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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Kajian teori dalam proses penelitian merupakan salah satu tahapan yang 

penting untuk di perhatikan dalam peneliti. Beberapa teori mengenai penerapan 

pendidikan Life Skill berbasis karakter melalui ekstrakulikuler pramuka akan 

dipaparkan sebagai berikut : 

1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan 

manusai. proses pendidikan terjadi  sepanjang kehidupan manusia sejak lahir 

hingga meninggal serta berlangsungnya dimanapun itu. Menurut Muhammad 

saroni (2011:10) “Pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung 

dalam kehidupan sebagai upaya untuk mengembangkan kondisi dari daalam 

diri ataupun luar dirinya”. Sedangkan menurut Fatchul Mu’in (2013:287-289) 

“Pendidikan adalah suatu proses yang terjadi secara ilmiah, sengaja, 

direncanakan, di desain, dan diorganisasi berdasarkan aturan yang berlaku 

untuk membentuk, mengarahkan dan mengatur manusia”. Dan Sedangkan 

menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003 : 16) menjelaskan bahwa : “Pendidikan 

secara umum adalah segala upaya apapun yang di rencanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, masyarakatsehingga 

mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidik. 
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Jadi pendidikan adalah suatu bimbingan yang dilakukan oleh orang yang 

sudah berpengalaman kepada masa anak-anak agar dapat melanjutkan 

kehidupan yang sebenarnya di masa tua dengan benar dengan memperoleh 

pendidikan. 

  

2. Pengertian Life Skill 

Keterampilan (skill) adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas 

yang dimiliki dan dipergunakan dalam menghadapi tugas-tugas yang bersifat 

teknis atau non teknis.menurut Soembodo, kecakapan atau keterampilan (skill) 

ini didapat melalui latihan atau pengalaman (Kurnia, 2006:30)latihan adalah 

pembelajaran atau memberikan pengalaman kepada seseorang untuk 

mengembangkan tingkah laku (pengetahuan, keterampilan dan sikap) 

sehingga mencapai sesuatu yang di inginkan. Dengan demikian latihan 

merupakan salah satu dari bagian pendidikan dalam rangka meningkatkan 

kemampuan dan pengembangan diri seseorang. 

Menurut Anwar (2015:54) bahwa Life Skill adalah kemampuan yang 

diperlukan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain dan 

lingkungan masyarakat dimana dia tinggal, antara lain keterampilan dalam 

mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, 

berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antar pribadi kesadaran diri, 

berempati mengatasi emosi dan mengatasi stress yag merupakan bagian dari 

pendidikan. Sedangkan menurut Listiyono (2011:126) Life Skill merupakan 

kemampuan dan keberanian untuk menghadapi permasalahan-permasalah 
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yang terjadi di kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif, mencari serta 

menemukan solusi untuk mengatasi problematika.   

Pada esensinya kecakapan hidup adalah keterampilan siswa untuk 

memahami dirinya dan potensinya dalam kehidupan, antara lain mencakup 

penentuan tujuan memecahkan masalah dan hidup bersama orang lain (Tim 

Pengembang Ilmu Pendidikan, 2007) 

Dari beberapa definisi di atas, Life Skill dapat diartikan sebagai 

keterampilan atau kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghadapi 

masalah-masalah kehidupan baik bersifat teknis atau non teknis. Seseorang 

mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan sehari-

hari jika mempunyai Life Skill. 

 

3. Pengertian Karakter 

Dharma Kesuma, dkk (2011:11) menyatakan bahwa karakter adalah suatu 

nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku, jadi suatu karakter melekat 

dengan nilai dari perilaku tersebut. Sedangkan Suyanto (Zubaedi, 2012: 11) 

menyatakan bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang 

menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam 

lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Secara umum menurut Doni Koesoema A. (2010:79)mengemukakan 

bahwa karakter dapat didefinisikan sebagai unsur 13 psikososial yang 

dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Karakter jika dipandang 

dari sudut behavioral yang menekankan unsur kepribadian yang dimiliki 

individu sejak lahir. Karakter dianggap sama dengan kepribadian, karena 
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kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri 

seseorang yang bersumber dari lingkungan. Dari beberapa pendapat 

diatas,maka peneliti menyimpulkan bahwa karakter merupakan nilai-nilai 

yang terwujud dalam sikap dan perilaku yang memiliki hubungan dengan 

lingkungan berdasarkan dengan norma yang ada dalam masyarakat. 

