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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik indonesia memiliki Undang-Undang yang 

mengatur segala yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Salah satu UU. 

Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal (3) 

Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa“Pendidikan nasilonal 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, cekap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk seorang anak 

dalam rangka mengenalkan hal baru yang berada di sekitar mereka untuk 

belangsungnya hidup mereka nanti kedepannya. Pendidikan yang diajarkan 

kepada peserta didik bukan hanya sekedar kebutuhan yang mendasar bagi peserta 

didik, dan pendidikan pasti memiliki tujuan yang jelas untuk kedepannya. 

Menurut Syaodih (2010 : 59) tujuan umum pendidikansering dirumuskan untuk 

menyiapkan generasi muda menjadi orang yang lebih dewasa anggota masyarakat 

yang lebih mandiri dan produktif. Konsep pendidikan bersifat universal, tetapi 
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pelaksanaan pendidikan bersifat lokal. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

masyarakat ditempat. Pendidikan dalam suatu masyarakat tertentu berbeda dengan 

masyarakat yang lain, karena adanya perbedaan sistem sosial budaya, lingkungan 

alam, serta sarana prasana yang ada di sekitar. Perbedaan itulah maka setiap 

instansi pendidikan harus mempunyai program pembelajaran yang berbeda pula. 

Peran sekolah merupakan tempat/lembaga untuk peserta didik mendapatkan 

ilmu yang akan mereka gunakan untuk kehidupan di masa yang akan mendatang. 

Di eraglobalisasi ini semakin banyak perubahan yang terjadi dalam perihal 

apapun, sehingga model pendidikan berbasis kecakapan hidup (life skill)perlu 

diterapkan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten untuk bersaing 

dikehidupan yang nyata. 

Salah satu paradigma baru untuk output yang memiliki keterampilan yaitu 

pendidikan kecakapan hidup (life skill). Menurut Prabowo ( 2010 :199) life 

skillmerupakan salah satu unsur yang penting dalam pendidikan yang harus 

dikuasai oleh siswa dalam jenjang pendidikan apapun. Tujuan dari pendidikan 

kecakapan hidup (life skill) ini adalah untuk memfungsikan pendidikan sesuai 

dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk 

menghadapi perannya di masa mendatang. Dalam menghadapi persaingan di era 

globalisasi ini generasi mudalah yang berperan penting di dalamnya.  

Dunia pendidikan saat ini banyak ditemukan berbagai masalah, diantaranya 

adalah permasalahan karakter para siswa seperti maraknya seks bebas dikalangan 

remaja, peredaran foto dan video porno dikalangan pelajar, kekerasan (bullying) 

antar sesama siswa dan masih banyak lagi lainnya. Hal ini menandakan bahwa 

karakter generasi muda yang mulai melenceng serta belum adanya penanganan 
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secara tuntas terhadap permasalah ini. Pendidikan karakter seperti ini menjadi 

kebutuhan pokok untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan kita mengingat 

berbagai macamperilaku non-edukatif kini telah merambah dalam lembaga 

pendidikan kita. Perilaku tersebut antara lain: fenomena kekerasan, pelecehan 

seksual, bisnis mania lewat sekolah, korupsi dan kesewenang-wenangan yang 

terjadi dikalangan sekolah (Doni Koesoema A., 2010: 115) 

Pendidikan karakter adalah suatu pondasi bangsa yang sangat berperan 

penting dan perlu diterapkan sejak dini kepada anak-anak terutama khususnya 

peserta didik Sekolah Dasar. Usia dini merupakan masa-masa yang sangat tepat 

untuk membentuk karakter seseorang. Adanya pendidikan selain bertujuan dalam 

tercapainya hasil dan proses, pendidikan juga diharapkan bisa membentuk 

karakter peserta didik. Pendidikan karakter menurut Samani (2011: 45) adalah 

suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran dan kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), 

diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia 

insan kamil. 

