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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi secara global memberikan dampak positif dan 

negatif bagi peserta didik. Dampak positifnya yaitu peserta didik dapat dengan 

mudah mengetahui informasi atau ilmu pengetahuan secara luas dan cepat. 

Dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu masuknya pengaruh 

budaya asing terhadap peserta didik yang mengakibatkan melemahnya nilai-

nilai karakter yang ada pada diri peserta didik. Salah satu cara untuk mengatasi 

dampak negatif dari perkembangan teknologi yaitu melalui pendidikan, karena 

pendidikan dapat membentuk karakter dari peserta didik yang akan menjadi 

benteng bagi peserta didik untuk menghadapi dampak negatif dari 

perkembangan teknologi. Menurut  Undang-Undang No 20 tahun 2003 pasal 3 

tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa pendidikan merupakan 

usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk membentuk karakter 

yang ada pada peserta didik agar dapat terlihat didalam kehidupannya. 

Pendidikan merupakan usaha untuk menjadikan peserta didik sebagai 

manusia yang mandiri, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, dan memiliki 

karakter agar nantinya dapat bermanfaat bagi kehidupan disekitarnya (Sagala,  

2019:3). Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang guru untuk 

mengembangkan potensi peserta didik baik dari segi sikap, pikiran dan 

keterampilan agar terarah dan baik. Pada saat ini lembaga formal yang 

memfokuskan pada bidang pendidikan yaitu sekolah. 
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Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang bertanggung jawab 

untuk menghasilkan lulusan yang baik dan berkualitas. Pada setiap proses 

pembelajaran yang dilakukan baik itu bersifat akademik ataupun non-

akademik, sebaiknya terdapat nilai-nilai pendidikan karakter yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah agar nantinya setiap lulusan yang dihasilkan akan 

menjadi lulusan yang baik, berkualitas, dan berkarakter.  

Pendidikan karakter bukan merupakan kebijakan baru di Indonesia. 

Pendidikan karakter telah ada sebelumnya pada tahun 2010 dengan 18 nilai-

nilai dan sekarang pendidikan karakter telah diperbarui oleh pemerintah 

menjadi 5 nilai-nilai yaitu: religius, nasionalis, gotong royong, madiri, dan 

integritas. Pendidikan karakter merupakan usaha untuk menanamkan nilai-nilai 

karakter kepada peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap sesama, 

lingkungan, dan untuk menjadikan peserta didik sebagai manusia yang 

berahlak mulia (Fadilah dan Khorida, 2013:23). Pendapat lain yang 

menjelaskan pengertian pendidikan karakter ialah Samani dan Hariyanto 

(2011:45) menjelaskan bahwa pendidikan karakter merupakan proses 

penanaman nilai-nilai pendidikan karakter kepada peserta didik agar menjadi 

manusia seutuhnya dan peduli terhadap lingkungan sekitar.  

Pendidikan karakter merupakan usaha seorang guru untuk menanamkan 

kebiasaan baik pada peserta didik sesuai dengan nilai-nilai karakter, hal itu 

dilakukan agar peserta didik memiliki kepedulian dan kesadaran untuk selalu 

berbuat baik terhadap sesama (Mulyasa, 2012:3). Karakter yang terdapat 

didalam diri peserta didik dapat dibentuk dengan pendidikan, pikiran, dan 

perbuatan secara berkesinambungan. Penerapan pendidikan karakter di sekolah 
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dapat dilakukan melalui pembelajaran, pembiasan dan kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan diluar jam efektif sekolah yang 

bertujuan untuk mengembangkan potensi diri, menambah wawasan dari setiap 

peserta didik, dan dapat dijadikan sarana dalam menanamkan nilai-nilai 

pendidikan karakter. Menurut Kemendikbud No.62 tahun 2014 pasal 1 

menjelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang  

dilakukan dengan bimbingan dari pihak sekolah bersifat kegiatan tambahan 

atau kegiatan yang dilakukan diuar jam sekolah tanpa menggangu jam efektif 

pembelajaran peserta didik. Pendapat lain yang menjelaskan pengertian 

ekstrakurikuker ialah Rosalia (2017:22) menjelaskan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan yang dilakukan diluar jam 

sekolah mimiliki tujuan untuk mengembangkan potensi diri, memperluas 

pengetahuan, dan menyalurkan bakat minat peserta didik dengan pengawasan 

pihak sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan didalam lingkungan 