Soekamto (Masnur Muslich, 2011: 79), mengungkapkan bahwa nilai-nilai 

karakter yang perlu diajarkan pada anak, meliputi kejujuran, loyalitas dan 

pertemanan, keberanian, kedamaian mandiri dan potensial, disiplin diri, 

kesetiaan dan kemurnian, keadilan dan kasih sayang. Selanjutnya, dalam 

kaitan pada Grand Design pendidikan karakter Muchlas Samani (2011: 51) 

mengungkapkan bahwa nilai-nilai utama yang akan dikembangkan dalam 

budaya satuan pendidikan formal dan nonformal, yaitu jujur, tanggung jawab, 

cerdas, sehat dan bersih, peduli, kreatif, dan gotong royong. 

Sedangkan menurut Sahlan, Asmaun (2012:13) karakter merupakan 

watak, tabiat, akhlak, atau kepibadian seorang yang terbentuk dari hasil 

penghayatan berbagai kebaikan  yang diyakini dan digunakan sebagai 

landasan untuk pola pandang, berpikir, bersikap dan bertindak. Hal ini 

merupakan pengertian bahwa karakter merupakan kebaikan yang ditanamkan 

pendidik melalui penghayatan atau memasukkan materi dan nilai yang 

memiliki relavansi dalam membangun system pola berpikir dan berprilaku 

peserta didik. Karakter diajarkan dengan cara mengenalkan, memahamkan 

hingga mengajak peserta didik sehingga pada akhirnya peserta didik mampu 

mempraktikkan dan memaknainya sebagai sesuatu yang menempel dan 



13 
 

menjadi tindakan perenungan serta mengembangakan menjadi pusat 

keunggulan manusia.  

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Dilihat dari system pendidikan nasional di Indonesia selalu ada 

perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. 

perubahan yang dimaksud adalah perkembangan kearah system 

pendidikan yang lebih baik. Kondisi yang ada pada saat ini dan antisipasi 

terhadap masa depan menuntut penyesuaian dan perubahan kurikulum. 

Perubahan kurikulum yang terjadi pada tahun 2013 menjadikan bukti 

bahwa pemerintah Indonesia terus mengembangkan system pendidikan 

yang lebih baik dan lebih berkualitas. 

Pengembangan kurikulum 2013 merupakan lanjutan kurikulum 

sebelumnya yang mencangkup dari aspek pengetahuan, sikap, 

keterampilan yang secara terpadu. Di dalam kurikulum tersebut 

dirumuskan secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan,dan 

keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Selain itu, peserta 

didik hanya diharapkan bertambahnya pengetahuan wawasan, tetapi juga 

meningkatkan kecakapan dan keterampilannya serta semakin mulia 

karakter dan kepribadiannya melalui pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan 

dilaksanakan secara sistematis untuk membantu para peserta didikuntuk 

memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan 

Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesame manusia, lingkungan 

kebangsaan, kemudian nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam 
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pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan pembuatan berdasarkan norma-

norma agama, hokum, tata karma, budaya dan adat istiadat (Jamal, 

2011:35) Sedangkan menurut Mulyasa (2012:7) pendidikan karakter 

merupakan suatu system penanaman nilai-nilai karakter keoada peserta 

didik yang meliputikomponen: kesadaran, pemahaman,kepedulian, dan 

komitmen yang tinggi untuk melakukan nilai-nilaitersebut, baik terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama manusia, lingkungan 

kebangsaan, maupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan, sehingga 

menjadikan manusia yang sempurna sesuai dengan kodratnya. 

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 

adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai 

luhur kepada peserta didik.hal tersebut dilakukan agar peserta didik 

mengetahui dan menerapkan nilai-nilai luhur tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari, kehidupan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. 

