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BAB I

PENDAHULUAN

Dalam BAB I Pendahuluan ini akan dibahas hal-hal sebagai berikut : A. Latar Belakang, B.

Rumusan Masalah, C. Tujuan Penelitian, D. Pembatasan Masalah, E. Manfaat Penelitian, dan

F. Penegasan Istilah

A. Latar Belakang

Kemampuan, watak serta peradaban bangsa yang bermartabat merupakan

tujuan serta fungsi dari pendidikan nasional yang mana hal ini disebutkan dalam

Undang-Undang No.20 Tahun 2013 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional.

Karena dengan adanya pendidikan nasional dapat melahirkan generasi yang bukan

hanya memiliki kemampuan ataupun potensi saja akan tetapi diimbangi dengan watak

dan peradaban bangsa yang bermartabat, berakhlak mulia, serta selalu beriman dan

betaqwa kepada penciptanya dan bertanggung jawab.

Hal tersebut merupakan sebagai acuan bangsa Indonesia yang dijadikan dasar

serta tujuan pendidikan nasional kita. Akan tetapi dapat kita saksikan bersama, bahwa

sekarang ini pendidikan belum menunjukan hasil ssesuai dengan harapan yang

berdasar kepada landasan dan tujuan pendidikan itu sendiri. Pembentukan kemanusian

yang cerdas yang disertai keimanan dan ketaqwaan serta memiliki budi pekerti yang

luhur, belum bisa terwujudkan.

Pada Lingkungan masyarakat sekarang ini sangat meresahkan, karena

lunturnya nilai-nilai dari lingkungan mereka akibat gejala dari merosotnya nilai,

akhlak dan moral dikalangan masyarakat. Dimana kasih sayang, keadilan, kujujuran

dan sikap tolong menolong pada masyarakat kini hanya slogan saja. Bukan hanya

dalam lingkungan masyarakat saja. Krisis akhlak juga terjadi dalam kehidupan elite

politik telah dikotori dengan adanya fitnah, saling merendahkan elite politik yang lain,
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politik adu domba, penyelewengan baik kekuasaan serta jabatan, serta perbuatan

maksiat lainnya.

Krisis akhlak dapat juga kita lihat didalam kehidupam pada lapisan

masyarakat pada beberapa sikap sebagian dari mereka merampas hak orang lain

dengan sangat mudah, contohnya mencuri, copet serta menjarah. Peran dunia

pendidikan sangat penting dan sentral agar peserta didik (khususnya generasi muda)

akan dibawa serta dibimbing menuju perubahan yang berarti perubahan tersebut

merupakan suatu kemajuan sosial serta kemajuan bangsa. (Ainul Huri, 2013)

Globalisasi merupakan acaman terbesar terhadap nasionalisme, karena dengan

adanya pengaruh globalisasi yang masuk kedalam lingkungan kita khususnya

kalangan muda yang mana dapat menyebabkan lunturnya nilai-nilai kepribadian

sebagai bangsa Indonesia yang dikenal selalu menjunjung tinggi adat dan istiadat.

Pengaruhnya dapat kita lihat dan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari

dikalangan anak muda atau remaja sekarang. Baik cara berpakaian dan cara berdandan

ala kebarat-baratan. Mengumbar aurat kemana-mana merupakan hal yang wajar bagi

anak muda atau remaja sekarang ini. Sangat jarang sekali dikalangan remaja yang

melestarikan budaya bangsa kita.

Perkembangan tekhnologi juga sangat berpengaruh penting seperti internet

yang memberikan segala informasi yang kita butuhkan tanpa ada batas dan dapat

diakses kapanpun dan dimanapun. Apalagi pada kalangan remaja internet bahkan bisa

dikatakan kebutuhan primer bagi mereka dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan

sehari-hari kalangan remaja. Kita tahu bahwa internet memberikan banyak manfaat

akan tetapi jika disalah gunakan akan memberikan dampak yang sangat bahaya.

Contoh kecil jika kita menggunakannya sebagai mana mestinya seperti mencari

pelajaran bahkan ilmu pengetahuan diluar sekolah dapat memberikan dampak yang
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positif akan tetapi realita sekarang ini internet disalah gunakan oleh kaum remaja

seperti mengakses situs porno, judi online dll apalagi diera yang serba canggih ini

kaum remaja pasti memiliki smartphone yang memudahkan mereka untuk mengakses

internet.

Kemudian pengaruh yang lain yaitu dari handphone pintar alias samrtphone.