sekolah dan diluar lingkungan sekolah 

Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dapat digunakan sebagai 

sarana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter. Salah satu 

ekstrakurikuler yang dapat dijadikan sarana untuk menanamakan nilai-nilai 

pendidikan karakter yaitu ekstrakurikuler pramuka, karena ekstrakurikuler 

pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh seluruh 

peserta didik. Selain itu, proses kegiatan ekstrakurikuler pramuka lebih banyak 

mencerminkan nilai-nilai pendidikan karakter seperti nilai religius, nasionalis, 

mandiri, gotong royong, dan integritas. Selain itu pendidikan karakter dapat 
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diterapkan dengan baik melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka karena 

ekstrakurikuler pramuka bertujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai 

manusia yang mandiri, kreatif, berkakhlak mulia, dan cinta tanah air, tujuan 

pramuka tersebut sesuai dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang 

diterapkan.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 

2017,  SD Negeri Kauman 3 Malang memiliki 2 jenis kegiatan ekstrakurikuler 

yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Eksrakurikuler pilihan 

yaitu: karate, qiro’ah, membatik, qosidah, seni tari, melukis, catur, dan puisi. 

Ekstrakurikuler wajib yaitu : ekstrakurikuler pramuka. 

Ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan di SD Negeri Kauman 3 

Malang dapat dikatakan berjalan dengan baik, dan pada pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka berlangsung pembina pramuka berperan penting 

untuk mendampingi berbagai macam kegiatan pramuka yang berkaitan dangan 

PPK seperti bekerja sama dalam memasang tenda, melakukan permainan, 

latihan PBB, menyanyi bersama, berdo’a bersama sebelum melakukan 

kegiatan, dan sholat berjama’ah. Pada saat melaksanakan kegiatan 

ektrakurikuler pramuka peserta didik terlihat senang akan tetapi ada saja yang 

tidak bersemangat dalam melakukan kegitan ektrakurikuler pramuka. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pembina pramuka SD Negeri 

Kauman 3 Malang pada tanggal 12 Oktober 2017, Kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dilakukan secara rutin setiap minggu sekali tepatnya pada hari Kamis 

dengan durasi kegiatan 3 jam setiap pertemuan. Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri Kauman 3 Malang dapat dikatakan 
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berprestasi, dibuktikan dari penghargaan yang telah diperoleh yaitu: Juara 3 

lomba PBB putri tahun 2000, juara lomba gugus SD tingkat kota tahun 2006, 

lomba PBB putra 2006, juara 1 lomba gugus SD tingkat propinsi jawa timur 

tahun 2009, juara 1 lomba gugus depan tingkat kabupaten/kota JATIM tahun 

2009, juara 2 jambore ranting bidang pendidikan tahun 2009, juara 2 gerakan 

pramuka tahun 2009, juara 1 lomba gugus tingkat nasional tahun 2010, lomba 

pesta siaga gerakan pramuka klojen tahun 2011, dan Juara 2 pesta siaga putra 

2011.  

Pembina pramuka mengatakan bahwa SD Negeri Kauman 3 Malang 

memiliki kendala pada kegiatan eksttakurikuler pramuka yaitu terdapat 

beberapa sarana yang tidak ada dan lapangan yang telah disemen sehingga 

ketika melakukan praktek memasang tenda peserta didik mengalami kesulitan. 

Sehingga kegiatan yang sering dilakukan ketika ekstrakurikuler pramuka 

berlangsung yaitu kegiatan permainan, pemberian materi kepramukaan dan 

praktek lapang mengenai pramuka. Berdasarkan uraian diatas penting untuk 

dikaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan penanaman nilai-nilai pendidikan 

karakter yang ada di SD Negeri Kauman 3 Malang. 

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai penanaman nilai-nilai 

pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka telah dilakukan oleh 

Rizky Utami pada tahun 2016 dengan judul ”penanaman nilai-nilai pendidikan 

karakter peserta didik melalui ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri Mlati 1 