Proses pendidikan karakter dapat diibaratkan seperti sebuah kalimat 

bahwa apa yang ditanam akan sama seperti apa yang akan di tuai. Ibarat 

tersebut bahwa pembentukan karakter anak ketika masih dalam proses 

tahap pembentukan kepribadian sangat berpengaruh terhadap 

kepribadiannya dimasa depan. Anak usia sekolah dasar merupakan anak 

yang sedang berkembang dan merupakan masa yang tepat untuk 

menanamkan karakter-karakter yang baik. 

 

 

 



15 
 

b. Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan pendidikan karakter pada prinsipnya harus seimbang dengan 

tujuan yang menjadi landasan  dan dasar pendidikan yang membebaskan 

dan mampu menyiapkan generasi masa depan yang dapat bertahan dan 

berhasil dalam menghadapi segala tantangan kehidupan di masa yang akan 

datang. 

Menurut Dharma Kesuma (dalam Muhammad Fadilah, 2013:24-25), 

tujuan pendidikan karakter, diantaranya sebagai berikut: 

1. Menguatkan dan mengembangkan nilai–nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau 

kepemilikkan peserta didik yang khas sebagaimana nilai – nilai yang 

dikembangkan.  

2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai 

– nilai yang dikembangkan oleh sekolah.  

3. Membangun koneksi yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat 

dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara 

bersama.  

Pendidikan Karakter secara khusus menurut Pupuh Fathurrohman 

(2013:97-98) memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai – nilai universal dan tradisi karakter bangsa yang 

religius.  
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2. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warga negara yang memiliki nilai – nilai karakter dan 

karakter bangsa.  

3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik 

sebagai generasi penerus bangsa,  

4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. 

5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan 

belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan persahabatan, serta 

dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. 

Jamal Ma’mur (2011:42) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan 

karakter yaitu penanaman nilai – nilai dalam diri peserta didik dan 

pembaruan tata hidup bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. 

Senada dengan pendapat tersebut, Muhammad Takdir Ilahi (2012:190) 

berpendapat bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan 

nilai-nilai pendidikan yang berdasarkan pada etika dan moral sehingga 

kepribadian peserta didik dapat berpengaruh terhadap tingkah laku sehari-

hari dalam lingkungannya,  baik di lingkungan pendidikan maupun diluar 

lingkungan pendidikan seperti lingkungan di keluarga dan lingkungan 

masyarakat.  

Masnur Muslich (2011:84) mengungkapkan bahwa pendidikan 

karakter adalah suatu system penanaman nilai-nilai karakter kepada warga 

sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, 

dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan 
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Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, lingkungan, dan Negara menjadi 

manusia yang berhasil. Senada dengan hal itu, Muchlas Samani (2011:45) 

menyampaikan bahwa pendidikan karakter adalah proses pemberian 

tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang 

berkarakter dengan dimensi hati, pikiran, raga, serta rasa dan karsa.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan karakter adalah 

untuk membentuk karakter peserta didik yang beradab sehingga nilai-nilai 

karakter tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-harinya 

melalui pendidikan karakter, jadi peserta didik tidak hanya cerdas secara 

intelektuan tetapi juga cerdas secara emosidan spiritual. 

 

c. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Soekarno (Masnur Muslich, 2011:79), mengungkapkan bahwa nilai-

nilai karakter yang perlu diajarkan pada anak, meliputi kejujuran, loyalitas 

dan dapat diandalkan, hormat, cinta, ketidak egoisan dan sensitifitas, baik 

hati dan pertemanan, keberanian, kkedamaian, mandiri dan potensial, 

disiplin diri, kesetiaan dan kemurnian, keadilan dan kasih saying. 

Selanjutnya, dalamkaitan pada Grand Desaign pendidikan karakter 

Muchlas Samani (2011:51) mengungkapkan bahhwa nilai-nilai utama 

yang akan dikembangkan dalam budaya satuan pendidikan formal dan non 

formal, yaitu jujur, tanggung jawab, cerdas, sehat dan bersih, peduli, 

kreatif dan gotong royong.  

