarti gambaran dari 

suatu kepribadian seseorang. Selain pernyataan diatas, Coon (dalam 

Zubaedi, 2011:8) mendefinisikan karakter sebagai suatu penilaian 

subjektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut 

kepribadian yang dapat atau tidak dapat diterima masyarakat. 

  Karakter dapat menjadi landasan dari terbentuknya kepribadian 

seseorang. Orang yang memiliki karakter yang baik, maka perilaku 

yang ditunjukan dalam bermasyarakat juga baik. hal ini sebagaimana 

dituturkan oleh Yaumi (dalam Daryanto, 2013:9), bahwa karakter 

menggambarkan kualitas moral seseorang yang tercermin dari segala 

tingkah lakunya yang mengandung unsure keberanian, ketabahan, 

kejujuran, dan kesetiaan, atau perilaku dan kebiasaan yang baik. 

Karakter pada seseorang dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

faktor lingkungan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan faktor 

bawaan. Dalam pendidikan, seseorang dikatakan berkarakter apabila 

telah memiliki potensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang 

teraktualisasi dalam kehidupannya. Adapun lingkup sosial, seseorang 

yang berkarakter mempunyai logika dan rasa dalam menjalin 
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hubungan intrapersonal, dan hubungan interpersonal dalam kehidupan 

bermasyarakat. (Daryanto, 2013:62). 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa karakter 

merupakan bentuk sifat dan perilaku yang dimiliki oleh setiap manusia 

yang dibentuk melalui diri sendiri dan lingkungannya. Karakter juga 

dapat diartikan sebagai ciri khas dari sifat seseorang yang diperoleh 

dan dikembangkan secara sistematis melalui kehidupan bermasyarakat 

dan juga malalui program pendidikan yang dilakukan dengan berbasis 

karakter.  

2. Pendidikan Karakter 

a. Definisi Pendidikan Karakter 

Pendidikan merupakan suatu sarana dalam mengembangkan 

pengetahuan serta pembentukan karakter seorang individu. Menurut 

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (dalam Depdiknas,2013) 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Su’ud (2011:46) 

yang mengatakan. 

“Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh manusia 

secara sadar tanpa adanya paksaan untuk membekali manusia 

tersebut dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan 

sehingga dapat memberikan manfaat bagi manusia itu sendiri. 

Selain berupaya untuk membekali manusia dengan 

pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga 
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mengembangkan potensi-potensi atau sifat-sifat alamiah 

manusia yang membedakannya dengan makhluk lain dimuka 

bumi yaitu akhlak mulia, kekuatan spiritual keagamaan dan 

pengendalian diri.” 

 

Melalui pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa pendidikan 

merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang guna 

memperoleh suatu pengetahuan serta mengembangkan segala potensi 

yang ada pada dirinya. Pendidikan juga memiliki peran dalam 

membentuk karakter baik dalam diri seseorang. Untuk itulah 

pendidikan dengan berlandaskan karakter perlu dikembangkan. Hal ini 

tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dalam pasal 3 dinyatakan bahwa:  

“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 bertaqwa kepada Tuhan 

YME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.” 

 

Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai  pendidikan yang 

berlandaskan karakter. Dirjen Dikti (dalam Barnawi, 2012: 24) 

menyatakan bahwa pendidikan karakter diartikan sebagai pendidikan 

nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, 

yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik. 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang dilakukan secara 

bertahap dan terus menerus, karena dalam pendidikan karakter tidak 

hanya menilai hasil yang diperoleh oleh peserta didik selama proses 

pembelajaran, namun juga dalam hal proses. Hal tersebut sejalan 
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dengan pernyataan Barnawi (2012:17) yang menyatakan bahwa 

Pendidikan karakter tidak sertamerta akan menampakkan bentuk/hasil, 

tetapi merupakan proses panjang. 

b. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh 

lembaga pendidikan secara terus menerus dengan tujuan menjadikan 

peserta memiliki karakter yang baik. Hal ini sependapat dengan 

Barnawi (2012:28) yang menyatakan pendidikan karakter bertujuan 

untuk perubahan kualitas tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dimana tujuan akhirnya adalah terwujudnya insan yang 

berilmu dan berkarakter. Sejalan dengan penyataan diatas, Masnur 

(2011: 81) juga menyatakan bahwa. 

“tujuan pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta 

didik secara utuh, terpadu dan seimbang. melalui pendidikan 

karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri 

meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji 

dan menginternalisasikan, serta mempersonalisasikan nilai-

nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam 

perilaku sehari-hari”. 

 

Menurut Megawangi (2009:93), pendidikan karakter adalah sebuah 

usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan 

dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

lingkungannya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa 

pendidikan karakter merupakan suatu upaya yang diterapkan dalam 

sarana pendidikan dengan mengajarkan berbagai nilai dan sikap baik 
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kepada peserta didik untuk dapat diterima dan berguna  bagi dirinya 

sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pendidikan karakter juga merupakan suatu sarana penanaman budi 

pekerti yang luhur dalam masyarakat. hal ini sesuai dengan pendapat 

Williams, (2010) yang menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah 

pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek 

pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). 

