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BAB II   

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Ekstrakurukuler Pramuka 

a. Pengertian Ekstrakurikuler   

Ekstrakurikuler merupakan aktivitas tambahan pelengkap bagi pelajaran 

wajib Mutmainah (2011:12). Ekstrakurikuler merupakan pendidikan yang 

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

bakat dan minat siswa. Melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler diharapkan 

dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial serta 

potensi dan prestasi siswa.  Ada kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan 

oleh banyak sekolah, misalnya Karya Ilmiah Remaja (KIR), Palang Merah 

Remaja (PMR), Pramuka, Olah Raga, Seni Tari, paca silat. Semua siswa 

bebas memilih jenis kegiatan sesuai bakat dan minat yang dimilikisiswa. 

b. Pengertian Pramuka  

Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang diartikan 

masyarakat muda yang suka bekerja, hal ini bisa dikatakan juga sebagai 

Gerakan Pramuka. Pada UU No.12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 

menyebutkan bahwa  pramuka adalah Warga Negara Indonesia yang aktif 

dalam Pendidikan Kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan 

Darma Pramuka. Pramuka adalah salah satu kegiatan yang memberikan 
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kebebasan pada siswa untuk berkembang menjadi individu yang lebih baik 

dan bermakna melalui berbagai kegiatan.  

Seorang siswa yang mengikuti Gerakan Pramuka akan lebih terarah lagi 

untuk lebih mengembangkan bakat yang dimilikinya melalui bimbingan 

Pembina Pramuka. Guru harus percaya bahwa setiap individu memiliki 

kemampuan untuk berubah dan berkembang menjadi lebih baik, lebih utuh, 

dan lebih berkeutamaan Koesoema (2009:155). Pada UU No. 12 Tahun 2010 

tentang gerakan pramuka menyebutkan bahwa gerakan paramuka bertujuan 

untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, 

bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum. Disiplin, menjunjung 

tinggi nilai-nilai  lihur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai 

kaderbangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatua Republik 

Indonesia, mengamalkan pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. 

c. Pengertian Ekstrakurikuler Pramuka  

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 ekstrakurikuler 

pramuka  akan mendapatkan  kegiatan menarik, mulai dari kepemimpinan, 

kebersamaan, sosial, kecintaan alam hingga kemandirian. 

Pada kurikulum baru atau kurikulum 13 kegiatan ektrakurikuler pramuka  

wajib dilaksanakan terutama di  Sekolah Dasar. ( Mulyasa, 2013: 99) Tema 
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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 

Ekstrakurikuler pramuka wajib di sekolah dasar diharapkan peserta didik 

menyelenggarakan ekskul pramuka yang memiliki karakter yang mendukung. 

Ekstrakurikuler merupakan aktivitas tambahan, pelengkap bagi  pelajaran  

wajib (Mutmainah, 2011:12). 

d. Sifat Kepramukaan 

1) Pasal 2: mengatakan bahwa Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. 

2) Pasal 3: gerakan Pramuka bertujuan untukmembentuk setiappramuka ; 

a) Memiliki kepribadian yang beriman,bertaqwa, berakhlakmulia, 

berjiwb, patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-

nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. 

b) Menjadi warga negara yang berjiwa pancasilamenjadi anggota 

masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat bembangun dirinya 

sendiri secara mandiri serta bersama sama bertanggung jawab atas 

pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap 

sesama hidup dan alam lingkungan.  

3) Pasal 4: gerakan pramuka sebagai penyelenggara pendidikan nonformal  

diluar sekolah dan diluar keluarga mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaummuda yang 

berguna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih 
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baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisikemerdekaan 

serta membangun dunia yang lebih baik.  

4) Pasal 5: gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah pembinaan dan 

pembangun kaummuda dengan menerapkan Prinsip Dasar 

Kepramukaan dan Metode kepramukaan serta Berlandasan Sistem 

Among. 