Menurut kemendiknas (2011:8) nilai-nilai pendidikan karakter 

diantaranya sebagai berikut. 
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1. Religius : Sikap perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur : Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan.  

3. Toleransi : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya.  

4. Disiplin : Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan.  

5. Kerja keras : Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh 

dalam mangatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.  

6. Kreatif : Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.  

7. Mandiri : Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas - tugas.  

8. Demokratis : Cara berpikir, sikap, dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.  

9. Rasa ingin tahu : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar.  
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10. Semangat kebangsaan : Cara berfikir, bersikap, bertindak dan 

berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas 

kepentingan diri dan kelompoknya.  

11. Cinta tanah air : Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsa.  

12. Menghargai prestasi : Sikap dan perilaku yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.  

13. Bersahabat/komunikatif : Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.  

14. Cinta damai : Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.  

15. Gemar membaca : Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.  

16. Peduli lingkungan : Sikap dan tindakan yang berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.  

17. Peduli sosial : Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.  

18. Tanggung jawab : Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan Yang Maha Esa.  
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Nilai-nilai pendidikan karakter yang disebutkan diatas yaitu 

merupakan dasar pendidikan yang harus diterapkan sejak di usia dini 

karena pada usia tersebut anak lebih mudah untuk dituntun atau dibimbing 

atau diarahkan dalam penerapan nilai-nilai karakter untuk 

mengembangkan potensi dalam jati dirinya. Pendidikan karakter 

memerlukan penguatan untuk dapat menumbuh kembangkan tingkah laku 

yang baik bagi anak. 

Penguatan pendidikan karkater diterapkan pada peserta didik usia 

sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-

nilaimoral, akhlak, dan kepribadian peserta didik. Menurut kemendikbut 

(2017) dalam peraturan terbarunya, dari 18 nilai karakter dipersempit 

menjadi 5 nilai utamma karakter yang menjadi prioritas pada penguatan 

pendidikan karakter.adapun 5 (lima) nilai karakter padapenguatan 

pendidikan (PPK) sebagai berikut: 

1. Religius 

2. Nasionalis 

3. Mandiri 

4. Integritas  

5. Gotong Royong. 

Program penguatan pendidikan karakter  diharap menjadi ruh dalam 

pendidikan nasional. Nilai utama karakter PPK tidak hanya tertuju pada 

peserta didik, tetapi juga pada pendidik dan orang tua sebagai pendidik 

utama dan pertama. 
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Dari penjelasan mengenai nilai-nilai karakter tersebut peneliti ingin 

meneliti penguatan nilai pendidikan karakter peserta didik yang ada di SD 

Negeri 02 Wangkal Probolinggo dalam kegiatan pramuka yaitu tentang 

nilai religious yang mengacu pada nilai beriman dan bertakwa, nilai 

nasionalisme yang mengacu pada nilai semangat kebangsaan, nilai mandiri 

yang mengacu pada nilai disiplin, nilai gotong rooyong yang mengacu 

pada nilai kerjasama dan nilai integrasi yang mengacu pada nilai 

kejujuran. Karena nilai tersebut sangat penting diterapkan dalam diri 

peserta didik supaya peserta didik menjadi generasi penerus bangsa di 

masa depan yang berkarakter. 

4. Ekstrakulikuler 

a. Pengertian Ekstrakulikuler 

Sekolah harus memiliki menegemen yang mengatur tentang kegiatan-

kegiatan yang berada di dalamlingkungan sekolah. Seperti kegiatan 

ekstrakulikuler, kegiatan tersebut dilakukan untuk membangun potensi 

peserta didik supaya dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang 

positif. 

Ekstrakulikuler yaitu kegiatan yang dilakukan diluar kelas dan jam 

pelajaran untuk menumbuhkan potensi peserta didik (Mulyono, 2014:187). 