Menurut Jana T.dkk (2011: 17) sifat gerakan pramuka adalah sebagai salah 

satu lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan 

kepramukaan, pramuka juga mempunyai tujuan untuk menanamkan karakter dan 

pembentukan kepribadian yang baik dalam diri peserta didik dengan cara 

keteladanan, arahan, bimbingan. Dan salah satu cara untuk mengatasi 

penyimpangan pada kepribadian peserta didik sehingga dapat berkembang dengan 
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baik. Selain itu gerakan pramuka juga organisasi pendidikan yang anggotanya 

bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras dan agama. 

Penerapan pendidikan karakter bisa juga melalui pembiasaaan, kurikulum, 

program sekolah dan ekstrakulikuler yang sudah di sediakan dari sekolah, 

ekstrakulikuler sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan potensi, 

bakat minat dan menambah wawasan peserta didik. Sejalan dengan pendapat 

Wiyani (2013:110) yang menjelaskan bahwa ektrakulikuler merupakan kegiatan 

untuk mengembangkan kreatifitas, minat, bakat, dan karakter melalui kegiatan 

yang dilakukan diluar jam sekolah. Kegiatan ekstrakulikuler di sekolah bukan hal 

yang baru kita dengar lagi, salah satu kegiatan ekstrakulikuler yang dapat 

membentuk karakter peserta didik adalah gerakan pramuka, hal ini dipandang 

cukup beralasa mengingat hakikat pramuka adalah pendidikan luar sekolah yang 

membantu pemerintah dan masyarakat, membina dan mendidik ppeserta didik dan 

pemuda Indonesia dalam melaksanakan pembangunan seluruh masyarakat 

Indonesia mendidikan kepramukaan.  

Dari hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 24 November 2018 , 

SD Negeri 02 Wangkal Probolinggo kegiatan ekstrakulikuler pramuka merupakan 

salah satu ekstrakulikuler yang wajib dilakukan peserta didikdan merupakan salah 

satu sekolah yang melaksanakan pendidikan karakter yang dilakukan secara 

integrasi mulai dari kelas 1 s/d 6, yang dilakukan setiap 1 minggu sekali yakni 

kelas I s/d III pada hari jum’at sepulang sekolah, dan untuk kelas IV s/d VI pada 

hari sabtu jam 14.00 – 16.30.  

Ekstrakulikuler pramuka yang dilaksanakan di SD Negeri 02 Wangkal 

Probolinggo dapat dikatakan berjalan dengan baik, dan pada pelaksanaan kegiatan 
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pramuka berlangsung pembina pramuka berperan sangat penting untuk 

mendampingi berbagai macam kegiatan pramuka dari upacara pembukaan 

sebelum melakukann kegiatan, latihan PBB, melakukan permainan, menyanyi 

bersama dan kegiatan lainnya sampai upacara penutupan kegiatan kepramukaan. 

Pada saat melaksanakan kegiatan pramuka peserta didik terlihat senang dan 

bersemangat dalam melakukan kegiatan kepramukaan. 

Pembina pramuka bapak Syaiful mengatakan bahwa SD Negeri 02 Wangkal 

Problinggo memiliki kendala pada kegiatan kepramukaan yaitu tidak pernah bisa 

mengikuti perkemahan persahabatan antar sekolah lain seperti yang di 

selenggarakan oleh sekolah SD sekitar desa Wangkal tersebut. Tetapi untuk 

kegiatan perkemahan yang diselenggarakan oleh Kecamatan atau Kabupaten SD 

Negeri 02 Wangkal Probolinggo selalu hadir ikut serta dalam perkemahan 

tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut maka peneliti bermaksut untuk penelitian 

lebih lanjut mengenai “Pelaksanaan Pendidikan life skillBerbasis Karakter Melalui 

Ekstrakulikuler Pramuka di SD Negeri 02 Wangkal Probolinggo”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Penanaman Pendidikan Kecakapan Hidup 

(Life Skill)Dalam Pembentukan Karakter Melalui Ekstrakulikuler Pramuka Di 

SD Negeri 02 Wangkal Probolinggo? 