Melalui pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter merupakan suatu usaha yang dirancang secara berkelanjutan 

atau berkesinambungan guna membentuk kepribadian yang 

berlandaskan pendidikan melalui pengetahuan, perasaan, dan tindakan 

yang bernorma dalam masyarakat. 

c. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Nilai-nilai karakter yang diajarkan dalam pendidikan karakter 

memiliki 18 nilai. Menurut Permendiknas No. 2 Tahun 2010, nilai-

nilai pendidikan karakter diantaranya: Religius, Jujur, Toleransi, 

Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, 

Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, 

Bersahabat atau Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli 

Lingkungan, Peduli Sosial, Tanggung-jawab.  

Sehubungan dengan 18 nilai karakter di atas Megawangi, (dalam 

Mulyatiningsih, 2010:4) pernah menyatakan bahwa. 

“Indonesian Heritage Foundation (IHF) sebelumnya 

mengembangkan model ‘Pendidikan Holistik Berbasis 

Karkater’ (Character-based Holistic Education) dimana 

kurikulum yang digunakan adalah “Kurikulum Holistik 



22 

 

 

 

Berbasis Karakter” (Character-based Integrated 

Curriculum). Kurikulum tersebut bertujuan untuk 

mengembangkan seluruh dimensi manusia. Terdapat 

sembilan pilar karakter dalam kurikulum tersebut, yaitu: (1) 

cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; (2) kemandirian dan 

tanggungjawab; (3) kejujuran/amanah; (4) hormat dan 

santun; (5) dermawan, suka tolong menolong dan gotong 

royong/kerjasama; (6) percaya diri dan pekerja keras;(7) 

kepemimpinan dan keadilan; (6) baik dan rendah hati, dan; 

(9) toleransi, kedamaian, dan kesatuan.” 

 

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mengajarkan 

berbagai nilai-nilai baik yang berguna dalam kehidupan 

bermasyarakat yang diajarkan secara terus menerus dan bertahap guna 

membentuk peserta didik yang memiliki karakter baik sesuai dengan 

norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.  

Keberlangsungan pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia 

mulai diterapkan pada tahun 2010 yang didasari atas kebijakan 

Gerakan Nasional Pendidikan Karakter berlandaskan Rencana Aksi 

Nasional (RAN) Pendidikan Karakter Bangsa. Dalam buku konsep 

dan pedoman penguatan pendidikan karekter (Kemendikbud, 2017:5) 

dijelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter perlu dilanjutkan, 

dioptimalkan, diperdalam, dan bahkan diperluas sehingga 

diperlukannya penguatan pendidikan karakter bangsa.  

3. Penguatan Pendidikan Karakter 

a. Definisi Penguatan Pendidikan Karakter 

Penguatan pendidikan karakter merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah guna menunjang pelaksanaan Gerakan 

Nasional Revolusi Mental (GNRM). Hal tersebut berlandaskan pada 
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Agenda Nawacita No. 8 yang berbunyi “Penguatan revolusi karakter 

bangsa melalui budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik 

sebagai bagian dari revolusi mental.” 

Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan pendidikan berbasis 

karakter. Hal ini tertera dalam Kemendikbud (2017:1) yang 

menyatakan bahwa.  

“pendidikan karakter sudah pernah diluncurkan sebagai 

gerakan nasional pada 2010. Namun, gema gerakan 

pendidikan karakter ini belum cukup kuat. Karena itu, 

pendidikan karakter perlu digaungkan dan diperkuat kembali 

menjadi gerakan nasional pendidikan karakter bangsa melalui 

program nasional Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).” 

 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penguatan pendidikan 

berbasis karakter diterapkan. Diterapkannya penguatan pendidikan 

karakter tak lepas dari peranan pelaksanaan pendidikan karakter 

sebelumnya, yakni guna memperkuat penanaman karakter baik bagi 

peserta didik. Hal ini sesuai dengan isi dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menegah Nasional (RPJM) 2015-2019 yang berbunyi 

“Penguatan pendidikan karakter pada anak anak usia sekolah pada 

semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, 

akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan 

karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran”. 

b. Nilai-nilai Penguatan Pendidikan Karakter 

Berlandaskan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), 

terdapat 5 nilai-nilai utama yang ada dalam penguatan pendidikan 

karakter, yaitu. (a) Religius. (b) Nasionalis. (c) Mandiri. (d) Gotong 

royong. (e) Integritas. (Kemendikbud, 2017:9). Bentuk kelima nilai 
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karakter utama tersebut merupakan nilai-nilai karakter yang yang 

bersumber dari pengimplementasian Pancasila.  