Ekstrakulikuler sendiri dilaksanakan diluar jam pelajaran wajib. Kegiatan 

ini memberi waktu lebih banyak dan memberikan kebebasan pada peserta 

didik, terutama dalam menentukan jenis kegiatan ektrakulikuler yang 

disediakan sekolah yang sesuai dengan bakat serta minat peserta didik. 
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Menurut Rohina M.Noor (2012:75) ektrakulikuler adalah kegiatan 

pendidikan diluar mata pelajaran dan pelayanan bimbingan konseling 

untuk membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga pendidik yang berkemampuan 

dan berkewenangan di sekolah. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa 

ekstrakulikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan diluar jam 

perlajaran wajib dan bertujuan untuk mengembangkan ptensi, bakat dan 

minat peserta didik. 

 

b. Prinsip dan Jenis Ekstrakulikuler 

Menurut Rohinah M.Noor (2012:76) prinsip dari kegiatan 

ekstrakulikuler, yaitu : 

1. Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstrakulikuler yang sesuai dengan 

potensi, bakat, dan minat peserta didik masing - masing.  

2. Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan 

keinginan dan diikuti secara suka rela peserta didik.  

3. Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang 

menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh.  

4. Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam suasana 

yang disukai dan menggembirakan peserta didik.  

5. Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang membangun 

semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil.  
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6. Kemanfaatan social, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat 

Berikut ini contoh dari jenis kegiatan ekstrakulikuler yang ada di 

sekolah menurut Anifra Henri (2008:2), yaitu: 

1. Krida, meliputi pramuka, latihan dasar kepemimpinan siswa, palang 

merah remaja, pasukan pengibar bendera pusaka.  

2. Karya ilmiah, meliputi kegiatan ilmiah remaja, kegiatan penguasaan 

keilmuan dan kemampuan akademik, dan penelitian.  

3. Latihan/ lomba keterbakatan/ prestasi, meliputi pengembangan bakat 

olahraga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik dan keagamaan.  

4. Olahraga, yang meliputi beberapa cabang olahraga yang diminati 

tergantung sekolah tersebut, misalnya basket, karate, silat, sepak bola 

dan lain sebagainya.  

 

5. Pramuka 

a. Pengertian pramuka 

Kegiatan pramuka termasuk dalam salah satu ekstrakulikuler yang 

wajib di ikuti oleh peserta didik. kegiatan pramuka dalam sistem 

pendidikan nasionaltermasukpendidikan non formal yang yang banyak 

dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam membentuk 

karakter yang mulia. Pramukamerupakan singkatan dari praja muda karana 

yang berarti kaum muda yang suka berkarya (kemendikbut, 2014) . 

Menurut Joko Murshito (2010:22) mengemukakan pramuka adalah 

anggota gerakan pramuka yang terdiri dari anggota mudayaitu siaga dari 
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umur 7-10 th, penggalang dari umur 11-15 th, penegak dari umur16-20 th, 

pendega dari umur 21-25 th, dan anggta dewasa yaitu Pembina. Sedangkan 

menurut gunawan (2014:265) kepramukaan merupakan proses pendidikan 

diluar lingkungan sekolah dan diluar lingkungan keluarga dalam bentuk 

kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, 

yang dilakukan dialam terbuka yang sasaran akhirnya bertujuan untuk 

membetuk watak, akhlak  dan budi pekerti yang luhur. 

Sedangkan menurut Sudrajad (2013:2) menjelaskan kepramukaan 

merupakan proses pendidikan luar lingkungan sekolah dan keluarga dalam 

bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, 

praktis, yang dilaksanakan dialam terbukan dengan prinsip dasar 

kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya bertujuan 

untuk pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti yang luhur. 

Dari pendapat yang dijelaskan di atas tersebut dapat di simpulkan 

bahwa pramuka merupakan kegiatan yang dilakukan diluar sekolah yang 

pelaksanaannya dibuat semenarik mungkin dan di buat sangat 

menyenangkan serta di dalam kegiatannya berisi tentang menumbuhkan 

karakter  peserta didik. 

b. Tujuan dan Fungsi Pramuka 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 tahun 2010 pasal 4 

menyebutkan bahwa tujuan geraka pramuka untuk membentuk setiap 

pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, berakhlak mulia, 

berjiwa patriotic, taat hokum, disiplin, munjunjung tinggi nilai-nilai luhur 

bangsa, dan memliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam 
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menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

mengamalkan pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. 