2. Apa Saja Nilai-Nilai Karakter Yang Diterapkan Melalui Kegiatan 

Ekstrakulikuler Pramuka Di SD Negeri 02 Wangkal Probolinggo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui Proses Pelaksanaan Penanaman Pendidikan Kecakapan Hidup 

(Life Skill) Dalam Pembentukan Karakter Melalui Ekstrakulikuler Pramuka 

Di Sd Negeri 02 Wangkal Probolinggo. 

2. Mengetahui Apa Saja Nilai-Nilai Karakter Yang Diterapkan  Melalui 

Kegiatan Ekstrakulikuler Pramuka Di SD Negeri 02 Wangkal Probolinggo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis dan praktis. 

Sehingga dari uraian tujuan penelitian diatas dipaparkan manfaat penelitian 

sebagai berikut:  

1. Manfaat Secara Teoritis 

Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pendidikan life skillberbasis 

karakter melalui ekstrakulikuler pramuka pada ilmu pendidikannya 

khususnya pada pendidikan kepramukaan. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi guru, hasil dan temuan penelitian ini memberikan tanggung jawab 

bagi guru untuk selalu memberikan pembinaan dan pembimbingan yang 

berkesinambungan bagi siswa dalam pelaksanaan pendidikan Life Skill 

berbasis karakter di sekolah. 

b. Bagi sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil dan temuan 

peneliti ini dapat memberi informasi tentang strategi penerapan nilai-nilai 

pendidikan Life Skill berbasis karakter di sekolah.  
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c. Bagi Siswa, hasil penelian ini dapat membentuk karakter siswa yang 

tidak bertolak belakang pada aturan norma agama melalui ekstrakulikuler 

pramuka yang di ikuti. 

d. Bagi peneliti, dapat mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana cara 

menerapkan karakter kepada anak didik yang baik melalui 

ekstrakulikuler pramuka. 

e. Bagi peneliti lain, dapat memberi pengetahuan kepada peneliti lain 

tentang pendidikan Life Skill berbasis karakter melalui ekstrakulikuler 

pramuka. 

 

E. Batasan Istilah 

Penelitian ini hanya dibatasi  pada ruang lingkup pelaksanaan kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka dalam menanamkan pendidikan life skillberbasis karakter 

pada peserta didik.Bentuk nilai karakter yang ditanamkan melalui kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka hanya karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kreatif, 

demokratis, peduli lingkungan,peduli sosial, bersabat/komunikatif dan tanggung 

jawab. faktor penghubung dan penghambat dalam penanaman pendidikan Life 

Skill berbasis karakter melalui ekstrakulikuler pramuka. Pelaksanaan penanaman 

pendidikan Life Skill  berbasis karakter hanya pada peserta didik  anggota 

penggalang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di ekstrakulikuler 

pramuka SD Negeri 02 Wangkal Probolinggo  
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F. Definisi Operasional

Berdasarkan pemaparan judul dan rumusan masalah penelitian untuk 

menyamakan pemahaman antara pembaca dengan maksud peneliti maka definisi 

operasional dapat dituliskan sebagai berikut : 

1. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran yang ditempuh oleh manusia

dalam rangka memperoleh ilmu yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk

bersikap dan berprilaku.

2. Life skill adalah untuk meningkatkan dan melatih kesiapan peserta didik pada

kehidupan di masa mendatang.

3. Karakter adalah watak, sifat, akhlak atau kepribadian yang khas tiap individu

miliki untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan masyarakat,

bangsa dan negara.

Ekstrakulikuler pramuka adalah kegiatan sekolah yang dilakukan diluar jam 

sekolah, dan dilakukan dialam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, 

menantang dan menyenangkan untuk membentuk karakter yang baik didalamnya, 

yang melibatkan peserta didik dan Pembina pramuka yang tanggung jawab, 

dengan menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan. 
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