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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat dididik, diarahkan 

diberdayakan, serta dibina kearah kuantitas maupun kualitas yang lebih baik, dan 

membutuhkan pembinaan secara pribadi maupun secara kelompok. Maka dengan 

pendidikan, pengarahan, pemberdayaan, maupun pembinaan manusia dapat 

mencapai tujuan hidupnya. Karena pembinaan adalah proses terus menerus untuk 

memperluas pemberdayaan diberbagai lapisan meningkatkan kualitas manusia, 

dan pengokohan kepribadian.Berbagai usaha digulirkan dalam rangka pembinaan 

karakter peserta didik terutama mereka yang aktif dalam kegiatan kepramukaan. 

Gerakan Pramuka merupakan Organisasi yang sangat memperhatikan masalah 

moralataupun karakter peserta didik. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang sesuai dengan minat bakat 

siswa yang di bimbing oleh guru kelas atau pelatih atau melibatkan orang tua dan 

masyarakat dimana kegiatan ekstrakurikuler terorganisasi, terterah dan terpadu 

dengan kegiatan lain di sekolah guna menunjang tercapaian kurikulum, artinya 

kegiatan ini di laksanakan sesuai dengan program yang di tentukan dalam 

pelaksanaannya di bimbing oleh guru yang kopeten sesuai dengan bidangnya 

sehingga pelaksanaannya akan berjalan dengan baik. Undang-undang dasar 

Republik  Indonesia  No.  81A  Tahun  2013 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,  
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minat,  dan  kemampuan  peserta  didik  yang  luas atau di luar minat yang 

dikembangkan oleh kurikulum. Hal ini didukung oleh pernyataan  Mulyono  

(2008:30)  yang berbunyi: 

“Menjelaskan  bahwa  kegiatan  ekstrakurikuler  merupakan  kegiatan  

yang dilakukan di luar kelas dan di luar jam pelajaran untuk 

menumbuh-kembangkan  potensi sumber  daya  manusia  (SDM)  

yang  dimiliki peserta  didik,  baik  berkaitan  dengan  aplikasi ilmu 

pengetahuan yang didapatkannya maupun dalam  pengertian  khusus  

untuk  membimbing peserta  didik  dalam  mengembangkan  potensi 

dan  bakat  yang  ada  dalam  dirinya  melalui kegiatan-kegiatan  yang  

wajib  maupun  pilihan”. 

 

Berdasarkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  

2010 tentang  Gerakan  Pramuka  (2010: 2),  Pramuka  adalah  warga  negara  

Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya 

dan Darma Pramuka. Kegiatan ini dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar 

dan metode kepramukaan yang mengarahkan pada proses karakter yang 

membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur.  

Pramuka merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dipandang 

dapat mengembangkan minat dan bakat dalam bidang kepramukaan agar siswa 

bisa disiplin, bertanggung jawab dan lebih mandiri serta mendidik siswa menjadi 

kepribadian yang baik. Ektrakurikuler pramuka sebagai wadah pencetak generasi 

bangsa yang beragama, berakhlak mulia dan tanggung jawab. Krisis  mentalitas 

dan moral para remaja merupakan cermin dari krisis yang terdapat di masyarakat 

(Zuriah, 2008:114). Bahwa pendidik yang aktif baik di lingkungan sekolah 

maupun di lingkungan luar sekolah, peserta didik didalam ektrakurikuler pramuka  

akan mendapatkan  kegiatan menarik banyak nilai, mulai dari kepemimpinan, 

kebersamaan, sosial, kecintaan alam hingga kemandirian.  
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Kurikulum 13 kegiatan ektrakurikuler pramuka  di wajib dilaksanakan 

terutama di  Sekolah Dasar.  (dalam  Mulyasa 2013: 99) Tema kurikulum 13 

adalah menghasilkan insan indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif 

melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. 

Berdasarkan paparan di atas bahwa dengan menjadikan Ekskul pramuka wajib di  

sekolah dasar diharapkan peserta didik menyelenggarakan ekstrakurikuler 

pramuka yang memiliki karakter yang mendukung. (Mutmainah,  2011:12), 

ekstrakurikuler merupakan aktivitas tambahan, pelengkap bagi  pelajaran  wajib.  

Pendidikan karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri 

khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa maupun negara (Suryanto, 2009:83). Pendidikan karakter 

sangatlah penting untuk kalangan masyarakat, khususnya bagi peserta didik di 

Sekolah Dasar. UU No.  20  T ahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  

pada  Pasal  3,  menyebutkan  bahwa  pendidikan  nasional  berfungsi  

mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  karakter  serta peradaban  bangsa 

yang bermartabat dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Karakter 

seorang individu akan terbentuk sejak anak berusia dini karena adanya pengaruh 

dari genetik orang tuannya. Proses pembentukan karakter seseorang baik melalui 

proses pendidikan akan mempengaruhi karakter individu tersebut yang akan 

terlihat dalam prilakunya sehari-hari.   

Menurut Muchlas Samani dan Hariyanto (2011:41) menjelaskan bahwa, 

karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu 

untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam  lingkup keluarga, masyarakat, bangsa 

dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat 
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keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. 

Guru membantu dalam membentuk watak peserta didik dengan cara memberikan 

keteladanan, cara berbicara atau menyampaikan materi yang baik, toleransi, dan 

berbagai hal yang terkaitnya.  

