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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab I pendahuluan berisi tentang gambaran umum penelitian yang akan 

dilaksanakan oleh peneliti, alasan dilaksanakan penelitian, serta kondisi nyata yang 

ada di lapangan. Bab pendahuluan yang di tulis oleh peneliti ini memuat latar 

belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat, 

batasan penelitian dan definisi operasional. 

A. Latar Belakang  

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 (UU Sisdiknas No 20 tahun 2003). Pendidikan yang 

mampu mendukung pembangunan dimasa mendatang adalah pendidikan yang 

mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mampu menghadapi dan 

memecahkan problema kehidupan yang dihadapinya. Keberhasilan pembelajaran 

tidak hanya ditentukan kemempuan guru mengajar didalam kelas. Ada juga faktor 

lain yang dapat digunakan dalam membantu mengembangkan potensi anak. 

Kegiatan di sekolah tidak hanya menuntut siswa berada pada ruang kelas dan 

berpaku pada pedoman materi yang sudah pakem dalam buku yang dimiliki siswa. 

Selain kegiatan akademik di sekolah siswa juga diberi ruang dan waktu untuk 
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meningkatkan kemampuan non-akademiknya,  untuk siswa dapat mengeksplor bakat 

dan minat yang ada dalam diri siswa supaya dapat  berkembang. Pendidikan non-

akademik bisa di sebut juga kedalam kegiatan ekstrakirikuler yang ada di dalam 

kegiatan sekolah, tetapi diluar jam pelajaran. Ektrakurikuler digunakan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa yang tidak dapat dikeluarkan 

dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional 

Republik Indonesia 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, bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. 

Memperluas diri ini dapat dilakukan dalam dengan memperluas wawasan 

pengetahuan dan mendorong pembinan sikap dan nilai-nilai yang ada. 

Ektrakurikuler di sekolah memiliki bayak bidang yang dapat di ikuti oleh 

siswanya sebagai tempat untuk meningkatkan kemampuan diri. Seperti halnya di SD 

Negeri Sumbersari 1 Malang, di sekolah itu banyak ekstrakurikuler yang dapat 

menampung siswanya untuk pengembangan bakat dan minat, yaitu: ekstrakurikuler 

karate, ektrakurikuler karawitan, ekstrakurikuler Bahasa Inggris, ekstrakurikuler tari 

dan masih banyak yang lain. Semua ektrakurikuler itu dapat membantu siswa untuk 

mengembangkat bakat serta minat yang di miliki, jika bakat atau minat olahraga 

dapat mengambil ektrakurikuler karate, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah terbagi 

menjadi ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan (seperti yang sudah 

disebutkan). Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib 

yang harus diikuti oleh setiap peserta didik.  
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Dari berbagai macam ekstrakurikuler yang ada, ekstrakurikuler pramuka yang 

memiliki banyak aspek untuk dapat mendidik siswa tersebut menjadi tangguh dan 

berwawasan luas. Kita semua tahu bahwa pramuka sebagai organisasi social yang 

bersifat nonformal, tetapi bisa dilakukan juka di sekolah. Dalam UU No. 12 tahun 

2010 tentang Gerakan Pramuka menjelaskan bahwa gerakan pramuka bertujuan 

untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa 

mulia, berjiwa patriot, taat hokum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-niai lihur bangsa 

dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan pancasila, serta melestarikan 

lingkungan hidup. Maka dari itu Ekstakurikuler pramuka disekolah dasar menjadi 

salah satu ekstrakurikuler wajib.. 

Sekolah SDN Sumbersari 1 Kota Malang ini merupakan salah satu sekolah 

dasar yang ada di wilayang Kota Malang. Sebagai ektrakurikuler wajib, kegiatan 

pramuka diikuti oleh kelas I, II, dan III yang termasuk golongan pramuka siaga dan 

kelas VI, V, dan VI yang termasuk pramuka golongan penggalang. Dari apa yang 

dijelaskan diatas, ektrakurikuler pramuka di ikuti oleh semua siswa disekolah. Karena 

ekstrakurikuler pramuka sangatlah berpengaruh terhadap sikap dan sifat siswa 

didalam lingkungkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Hal itu menjadi penyebab 

peneliti mengapa mengambil ekstrakurikuler pramuka untuk penanaman sikap 

disiplin dan sikap kepemimpinan siswa sekolah dasar.   

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada bulan Desember 2017 yang 

sebelumnya telah dilakukan peneliti, kegiatan pramuka yang di lakukan di SDN 

Sumbersari 1 Malang sudah terbilang cukup lama kegiatan ini di laksanakan dan 
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cukup baik. Hal ini terbukti ketika saat kegiatan pramuka siswa sangat antusias dan 

mengikuti setiap kegiatan yang di harapkan pembinannya, hanya saja kegiatan 

esktrakurikuler pramuka belum pernah di lakukan penelitian tentang penanaman 

sikap disiplin dan kepemimpinan melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Dari 

pada itu peserta didik juga masih menunjukan sikap kurang di siplin dan 

kepemimpinan saat upacara hari senin, masih ada yang datang terlambat untuk 

mengikuti sholat dhuha, serta didalam kelas ada juga yang belum menunjukan sikap 

disiplin. Karena ekstrakurikuler pramuka membentuk siswa menjadi seseorang yang 

berwatak, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur. 