Adapun kelima nilai tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 

a. Nilai karakter religius berkaitan dengan segala hal tindakan yang 

berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa 

b. Nilai karakter nasionalis merupakan suatu bentuk cara berpikir 

serta tindakan yang didasari dengan sikap kebangsaan dengan 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

pribadi. 

c. Nilai karakter integritas merupakan salah satu nilai yang 

mencerminkan pribadi utuh seseorang di mata masyarakat.  

d. Nilai karakter mandiri merupakan bentuk sikap dan perilaku yang 

menempa diri seseorang untuk tidak terlalu bergantung pada orang 

lain dalam segala hal di kehidupannya dalam bermasyarakat. 

e. Nilai karakter gotong royong merupakan salah satu tindakan sosial 

yang mencerminkan kebersamaan dalam menjalani apapun . 

Melalui penjabaran kelima nilai dalam penguatan pendidikan 

karakter di atas dapat diketahui bahwa setiap nilai dapat menbentuk 

berbagai sikap karakter yang baik untuk dimiliki oleh siswa dalam 

perilakunya di masyarakat sesuai dengan masing-masing nilainya. Hal 

ini tertuang dalam pernyataan Kemendikbud, (2017:8-9) yang berisi 

bahwa setiap nilai karakter pada penguatan pendidikan karakter dapat 

membentuk sikap sebagai berikut. 

“(a) Nilai karakter religius akan membentuk sikap yang 

menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap 
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toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan 

lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. (b) 

Nilai karakter nasionalis akam membentuk sikap yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang 

tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa. (c) Nilai karakter integritas 

akan membentuk sikap yang menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-

nilai kemanusiaan dan moral. (d) Nilai karakter mandiri akan 

memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, 

profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar 

sepanjang hayat. (e) Nilai karakter gotong royong dapat 

membentuk sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, 

inklusif, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, 

musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki empati dan 

rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap 

kerelawanan. 

 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-

masing dari nilai-nilai pada penguatan pendidikan karakter ini dalam 

implementasinya tidak akan berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, 

melainkan saling memiliki keterkaitan dengan berbagai nilai karakter 

yang akan saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara 

dinamis dan membentuk suatu keutuhan karakter yang sempurna. 

Pengimplementasian berbagai nilai karakter diatas, tentunya juga 

diharapkan akan membentuk berbagai sikap-sikap positif yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai 

yang dilaksanakannya. 

c. Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter 

Penguatan pendidikan karekter dalam pelaksanaannya diterapkan 

melalui keseluruhan sistem pendidikan, budaya sekolah dan dalam 

kerja sama dengan komunitas (Kemendikbud, 2017:1). Selain itu hal 
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tersebut juga tertulis dalam buku konsep dan pedoman penguatan 

pendidikan karakter (Kemendikbud, 2017:14) yang menyebutkan 

fokus penguatan pendidikan karakter terdapat pada:  

“(1) Struktur program seperti jenjang dan kelas, ekosistem 

sekolah, penguatan kapasitas dan guru. (2) Struktur 

kurikulum yang dilakukan melalui kegiatan intra-kurikuler 

dan kokurikuler, ekstra-kurikuler, dan kegiatan non-

kurikuler. (3) Struktur kegiatan dimana praksis kegiatan 

pembentukan karakter di lingkungan sekolah berdasarkan 4 

dimensi pengolahan karakter ki hadjar dewantara (olah pikir, 

olah hati, olah rasa/karsa, olah raga).” 

 

Melalui fokus pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di atas, 

dapat diketahui bahwa pelaksanaan lebih terpusat dalam kegiatan pada 

lembaga pendidikan. Sistem pendidikan sendiri tidak hanya tentang 

proses pembelajaran di dalam kelas saja, namun juga dapat melibatkan 

seluruh sistem dan program sekolah. karena itulah pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter tidak hanya dilakukan melalui proses 

belajar mengajar saja. Hal ini sesuai dengan tulisan Kemendikbud 

(2017:15) yang menjelaskan bahwa penguatan pendidikan karakter 

dapat diterapkan di sekolah melalui: 

“(1) pendidikan karakter berbasis kelas yang dilaksanakan 

melalui Integrasi dalam mata pelajaran, Optimalisasi muatan 

lokal, Manajemen kelas. (2) pendidikan karakter berbasis 

kultur sekolah seperti Pembiasaan nilai-nilai dalam 

keseharian sekolah, Keteladanan pendidik, Ekosistem 

sekolah, Norma, peraturan, dan tradisi sekolah. (3) 

pendidikan karakter berbasis komunitas seperti melalui 

Orang tua, Komite Sekolah, Dunia usaha, Akademisi, pegiat 

pendidikan, Pelaku Seni & Budaya, Bahasa & Sastra, 

Pemerintah & Pemda.” 

 

Melalui pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa penguatan 

pendidikan karakter merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah 
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untuk meningkatkan pelaksanaan pendidikan karakter yang sesuai 

dengan nilai-nilai pada Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter tersebut dapat diterakan 

melalui berbagai struktur dalam sekolah seperti pembelajaran kelas, 

kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler, serta budaya sekolah.  