Seperti hal  nya dengan tujuan gerakan pramuka juga memiliki fungsi, 

menurut Andri Sunardi (2010:4) fungsi gerakan pramuka yaitu: 

1. Merupakan kegiatan menarik yang mengandung pendidikan 

2. Merupakan suatu pengabdian bagi para Pembina yang merupakan 

tugas yang memerlukan keikhlasan dan kerelaan. 

3. Merupakan alat bagi masyarakat, alat bagi organisasi atau Negara 

untuk mencapai tujuannya. 

c. Kode Kehormatan Pramuka 

Kode kehormatan adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam 

kehidupan para peserta didik gerakan pramuka yang merupakan ukuran 

atau standar tingkah laku peserta didik gerakan pramuka dilingkungan 

hidupnya (Andi Sunardi, 2010:8). Kode kehormatan pramuka disesuaikan  

dengan setiap penggolongan anggota gerakan pramuka yang masing-

masing disesuaikan dengan usianya, yaitu sebagai berikut: 

1. Golongan pramuka siaga terdiri dari Dwisatya dan Dwidharma. 

2. Golongan pramuka penggalang terdiri dari Tri satya pramuka 

penggalang dan dasadharma. 

3. Golongan pramuka penegak dan pandega terdiri dari trisatya pramuka 

penegak dan pandega dan dasadharma. 

4. Golongan pramuka dewasa terdiri dari trisatya anggota dewasa dan 

dasadharma. 
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B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian ini menggunakan berbagai macam bahan sumber bacaan yang 

berfungsi sebagai bahan acuan untuk memperkuat teori-teori yang dipakain dalam 

penelitian ini. Selain dari buku, peneliti juga memakai penelitian yang relevan 

berupa skripsi dan jurnal penelitian untuk menjadi bahan literature dan rujukan 

dalam penelitian. 

 

No Judul  Nama Perbedaan Persamaan 

1 Analisis 

Implementasi 

Pendidikan 

Karakter Melalui 

Budaya Sekolah di 

SD Irada Gresik 

(2012) 

Lailatul 

Muniroh 

Penelitian ini  

membahas 

tentang 

pelaksanaan 

penanaman 

karakter melalui 

budaya sekolah  

Peneliti ini sama-sama 

mengangkat pendidikan 

karakter 

2 Pembentukan 

Karakter Peserta 

Didik Melalui 

Kegiatan Pramuka 

di SDIT Salsabila 

Klaseman 

Sinduharjo Ngaglik 

Sleman (2013) 

Afroh 

Nailil 

Hikmah 

Penelitian ini 

lebih fokus pada 

kepramukaan 

tingkat siaga 

Penelitian ini sama-

sama mengangkat nilai-

nilai karakter yaitu 

Religius, Jujur, 

Tanggung Jawab, 

Bersahabat/komunikatif 

dan kreatif. 
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3 Pengembangan 

Pendidikan 

Karakter Melalui 

Gerakan Pramuka 

di SDN Citapen 

Kecamatan Tawang 

Kota Tasikmalaya. 

(2016) 

Rini 

Yuliani 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode study 

kasus dan  

keabsahan 

datanya 

dikumpulkan 

dengan tekhnik 

triangulasi data 

Penelitian ini sama-

sama mengangkat 

pendidikan karakter 

melalui kepramukaan 

 

Tabel 2.1 penelitian yang relevan 
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C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir yang akan di gunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

 

Bagan 2.1 Kerangka Pikir 

PENDIDIKAN LIFE SKILL BERBASIS KARAKTER MELALUI 

EKSTRAKULIKULER PRAMUKA DI SD NEGERI 02 WANGKAL 

PERBOLINGGO 

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. 

TEORI 

1. Pendidikan

2. Life Skill

3. Karakter

4. Ekstrakulikuler

5. Pramuka

Kegiatan ekstrakulikuler pramuka untuk memperkuat 

sikap religious, bersahabat atau komunikatif, disiplin, 

kerja sama, kejujuran dan tanggung jawab 
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