Yang mana dengan adanya smartphone ini diharapkan memudahkan seseorang untuk

berinteraksi meskipun dengan jarak yang jauh. Akan tetapi malah mengakibatkan

penurunan rasa sosial didalam kehidupan masyarakat. Dilihat dari realita mereka

sibuk menggunakan handphone mereka masing-masing dan cuek terhadap orang-

orang disekitarnya dan tidak ada rasa perduli lingkungannya. Contoh riilnya yaitu

pada saat kumpul baik bersama keluarga, teman, atau sabat kita sibuk dengan gadget

masing-masing tanpa memperdulikan yang lain.

Jika pengaruh tersebut terus menerus kita biarkan, mungkin bisa kita

bayangkan generasi muda tersebut nantinya akan jadi seperti apa?. Kebobrokan moral,

timbulnya tindakan yang tidak mencerminkan budaya bangsa, lebih bangga terhadap

budaya luar daripada budaya sendiri. Padahal generasi muda adalah generasi penerus

bangsa yang menjadi penentu bagaimana bangsa kedepannya dan menjaadi seperti

seperti apa bangsa ini dipimpin oleh mereka berikutnya. Apa yang terjadi bila

generasi penerus bangsa ini saja tidak memiliki rasa cinta terhadap negaranya?.

(Rahmad Hidayad, 2016)

Penurunan sikap nasiolisme pada peserta didik merupakan suatu realita dan

memiliki bukti yaitu pada hari senin pada sekolah melakukan kegiatan upacara

bendera dalam rangka mempringati HUT RI dan Hari Pendidikan Nasional banyak

siswa mengikut kegiapatan upacara dengan tidak hikmat, mereka sambil bergurau

dengan temenanya. Kemudian kurangnya pemakaian produk dalam negeri
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dibandingkan produk luar mendandakan bahwa mereka tidak mencitai produk

negerinya sendiri.

Dari hal yang telah diuraikan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa hal

tersebut terjadi karena kurangnya kegiatan yang bersifat kegiatan yang bersifat

mendidik terhadap kaum muda tentang apa arti penting dari sikap nasionalisme,

sehingga melaui kegiatan pramuka digantungkan suatu harapan agar peserta didik

mimiliki jiwa nasionalisme agar mereka mempunyai perasaan cinta terhadap tanah

airnya kemudian merekapun akan rela berkorban apapun demi bangsanya sehingga

mereka juga pastinya akan lebih mencintai produk dalam negeri dibanding produk

luar. Untuk itu nasionalisme harus dibudidayakan kepada generasi muda khususnya

diklangan SMA agar mereka lebih tahu pentingnya rasa nasionalisme sehingga

mereka memiliki jiwa nasnionalisme agar bangsa kita tetap aman, nyaman dan damai

dari gangguan luar.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di MAN 1

Banyuwangi dan peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan salah satu guru

ekstrakurikuler bagian kepramukaan. Bahwa minat siswa rendah untuk mengikuti

kegiatan pramuka dan bisa dikatakan tidak diperdulikan oleh sebagian siswa.

Rendahnya minat siswa terhadap kegiatan ini menjadikan kurangnya rasa cinta tanah

air atau nasionalisme pada sebagian siswa MAN 1 Banyuwangi. Oleh karena itu,

perlu adanya pengkajian terhadap kegiatan pramuka yang dilaksanakan di MAN 1

Banyuwangi untuk mengetahui peran kegiatan tersebut sehingga dapat merubah pola

pikir siswa supaya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi.

Dari pemikiran tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang

membahas dan menganalisa tentang pelaksanaan kegiatan pramuka disekolah

terhadap perkembangan sikap nasionalisme siswa dan upaya yang dapat digunakan
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dalam menghadapi permasalahan permasalahan yang timbul mengenai kurangnya

sikap nasionalisme dengan menggunakan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan pada

siswa khususnya MAN 1 Banyuwangi dengan judul “Peran Kegiatan Pramuka

Terhadap Sikap Nasionalisme Siswa di MAN Banyuwangi “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, yang menjadi fokus penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MAN 1 Banyuwangi ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pramuka di MAN 1

Banyuwangi?

3. Apa solusi yang tepat untuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

pramuka di MAN 1 Banyuwangi?

4. Bagaimana peran kegiatan pramuka terhadap sikap nasionalisme siswa di MAN 1

Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini

memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pramuka di MAN 1 Banyuwangi

2. Untuk mengetahui kendala kendala dalam pelaksanaan kegiatan pramuka di MAN 1

Banyuwangi

3. Untuk mengetahui solusi yang tepat dalam menghadapi kendala kendala dalam

pelaksanaan kegiatan pramuka.
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4. Untuk mengetahui peran kegiatan pramuka terhadap sikap nasionalisme siswa di

MAN 1 Banyuwangi.

D. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari penyimpangan dalam melebarnya cakupan masalah dalam

penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini difokuskan pada peran kegiatan pramuka terhadap sikap nasionalisme

siswa di MAN 1 Banyuwangi ,Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

2. Penelitian ini difokuskan pada pertumbuhan rasa nasionalisme dalam kegiatan

kepramukaan di MAN 1 Banyuwangi

3. Subyek penelitian kepala sekolah, guru pembina ekstrakurikuler pramuka, peserta

kegiatan pramuka, dan guru di MAN 1 Banyuwangi

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah penulis uraikan diatas , maka peneliti berharap

penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan dan

pengetahuan terutama untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah
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dikemukakan mengenai Peran Kegiatan Pramuka Terhadap Sikap Nasionalisme Siswa

di MAN 1 Banyuwangi ,Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya penelitian ini diharapkan akan mendapatkan hasil yang bermanfaat dan

berguna untuk masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penelitian

tentang Peran Kegiatan Pramuka Terhadap Sikap Nasionalisme Siswa di MAN 1

Banyuwangi ,Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah wawasan

dan ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti dalam hal Peran Kegiatan

Pramuka dengan Sikap Nasionalisme Siswa di MAN 1 Banyuwangi ,Kecamatan

Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

Sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan

dengan terjun langsung sehingga dapat melihat, merasakan, dan menghayati kegiatan

kepramukaan yang dilaksanakan. Selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi

acuan atau bahan penelitian lanjutan bagi yang membutuhkan.

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk

meningkatkan dan memperbaiki kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler khususnya
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kepramukaan agar menjadi lebih efektif dan efesien sehingga kepribadian siswa

meningkat

c. Bagi Instansi atau Lembaga yang Terkait

Penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakan sebagai sarana untuk

memproleh pandangan dan pengetahuan mengenai pentingnya kegiatan

ekstrakurikuler kepramukaan yang dilaksakan lembaga pendidikan yaitu sekolah

terutama MAN 1 Banyuwangi, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

F. Penegasan Istilah

1. Pramuka dan Kepramukaan

Menurut Rohmat Kurnia (2015:1) Pramuka merupakan kependekan dari Praja

Muda Karana, yaitu organisasi kepemudaan, dimana para pemuda yang tergabung

didalamnya dididik, diberikan beberapa keterampilan dengan tujuan untuk

membentuk pemuda yang mandiri. Bahkan memiliki kepercayaan diri, disiplin dan

memiliki jiwa setia kawan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pramuka adalah Singkatan

dari Praja Muda Karana; dan merupakan suatu organisasi untuk pemuda yang

mendidik para anggotanya dalam berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada

diri sendiri, saling menolong, dan bertanggung jawab.

Menurut Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menyebutkan bahwa pramuka

atau kepramukaan adalah suatu proses pendidikan yang pelaksanaannya diluar

lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Kegiatannya bersifat positif yang dapat

membetuk watak dan karakter siswa dan pelaksaannya bersifat terbuka.
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Pengertian menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014

Tentang Kepramukaan, Kepramukaan pada hakekatnya adalah suatu proses

pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda, yang mana orang dewasa

bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, pelaksanaannya dilakukan diluar

lingkungan pendidikan sekolah dan keluarga, yang memiliki tujuan, prinsip dasar

serta metode tertentu.
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2. Nasionalisme

Menurut KBBI Edisi ke IV Nasionalisme adalah Paham atau ajaran untuk

mencintai bangsa dan negara sendiri

Menurut Sayidiman Suryohadiprojo (2014:88) Nasionalisme adalah Sikap,

pikiran dan perasaan anggota suatu bangsa yang menyatakan keterikatan, hubungan

nasional dengan bangsa dan negaranya, disertai harapan serta usaha agar bangsa dan

negaranya mempunyai tempat terhormat dan menonjol diantara negara dan bangsa

lain.

Menurut Huszer dan Stevenson (dalam DR. Badri Yatim 1999-58)

Nasionalisme adalah penentu suatu bangsa yang memiliki rasa cinta terhadap tanah

airnya.

Menurut L. Stoddard (dalam DR. Badri Yatim 1999-59) Nasionalisme adalah

keadaan jiwa serta kepercayaan sejumlah besar manusia yang membentuk suatu

kebangsaan. Nasionalisme merupakan rasa cinta terhadap bangsanya yang diciptakan

segolongan yang sadar arti kebersamaan.

Menurut Hans Kohn (dalam DR. Badri Yatim 1999-59) Nasionalisme

merupakan suatu pernyataan bahwa negara dan kebangsaan merupakan suatu cita-cita

dan bentuk sah dari organisasi politik. Dan bangsa merupakan suatu sumber dari

semua kebudayaan, kreatif, dan kesejahteraan ekonomi.


	