Oleh karena itu, implementasi penguatan pendidikan karakter 

hanya menerapkan waktu belajar di sekolah selama 5 hari dengan 

pertimbangan 2 hari digunakan untuk pengimplementasian penguatan 

pendidikan karakter bersama orang tua, dan interaksi sosial dengan 

lingkungan sekitarnya (Kemendikbud, 2017:8). Interaksi sosial 

dengan lingkungan juga memiliki peran dalam proses pendidikan 

siswa. Selain pada konteks belajar di dalam kelas, siswa juga harus 

belajar dengan lingkungannya. Salah satu nilai pada penguatan 

pendidikan karakter yang di dalamnya tertuang sikap interaksi sosial 

yaitu pada nilai karakter gotong royong.   

4. Penguatan Pendidikan Karakter Gotong Royong 

a. Definisi Penguatan Pendidikan Karakter Gotong Royong 

Satu dari kelima nilai utama yang diterapkan pada penguatan 

pendidikan karakter merupakan bentuk dari nilai budaya luhur bangsa 

Indonesia. Nilai tersebut yaitu nilai gotong royong. Menurut Kamus 

Besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertian gotong royong dapat 

diartikan “bekerja bersama-sama atau tolong-menolong, bantu 

membantu” . Nilai kerakter Gotong royong merupakan suatu sikap 
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yang menjadi ciri khas pada masyarakat Indonesia sejak zaman 

dahulu. Menurut Abdillah (2011:3) menyatakan bahwa. 

“Gotong royong berasal dari kata dalam Bahasa Jawa, atau 

setidaknya mempunyai nuansa Bahasa Jawa. Kata gotong 

dapat dipadankan dengan kata pikul atau angkat. sebagai 

contoh ada pohon yang besar roboh menghalangi jalan di 

suatu desa. Masyarakat mengangkatnya bersama-sama untuk 

memindahkan kayu itu ke pinggir jalan. Orang desa 

menyebutnya dengan nggotong atau menggotong. Sedangkan 

kata royong dapat dipadankan dengan bersama-sama. Dalam 

bahasa Jawa kata saiyeg saeko proyo atau satu gerak satu 

kesatuan usaha memiliki makna yang amat dekat untuk 

melukiskan kata royong ini.” 

 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa gotong 

royong merupakan suatu bentuk dari sikap asli budaya bangsa 

Indonesia. Gotong royong merupakan ciri khas perilaku budaya 

bangsa Indonesia yang berkembang secara turun-temurun. Perilaku 

masyarakat dalam kegiatan gotong royong dapat membentuk berbagai 

sikap sosial dalam suatu kelompok masyarakat. Nilai tersebut 

menjadikan kegiatan gotong royong harus tetap ada dan selalu 

terlaksanakan dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu warisan 

budaya yang patut untuk dilestarikan dalam berbagai sarana. 

b. Sikap-sikap Nilai Karakter Gotong Royong 

Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada nilai gotong 

royong memiliki pengertian dimana nilai gotong royong merupakan 

perwujudan dari berbagai perilaku yang mencerminkan sikap sosial 

dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan yang tertuang dalam Kemendikbud, (2017:9) yang 
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menjelaskan makna dari kelima nilai utama penguatan pendidikan 

karakter yang mana salah satunya termasuk karakter gotong royong 

yang berbunyi, 

“Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan 

menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu 

menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan 

persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-

orang yang membutuhkan. Diharapkan siswa dapat 

menunjukkan sikap menghargai sesama, dapat bekerja sama, 

inklusif, mampu berkomitmen atas keputusan bersama, 

musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki empati dan 

rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap 

kerelawanan. 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan nilai gotong royong pada penguatan pendidikan karakter 

memiliki tiga aspek utama yaitu. 

a. Tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu 

menyelesaikan persoalan bersama. Tindakan tersebut dapat 

dicerminkan melalui perilaku saling menghargai pendapat serta 

kerja keras orang lain, serta tindakan bekerja sama dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan bersama. 

Melalui pengimplementasiannya, diharapkan dapat membentuk 

sikap: (1) saling menghargai, (2) kerja sama, dan (3) musyawarah 

mufakat. 

b. Menjalin komunikasi dan persahabatan. Perilaku yang terbentuk 

dalam aspek ini yaitu lebih kepada tindakan sosialisasi antar 

manusia, serta tidak membeda-bedakan antara sesama individu 

dalam perbedaannya. Tindakan tersebut diharapkan dapat 
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menumbuhkan sikap: (1) solidaritas, (2) inklusif, dan (3) anti 

kekerasan dan deskriminasi. 

c. Memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang 

membutuhkan. Tindakan dalam aspek ini lebih kepada perilaku 

peduli sosial. Pengimplementasian serta pembiasaan tindakan 

tersebut kepada siswa diharapkan dapat membentuk serta 

meningkatkan sikap: (1) tolong menolong, (2) empati, dan (3) sikap 

kerelawanan terhadap sesama. 

Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter gotong royong di 

sekolah dapat ditemukan dalam pembelajaran pokok seperti mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial maupun Pendidikan 

KewargaNegaraan. Tidak hanya didapatkan melalui mata pembelajaran 

yang diajarkan di dalam kelas saja namun berbagai kegiatan budaya 

sekolah serta kegiatan ekstrakurikuler juga dapat menjadi sarana yang 

efektif guna mengembangkan serta mengajarkan penguatan pendidikan 

karakter gotong royong di sekolah. 