Sendangandi Mlati Sleman Yogyakarta”. Hasil dari penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa ekstrakurikuler pramuka dapat dijadikan sebagai sarana 

untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karkater pada peserta didik, karena 
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di dalam ekstrakurikuler pramuka terdapat dasa dharma, didalam dasa dharma 

sendiri telah mencakup keseluruhan dari nilai-nilai pendidikan karakter. Selain 

itu sarana dan prasaran merupakan suatu hal yang penting karena dapat 

menunjang keberhasilan untuk menanamkan 18 nilai-nilai pendidikan karakter. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lina Dwi Hastuti pada tahun 2012 

yang berjudul “pendidikan karakter pada siswa SD melalui eksrakurikuler tari 

Reog Ponorogo“. Hasil dari penilitian ini yaitu mengetahui bahwa ciri-ciri nilai 

seni dalam tari reog ponorogo adalah kekuatan diri, perjuangan kepemimpinan, 

kerja sama, kesetiaan dan kejujuran. Sedangkan ciri-ciri nilai pendidikan 

karakter dalam tari reog ponorogo adalah percaya diri, kerjasama antar siswa, 

disiplin, dan bertanggung jawab.    

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penting untuk dikaji lebih 

mendalam mengenai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

menanamkan nilai-nilai dari pendidikan karakter dengan judul penelitian 

“penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka di 

SD Negeri Kauman 3 Malang”. Melalui penelitian ini dapat mengetahui proses 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam menanamankan nilai-

nilai pendidikan karakter yang ada di SD Negeri Kauman 3 Malang, yang 

nantinya akan berguna bagi sekolah dalam melaksanakan penanaman dan 

pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler, 

khususnya ekstrakurikuler pramuka yang ada di SD Negeri Kauman 3 Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dirumuskan sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana pelaksanaan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler  pramuka di SD Negeri Kauman 3 Malang? 

2. Nilai-nilai karakter apa yang ditunjukkan peserta didik ketika kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka berlangsung? 

3. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan 

penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka di SD 

Negeri Kauman 3 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Bedasarakan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter   

melalui ekstrakurikuler  pramuka di SD Negeri Kauman 3 Malang. 

2. Mendeskripsikan nilai-nilai karakter apa yang ditunjukkan peserta didik 

ketika kegiatan ekstrakurikuler pramuka berlangsung. 

3. Mendeskripsikan apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung 

dalam melakukan penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler 

pramuka di SD Negeri Kauman 3 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

ataupun praktis : 

1. Manfaat teoritis 

Dapat memberikan informasi bagi peneliti lain yang akan mengkaji tentang 

penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui ektrakurikuler pramuka. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi sekolah 

dalam menerapkan atau menamankan nilai-nilai pendidikan karakter yang 

ada di sekolah khususnya melalui esktrakurikuler pramuka 

b. Bagi pembina pramuka 

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pembina 

pramuka dalam melakukan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter 

melalui ektrakurikuler pramuka yang ada di sekolah. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk 

dijadikan bahan acuan dalam melakukan penelitian terkait penanaman nilai-

nilai pendidikan karakter melalaui ektrakurikuler yang ada di sekolah dasar. 

E. Batasan Penelitian 

SD Negeri Kuaman 3 Malang memiliki berbagai macam kegiatan 

ekstrakurikuler wajib dan tidak wajib, ektrakurikuler wajib yaitu 

ekstrakurikuler pramuka dan eksrakurikuler pilihan yaitu: karate, qiro’ah, 

membatik, qosidah, seni tari, melukis, catur, dan puisi. Penelitian ini akan 

dibatasi pada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter serta hal-hal yang menjadi faktor 

penghambat dan pendukung dalam melaksanakan penanaman nilai- nilai 

pendidikan karakter pada pramuka penggalang kelas 4 dan 5. 
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F. Definisi Oprasional  

1. Pendidikan karakter 

Pendidikan karakter ialah usaha atau bentuk pengarahan dan bimbingan 

terhadap peserta didik agar memiliki tingkah laku yang baik dan sesuai dengan 

nilai-nilai dari pendidikan karakter dan karakter dalam setiap siswa dapat 

dibentuk melalui pendidikan, pikiran, dan pembiasaan.  

2. Ektrakurikuler 

Kegiatan yang dilakukan diluar jam sekolah yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi diri, memperluas pengetahuan, dan menyalurkan 

bakat minat siswa dengan pengawasan dari pihak sekolah. 

3. Ekstrakurikuler Pramuka 

Ekstrakurikuler pramuka merupakan kegiatan yang dilakukan luar jam efektif 

pembelajaran dibawah pengawasan dari pihak sekolah dan ektrakurikuler 

pramuka pramuka bertujuan untuk melatih peserta didik untuk memiliki sifat 

mandiri, kreatif, berakhlak mulia dan cinta terhadap tanah air. 

 