Akan tetapi masih ada beberapa sekolah yang masih belum menerapkan 

kegiatan pelaksanaan penidikan karakter ini melalui ekstrakurikuler pramuka, 

karena masih banyak sekolah yang belummelaksanakan kegiatan pramuka, pada 

Observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 2 November 2018 di SD Negeri 

Tunggulwulung 1 Kota Malang sudah diterapkanya kegiatan ektrakurukuler 

pramuka sudah lama berlangsung,bahkan sekolah ini mengundang guru ntuk 

mengajarakli dalam bidang kepramukaan yang sudah mengikuti KMD. Pada 

kegiatan pramuka paa dasarnya guru yang mengajar pramuka bukan guru biasa 

atau guru yang mengajar pembelajaran seperti bisanya, karena guru pramuka 

harus memiliki sifat tegas, tanggung jawab dan dan ahli dalam ilmu pramuka. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Woro dan Marzuki 

pada tahun 2015 yang berjudul Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam 

Pembentukan Karakter Tanggung jawab Peserta Didik di SMP Negeri Windusari 

Magelang dengan hasil kegiatan ekstrakurikuler Pramuka berperan dalam 

pembentukan karakter tanggung jawab merupakan sarana yang tepat untuk 

membentuk karakter tanggung  jawab siswa. Metode yang digunakan untuk 

membentuk karakter tanggung jawab adalah pemberian nasihat, pemberian sanksi 

dan pemberian penghargaan, keteladanan Pembina Pramuka, pemberian tugas, 

dan pencapaian SKU dan SKK. 
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Pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD 

Tunggulwulung 1 Kota Malang sudah diterapkan sejak adanya kegiatan ini, 

karena pada dasarnya siswa menyukai pembelajaran sambil bermain dan kegiatan 

di luar ruangan, sehingga kegiatan pramuka sangat cocok untuk melaksanakan 

pedidikan karakter terebut, Karena di dalam kegiatan ekstrakurikuler di dalamnya 

sudah mengadung unsur-unsur karakter, sehingga siswa secara langsung sudah 

menerapkan karaktertersebut dan Guru pembina pramuka harus dengan kesabaran 

muntun peserta didik untuk melaksanakan pendidikan karakter yang sudah di 

ajarakan di dalam ekstrakurikuler pramuka dalam kehidupan sehari-hari, sehinga 

dalam kehidupan sehari-hari memiliki anak mempunyai bekal pendidikan karakter 

yang maksimal sehingga nantinya peserta didik menjadi orang-orang yang 

berguna bagi nusa dan bangsa. SDN Tunggulwulung juga salah satu SD yang 

aktif dalam mengikuti Lomba di luar kelas seperti Lomba siaga, Lomba 

Penggalang, AKAPELA, ikut serta kemah yang di senlenggarakan oleh pak lurah 

lowok waru dan salah satu perwakilan dari Lowokwaru untuk mengikuti lomb 

PBB di Dinas Pendidikan Kota Malang. SDN Tunggulwulung juga pernah 

membawa 4 Piala dalam Lomba AKAPELA dan 1 piala dalam lomba Penggalang.  

Oleh karena itu peneliti akan meneliti  Analisis Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Dalam Menumbuhkan Karakter dan Kepemimpinan Siswa Kelas  5 SDN 

Tunggulwulung 1 Malang.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka dalam menumbuhkan 

karakter dan kepemimpinan siswa kelas 5 SD Negeri Tunggulwulung 1 

Malang? 

2. Bagaimana hambatan pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka dalam 

menumbuhkan karakter dan kepemimpinan siswa kelas 5 SD Negeri 

Tunggulwulung 1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka dalam 

menumbuhkan karakter dan kepemimpinan siswa kelas 5 SD Negeri 

Tunggulwulung 1 Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan hambatan pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka 

dalam menumbuhkan karakter dan kepemimpinan siswa kelas 5 SD Negeri 

Tunggulwulung 1 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat yaitu sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yakni 

untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pendidikan karakter dan 

kepemimpinan melalui ekstrakurikuler pramuka, sebagai bahan masukan untuk 
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pembina pramuka serta bahan pertimbangan dalam memasukkan pendidikan 

karakter melalui ekstrakurikuler pramuka, dan sebagai masukan terhadap praktisi 

yang berkecimpung didalam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa: hasil penelitian ini dapat membentuk karakter yang diinginkan 

sehingga tidak bertolak belakang dengan aturan 

b. Bagi Guru: hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk 

pelaksanaan Pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka dalam 

sekolah. 

c. Bagi Peneliti: hasil penelitian ini dapat memberikan ide, motivasi, dan 

gagasan dalam melakukan penelitian. 

d. Bagi Pembaca: dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang 

pelaksanaan Pendidikan karakter dalam ekstrakurikuler pramuka 

 

E. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian  

1. Ruang Lingkup  

 SDN Tunggulwulung 1 memiliki beberapa ekstrakulikuler seperti karate, nari, 

terbang jindor dan pramuka. Namun ruang lingkup pada penilitian ini berfokus 

pada ekstrakurikuler pramuka yaitu Analisis pendidikan kararater pada kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka yang dilakukan di SDN Tunggulwulung 1. 
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2. Keterbatasan Penelitian 

Namun pada penelitian ini terdapat keterbatasan terhadap siswa yang 

dijadikan subjek penelitian yaitu hanya berfokus pada kelas 5 SD, selain itu 

kegiatan yang diambil hanya kegiatan pramuka. 

 

F. Definisi Operasional   

1. Ekstrakurikuler Pramuka 

Ekstrakurikuler pramuka merupakan pendidikan tentang kepramukaan yang 

dilakukan di luar jam pelajaran, hal ini  bertujuan untuk membentuk potensi, bakat 

dan minat siswa.  

2. Karakter 

Suatu kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang 

mendidik dengan menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri peserta didik. 

3. Kepemimpinan 

Sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal 

bekerja, dimana tujuannya adalah untuk mencapai target  yang telah ditentukan. 

 

 