5. Ekstrakurikuler 

a. Definisi Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengembangan bakat 

yang dilakukan diluar jam pelajaran sekolah. Berdasarkan 

Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan 

(2008:4), kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu jalur 

pembinaan kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah, 
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bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. 

Sedangkan menurut Arikunto (dalam Suryosubroto, 2002: 271) 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur 

program yang ada pada umumnya merupakan kegiatan pilihan. 

Kegiatan ektrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan bakat dan minat 

siswa.  

Selain pendapat di atas, Asmani (2011: 62) menjelaskan bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata 

pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan 

peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat 

melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik 

dan/atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berwenang di 

sekolah. 

Sesuai dengan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan tambahan di luar jam 

pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

oleh siswa. Tidak hanya sebagai kegiatan tambahan semata, pada 

kurikulum 2013 juga terdapat beberapa ekstrakurikuler yang wajib 

dilakukan di sekolah. Oleh karena itu ekstrakurikuler juga dapat diseput 

sebagai salah satu kegiatan pendidikan yang kegiatannya tercakup pada 

kurikulum. Hal ini sesuai dengan pendapat  Wiyani (2012: 110) yang 

menyebutkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

pendidikan yang tercangkup dalam kurikulum yang dilaksanakan di luar 
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mata pelajaran untuk mengembangkan bakat, minat, kreativitas, 

karakter siswa di sekolah.  

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan ekstrakurikuler adalah kegiatan belajar di luar 

jam belajar sekolah dimana kegiatan atau pelaksanaannya merupakan 

perluasan dari sistem kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan siswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan 

minatnya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan kegiatan ekstrakurikuler 

rerdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan (2008: 4), yang 

menjelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler memiliki tujuan sebagai 

mana dijelaskan berikut ini. 

(a) Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan 

terpadu yang meliputi bakat, minat dan kretivitas. (b) 

Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan 

ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga 

terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan 

dengan tujuan pendidikan. (c) Mengaktualisasikan potensi 

siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan 

minat. (d) Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat 

yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak 

asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani 

(civil society). 

 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar jam belajar mengajar yang 

memiliki tujuan tidak hanya sebagai sarana untuk mengembangkan 

potensi, bakat, dan minat yang dimiliki siswa namun juga merupakan 

sarana untuk mengenalkan serta mengajarkan berbagai karakter baik 

dalam kehidupan bermasyarakat kepada siswa. Salah satu contoh 
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kegiatan ekstrakurikuler yang mengajarkan karakter dalam kehidupan 

bermasyarakat yaitu ekstrakurikuler pramuka. 

6. Ekstrakurikuler Pramuka Tingkat Siaga 

a. Definisi Ekstrakurikuler Pramuka  

Kegiatan pramuka atau kepramukaan merupakan salah satu bentuk 

dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ekstrakurikuler 

pramuka merupakan ekstrakurikuler yang diwajibkan bagi seluruh 

siswa di sekolah dasar. Hal tersebut didasari oleh Permendikbud RI No. 

63 Tahun 2014 tentang, Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan 

Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah. 

Pramuka adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan 

di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, 

menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam 

terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan 

yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi 

pekerti luhur (Ilyas, 2012:8).  

Menurut Anggaran Dasar (AD) Gerakan Pramuka Bab 3 Pasal 8 

Ayat 2, Kepramukaan ialah proses pendidikan luar sekolah dan di luar 

keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, 

terarah, praktis yang di lakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar 

Kepramukaan dan Metode kepramukaan yang sasaran akhirnya 

Pembentukan watak. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kepramukaan adalah salah satu ekstrakurikuler wajib di sekolah dasar 

yang mengajarkan pembentukan sikap dan watak dengan tujuan mempu 

membina siswa untuk membentuk karakter yang baik bagi kehidupan 

siswa. Dalam Undang-undang RI No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan 

Pramuka dijelaskan bahwa kepramukaan memiliki tujuan sebagai 

berikut. 

“Tujuan dari gerakan pramuka adalah untuk memebentuk 

setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, 

bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, 

disiplin, menjunjung tinggi nilai–nilai luhur bangsa dan 

memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam 

menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, mengamalkan pancasila serta melestarikan 

lingkungan hidup.” 

 

Pendidikan kepramukaan adalah pendidikan non formal yang 

diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai kepramukaan dan 

diselenggarakan menurut metode kepramukaan. Nilai-nilai 

kepramukaan yang dimaksud disini adalah Satya dan Darma. 

Sedangkan metode kepramukaan yang dimaksud disini adalah belajar 

interaktif dan progresif (Saipul, 2014:6). Metode kepramukaan 

interaktif dan progresif menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga Gerakan Pramuka Pasal 9, tentang Metode Kepramukaan 

dilaksanakan melalui. 