Hal ini diatas juga didukung dengan penelitian terdahulu bahwa penanaman 

sikap kedisiplinan dalam pramuka pernah dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan 

oleh Kardi. 2016. Tesis Program Studi Magister Administrasi Pendidikan. 

Pembentukan Pribadi Disiplin dalam Implementasi Ekstrakurikuler Pramuka di SDN 

2 Tirem Grobogan. 

Adanya permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti 

termotivasi melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dalam menumbuhkan sikap disiplin dan kepemimpinan. 

Maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Sikap Kedisiplinan 

dan Sikap Kepemimpinan melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Di SDN 

Sumbersari 1 Malang” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SDN Sumbersari 1 

Malang? 

2. Bagaimana proses menumbuhkan sikap disiplin dan kepemimpinan melalui 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SDN Sumbersari 1 Malang? 

3. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung kegiatan ektrakurikuler pramuka 

dalam menumbuhkan sikap disiplin dan kepemimpinan kepada siswa di SDN 

Sumbersari 1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SDN 

Sumbersari 1 Malang . 

2. Untuk mengetahui proses menumbuhkan sikap disiplin dan kepemimpinan 

melalui kegiatan eltrakurikuler pramuka di SDN Sumbersari 1 Malang. 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung kegiatan ektrakurikuler 

pramuka dalam menanamkan sikap disiplin dan kepemimpinan kepada siswa di 

SDN Sumbersari 1 Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat 

secara teoritis dan manfaat secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut.  

1. Secara Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan atau 

pembaharuan yang bersifat teoritik dalam segi pendidikan bagi sekolah dasar  SDN 

Sumbersari 1 Malang pada Analisis Sikap Kedisiplinan dan Kepemimpinan melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka sehingga siswa memiliki karakter  dalam diri dan 

membekali karir hidupnya melalui sikap disiplin serta sikap kepemimpinan 

2. Praktis 

Pada manfaat secara praktis, penelitian ini memberikan pengalaman mengena 

pelaksanaan pendidikan karakter bagi: 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi guru untuk mengembangkan apa yang 

ada dalam diri anak dan memanfaatkan ekstrakurikuler sebagai salah satu alat 

untuk menanamkan sikap disiplin dan sikap kepeminpinan ada pada diri 

seorang siswa. 

b. Bagi Siswa 

Sikap disiplin dan tanggung jawan yang ditanamkan dalam kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka, diharapan dapat memberikan pengaruh yang positif  

terhadap kehidupan sehari-hari siswa, serta memberikan kebiasaan yang baik 

untuk siswa didalam kegiatan sekolah, keluarga dan juga masyarakat. 
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c. Bagi sekolah  

Memberikan masukan kepada sekolah dalam usaha  menginformasi tentang 

pentingnya pembelajaran non akademik demi menunjang karakter anak yang 

dapat berpengaruh untuk peningkatan mutu sekolah 

d. Bagi peneliti lain 

Peneliti lain diharapkan dapan dijadikan bahan masukan dan referensi dalam 

meningkatkan penanaman sikap disiplin dan tanggung jawam dalam kegiatan 

ektrakulikuler pramuka, serta sebagai tambahan informasi untuk penelitian 

selanjutnya, untuk dapat memunculkan penelitian-penelian yang lebih menarik. 

 

E. Batasan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis ingin membatasi masalah dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini untuk mengetahui tentang Penanaman Sikap 

Kedisiplinan dan Kepemimpinan Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler Pramuka. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sumbersari 1 Malang pada siswa kelas IV dan 

kelas V. 

 

F. Definisi Operasional 

Agar permasalahan ini tidak meluas, makas perlu adanya istilah jadi peneliti 

memberi batasan istilah sebagai berikut. 
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1. Analisis

Analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena)

sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan

antar bagian tersebut dalam keseluruhan.

2. Sikap kedisiplinan

Disiplin adalah suatu sikap yang menjamin adanya kepatuhan terhadap

“perintah” dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan

seandainya tidak ada “perintah”.

3. Sikap kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di

luar jam belajar kurikulum standar, sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum

dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk

mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang

lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum.

5. Ekatrakurikuler Pramuka

Ekstrakurikuler pramuka adalah kegiatan pramuka yang dilakukan diluar kelas

atau di luar keluarga, yang membentuk watak, akhlak serta budi pekerti siswa.