“(a) pengamalan Kode Kehormatan Pramuka. (b) belajar 

sambil melakukan. (c) kegiatan berkelompok, bekerjasama, 

dan berkompetisi. (d) kegiatan yang menarik dan menantang. 

(e) kegiatan di alam terbuka. (f) kehadiran orang dewasa yang 

memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. (g) 
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penghargaan berupa tanda kecakapan. (h) satuan terpisah 

antara putra dan putri.” 

 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 

tentang Gerakan Pramuka Pasal 1, membedakan antara Gerakan 

Pramuka, Pramuka, Kepramukaan, dan Pendidikan Kepramukaan. 

Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk 

menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Pramuka adalah warga 

negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta 

mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Kepramukaan 

adalah segala aspek yang berkaitan dengan Pramuka. sedangkan 

Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, 

kecakapan hidup, dan akhlak mulia Pramuka melalui penghayatan dan 

pengamalan nilai-nilai kepramukaan. 

b. Definisi Ekstrakurikuler Pramuka Tingkat Siaga 

Menurut Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Anggota Gerakan 

Pramuka yang terdiri dari anggota muda yaitu peserta didik Siaga, 

Penggalang, Penegak, Pandega dan anggota dewasa yaitu anggota 

Pramuka, pembantu Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, 

Pembina Profesional, Pamong Saka dan Instruktur Saka, Pimpinan 

Saka, Andalan, Pembantu Andalan, Anggota Mabi dan Staf Karyawan 

Kwartir. 

Pramuka memiliki tingkat golongan yang berbeda dalam 

pelaksanaannya. Tingkat golongan terendah dalam kegiatan 

kepramukaan disebut dengan golongan tingkat siaga. Pramuka tingkat 

siaga merupakan pramuka tingkat paling rendah yang biasanya diikuti 
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oleh siswa kelas 1-3 sekolah dasar. Jana (2011: 3) menyatakan bahwa 

nama Siaga diambil dari kiasan dasar yang bersumber pada perjuangan 

bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda 

yaitu masa “mensiagakan” rakyat. 

Siaga adalah anggota muda Gerakan Pramuka yang berusia 7-10 

tahun dan memiliki sifat unik yang sangat beraneka (Mursitho, 2011: 

47). Golongan Pramuka Siaga memiliki tiga tingkatan yang terdiri atas. 

(a) Siaga mula. Siaga mula mengiaskan tingkatan kecakapan mula-mula 

(awal) yang dimiliki Siaga. (b) Siaga bantu, yang mengiaskan tingkatan 

kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. (c) 

Siaga tata, mengiaskan tingkat kecakapan Siaga sudah diikutsertakan 

untuk menata karya kesiagaan yang artinya menyusun dan mengatur 

pekerjaan dengan rapi dan bersih. 

c. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka Tingkat Siaga 

 Pelaksanaan pramuka tingkat siaga menurut Olivia, (2015:30) 

menggunakan metode berkelompok dengan anggota 6-8 siswa yang 

disebut Barung. Barung dalam pramuka siaga memiliki pemimpin yang 

disebut sulung. Sulung dipilih oleh anggota barung dengan bantuan 

Pembina. Barung menggunakan nama-nama jenis warna sebagai nama 

kelompok. Tujuan dibentuknya Barung adalah agar siaga terbiasa untuk 

bekerja sama dalam sebuah tim. Kerja tim merupakan suatu kegiatan 

yang membutuhkan kebersamaan dan keselarasan pemikiran dari 

banyak orang. Dengan menggunakan metode berkelompok (barung) 
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inilah para pramuka siaga dapat belajar berinteraksi dengan teman 

sejawatnya dengan mudah. 

Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan 

Pramuka Pasal 12, kode kehormatan pramuka merupakan janji dan 

komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan 

kepramukaan. Kode kehormatan pramuka terdiri dari Satya Pramuka 

dan Darma Pramuka. Pramuka tingkat siaga memiliki kode kehormatan 

yang disebut dwi satya dan dwi darma. Dwi satya berbunyi. “Demi 

kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan 

kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga, setiap hari berbuat 

kebaikkan.”. Serta Dwi Darma berbunyi. “Siaga berbakti pada ayah dan 

ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa.” 

Karakter pada pramuka tingkat siaga merupakan karakter anak 

pada usia bermain. Jana (2011:4) menyatakan bahwa 

perkembangan kejiwaan anak usia siaga perlu dihayati oleh pembinanya 

melalui pengenalan dan pemahaman sifat-sifat karakter. Adapun sifat-

sifat karakter yang dimiliki oleh anggota pramuka siaga adalah sebagai 

berikut: 

a. Sifat dan karakter yang positif antara lain: (1) senang bermain, 

bergerak dan bekerja; (2) senang meniru, senang mengkhayal; (3) 

senang menyanyi, dan gemar mendengar cerita; (4) senang 

bertanya, ingin tahu, ingin mencoba; (5) senang pamer, senang 
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disanjung, senang kejutan. (6) spontan, lugu, polos; (7) senang 

bersenda gurau, dan lain-lain. 

b. Sifat dan karakter yang kurang positif antara lain: (1) labil, 

emosional, egois; (2) manja, mudah putus asa; (3) sensitif, rawan, 

mudah kecewa; (4) malu-malu, memerlukan perlindungan, dan lain-

lain. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan pendidikan 

karakter dan ekstrakurikuler pramuka yang telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya, antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Frista Kenanga (2014) dengan judul 

“Pengaruh Partisipasi Siswa Dalam Ekstrakurikuler Pramuka 

Terhadap Perilaku Prososial Siswa Sekolah Dasar”. Hasil penelitian 

yang diperoleh adalah lebih tingginya perilaku prososial subjek yang 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan dibandingan dengan 

subjek pembanding yang memiliki partisipasi rendah dalam 

kepramukaan . Sikap prososial yang dimiliki oleh subjek nampak pada 

kegiatan kepramukaan dan kehidupan di sekolah antara lain 

ditunjukan dengan perilaku tolong menolong, suka menyapa, berbagi, 

dan bekerjasama. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang 

akan dilakukan ini yaitu pembahasan mengenai ekstrakurikuler 

pramuka di sekolah dasar terhadap sikap prososial siswa yang di 

dalamnya juga termasuk kerjasama, sikap empati, dan tolong 

menolong seperti yang akan dikaji dalam penelitian ini. Perbedaannya 
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terdapat dalam pembahasan yang lebih terfokus pada hubungan 

perilaku prosesial siswa yang dikaji dengan menggunakan metode 

kuantitatif. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basit (2017) yang berjudul 

“Peran Ekstrakurikuler Pramuka Dalam Penanaman Nilai-Nilai 

Karakter Siswa Di SDIT Islamiyah Sawangan Depok”. Hasil 

penelitian yang didapat adalah pelaksanaan kegiatan kepramukaan 

pada sekolah tersebut telah mengajarkan materi-materi serta praktek 

yang mengandung unsur pendidikan yang bersifat menanamkan 

karakter. Karakter yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu religius, 

disiplin, kemandirian, kreatif, tanggungjawab, peduli sosial, dan 

kebangsaan. Selama mengikuti kegiatan kepramukaan tersebut, 

presentasi nilai yang dimiliki oleh siswa dalam sikap yang 

berhubungan dengan karakter yang diteliti rata-rata sebesar 85% baik. 

Selain itu, dalam penelitian tersebut juga dapat diketahui bahwa 

pengajaran kepramukaan tersebut dilakukan dengan menggunakan 

empat metode yaitu belajar sambil melakukan , kegiatan di alam 

terbuka, sistem beregu, dan satuan terpisah. Persamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai 

peranan ekstrakurikuler pramuka dalam meningkatkan karakter siswa 

sekolah dasar. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus karakter 

yang diteliti yaitu sehubungan dengan pendidikan karakter dengan 

mencakup 18 karakter yang disajikan dengan menggunakan metode 

kuantitatif. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wijayanti (2017) yang berjudul 

“Pendidikan Karakter Melalui Metode Kepramukaan Di Sekolah 

Dasar Taman Muda Jetis Yogyakarta”. Hasil penelitian yang didapat 

adalah penanaman nilai karakter dengan menggunakan metode 

kepramukaan dapat dilakukan menggunakan 7 metode yaitu. Metode 

pengenalan bela negara, metode permainan/outbond, metode materi 

scout chalenge, metode scouting skill, metode internet teknologi (it), 

metode me-recyle, metode anjangsana atau studi tour (kunjungan 

belajar). Namun penggunaan metode kepramukaan dalam 

menanamkan pendidikan karakter ini juga mengalami kendala yang 

berupa terbatasnya lahan sekolah guna menunjang pelaksanaan 

kegiatan, serta terbatasnya tenaga pembimbing pramuka yang 

mengharuskan didatangkan dari luar sekolah akibat rendahnya 

anggaran biaya dari sekolah. persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu variable penelitian yang terfokus 

meneliti kegiatan kepramukaan dengan kaitannya terhadap karakter 

siswa. Namun perbedaannya yaitu dalam penelitian ini hasil yang 

didapatkan lebih terfokus pada pembahasan metode-metode yang 

ditemukan dalam kepraamukaan dengan kaitannya terhadap 

pendidikan karakter. 

No Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Frista 

Kenanga 

(2014) 

Pengaruh 

Partisipasi Siswa 

Dalam 

Ekstrakurikuler 

Pramuka Terhadap 

1. Penelitian ini melihat partisipasi siswa dalam 

ekstrakurikuler pramuka terhadap perilaku prososial siswa 

kelas 3 SD 

2. Pada penelitian ini, peneliti mengambil 2 sekolah sebagai 

sample yaitu SDN 9 Pagi, dan SDN 11 Pagi dengan 
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Perilaku Prososial 

Siswa 

Sekolah Dasar 

membentuk kelompok uji dan kelompok pembanding. 

3. Bentuk perilaku prososial yang tampak pada penelitian 

tersebut yaitu perilaku keramahan, perilaku tolong 

menolong, perilaku saling berbagi, perilaku kerjasama, 

serta perilaku dalam mengekspresikan empati. 

2. Abdul 

Basit 

(2017) 

Peran 

Ekstrakurikuler 

Pramuka Dalam 

Penanaman Nilai-

Nilai Karakter 

Siswa Di SDIT 

Islamiyah 

Sawangan Depok 

1. Nilai karakter yang diteliti yaitu religius, disiplin, 

kemandirian, kreatif, tanggungjawab, peduli sosial, dan 

kebangsaan. 

2. Penyelenggaraan kepramukaan dalam penelitian ini 

menggunakan empat metode yang di lakukan yaitu belajar 

sambil melakukan , kegiatan di alam terbuka, sistem 

beregu, dan satuan terpisah. 

3. Agenda rutin yang dilakukan dalam kegiatan 

kepramukaan yaitu baris berbaris, tali temali, sandi dan 

semaphore, serta berkemah 

3. Dwi 

Wijayanti 

(2017) 

Pendidikan 

Karakter Melalui 

Metode 

Kepramukaan Di 

Sekolah Dasar 

Taman Muda Jetis 

Yogyakarta 

1. penanaman nilai karakter dengan menggunakan metode 

kepramukaan dapat dilakukan menggunakan 7 metode 

yaitu. Metode pengenalan bela negara, metode 

permainan/outbond, metode materi scout chalenge, 

metode scouting skill, metode internet teknologi (it), 

metode me-recyle, metode anjangsana atau studi tou 

2. terbatasnya lahan sekolah guna menunjang pelaksanaan 

kegiatan terbatasnya tenaga pembimbing pramuka yang 

mengharuskan didatangkan dari luar sekolah akibat 

rendahnya anggaran biaya dari sekolah 

Tabel 2.1 Tabel Kajian Penelitian Relevan 

  Berdasarkan kajian relevan penelitian yang tercantum di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat menjadi 

sarana untuk meningkatkan karakter siswa. Nilai-nilai karakter yang 

terkandung dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka sangatlah banyak, 

seperti pada salah satu penelitian diatas yang menunjukan bahwa 

ekstrakurikuler pramuka dapat meningkatkan sikap prososial siswa. Sikap 

prososial juga terdapat pada penguatan pendidikan karakter yang 

terangkum dalam nilai karakter gotong royong. Oleh karena itu, kedua 

penelitian di atas dapat dijadikan acuan untuk dilakukannya penelitian 

yang berjudul “Penguatan Pendidikan Karakter Gotong Royong Melalui 

Ekstrakurikuler Pramuka Tingkat Siaga Di SDN Ketawanggede Malang”. 
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C. Kerangka Pikir 

    

 

 

Gambar 2.1 Kerangka 

Pikir 

Wajib Pilihan 

Kondisi nyata : 

1. Lebih dari 5 siswa tidak mamu 
membantu temannya dalam kerja 
berkelompok 

2. 2-3 siswa dari setiap kelompok 
tidak bisa menerima teman satu 
timnya dengan baik 

3. Saat ekstrakurikuler berlangsung, 
lebih dari 10 siswa selalu asik 
bermain sendiri dan tidak peduli 
dengan kelompoknya 

Kondisi ideal : 

1. Penguatan pendidikan karakter dapat diterapkan melalui kegiatan 
ekstrakurikuler. Hal tersebut sesuai dengan peraturan presiden Nomor 
87 Tahun 2017 

2. Pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib yang membantu 
membentuk karakter siswa dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara 

3. Penguatan pendidikan karakter gotong royong mampu menunjukan 
sikap menghargai sesama, bekerja sama, inklusif, berkomitmen atas 
keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki 
empati dan rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap 
kerelawanan. 
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Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter 

Mandiri Intergritas Gotong Royong 

tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan 

bahu membahu 

menyelesaikan persoalan 

bersama 

menjalin komunikasi dan 

persahabatan 

memberi 

bantuan/pertolongan pada 

orang-orang yang 

membutuhkan 

Penguatan Pendidikan Karakter Gotong Royong Melalui Ekstrakurikuler 

Pramuka Tingkat Siaga Di SDN Ketawanggede Malang 
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er 

Kokurikuler 
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Dalam penelitian ini, menggunakan 

penelitian kualitatif dengan jenis 

deskriptif.  Subjek penelitian yaitu 

seluruh siswa siaga di SDN 

Ketawanggede Malang. penelitian 

dilakukan pada bulan februari-maret 

2018 dengan prosedur penelitian 

berupa observasi, wawancara, dan 

dokumentasi 

Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa penguatan 

pendidikan karakter gotong royong melalui 

ekstrakurikuler pramuka di SDN Ketawanggede 

menggunakan metode pembelajaran berkelompok 

dengan menanamkan dan mengaplikasikan sikap 

menghargai, bahu-membahu, musyawarah, 

solidaritas, inklusif, anti diskriminasi dan kekerasan, 

tolong menolong, serta empati. 