5) Pasal 6: membahas sifat kepramukaan: 

a) Gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaanya 

bersifat suka rela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, 

dan agama. 

b) Gerakan pramuka buka organisasi politik, bukan bagian dari salah 

satu organisasi sosial politik dan tidak menjalani kegiatan politik 

praktis.  

c) Gerakan pramukamenjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya 

untkmemeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta 

beribadah menurut agamadan kepercayaan. 

e. Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka  

Dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler Pramuka diharapkan peserta didik 

yang mengikuti mendapat berbagai ketrampilan maupun pengetahuan yang 

dapat membentuk watak pada peserta didik. Kemendikbud Tahun 2014 

Tentang Kepramukaan, menyebutkan berbagai macam-macam kegiatan 

keterampilan dalam kepramukaan yang dapat membentuk karakter peserta 
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didik, termasuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sebagai 

berikut: 

1) Ketangkasan Pionering 

a) Cara dan Manfaat 

Ada beberapa kegiatan keterampilan dan pengetahuan yang sekiranya 

dapat membantu membuat kegiatan kepramukaan tetap menarik dan 

menantang minat peserta didik untuk tetap menjadi anggota gerakan 

pramuka. Kegiatan ketangkasan pioneering merupakan kegiatan yang  

sudah  biasa  dalam  kegiatan kepramukaan. Kegiatan itu meliputi 

membuat gapura menara pandang, membuat tiang bendera, membuat 

jembatan tali goyang, meniti dengan satu atau dua tali. 

b) Implementasi Nilai Karakter 

Pada kegiatan membuat gapura, menara pandang dan membuat tiang 

bendera diharapkan dapat membentuk karakter ketelitian, percaya diri, 

ketekunan, dan kerjasama. Pada kegiatan membuat jembatan tali 

goyang dan meniti dengan satu atau dua tali diharapkan dapat 

membentuk karakter keberanian, ketelitian, percaya diri, ketekunan, dan 

kesabaran. 

2) Keterampilan Baris-Berbaris (KBB) 

a) Cara dan manfaat 

Pada lingkungan gerakan pramuka, peraturan baris-berbaris disebut 

keterampilan baris-berbaris. Kegiatan ini merupakan keterampilan 
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untuk melaksanakan perintah atau instruksi yang berkaitan dengan 

gerakan-gerakan fisik. Keterampilan baris-berbaris ini dilakukan untuk 

melatih kedisiplinan, kekompakan, keserasian, dan seni dalam berbaris. 

b) Implementasi Nilai Karakter. 

c) Keterampilan baris-berbaris ini diharapkan dapat membentuk karakter 

kedisiplinan, kreatif, kerjasama, dan tanggung jawab. 

2. Karakter 

a. Pengertian Karakter 

Pendidikan  karakter  menurut  Jamal  Ma’mur  Asmani  (2011:  31)   

adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh guru untuk mempengaruhi karakter 

peserta didik. Pendidikan karakter dengan pendidikan yang menanamkan dan 

mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak didik, sehingga mereka 

memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempraktikkan dalam 

kehidupannya baik di keluarga, masyarakat dan negara (wibowo, 2012: 46). 

Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam 

berfikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk 

perilaku yang ssuai dengan nilai–nilai luhur yang menjadi jati dirinya, 

diwujudkan dalam interaksinya dengan Allah SWT, diri sendiri, antarsesama, 

dan lingkungannya.  

Penelitian pendidikan karakter  merupakan gambaran  tentang  masyarakat 

indonesia yang harus dikembangkan oleh satuan pendidikan. Menurut 

Bennett (Muslich, 2010:98) keluarga merupakan tempat paling awal dan 
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efektif untuk menjalankan fungsi departemen kesehatan, pendidikan, dan 

kesejahteraan.  Pendidikan  karakter lebih mudah diberikan pada usia dini, hal 

ini akan lebih mudah diterima dan tersimpan dalam memori anak dan akan 

membawa pengaruh pada perkembangan watak dan pribadi anak hingga 

dewasa.  

b. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Menurut mentri pendidikan, karakter terbaru memiliki lima poin yang 

diterapkan dalam program PPK (penguatan pendidikan karakter) diantaranya: 

religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Integritas. Dan dari kelima poin 

tersebut memiliki nilai-nilai tersediri di masing-masing lima karakter, seperti 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 Penguatan Pendidikan Karakter 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) selain merupakan 

kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter 

Bangsa Tahun 2010 juga merupakan bagian integral Nawacita. Dalam hal ini 

butir 8 Nawacita: Revolusi Karakter Bangsa dan Gerakan Revolusi Mental 

dalam pendidikan yang hendak mendorong seluruh pemangku kepentingan 
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untuk mengadakan perubahan paradigma, yaitu perubahan pola pikir dan cara 

bertindak, dalam mengelola sekolah. Untuk itu, Gerakan PPK menempatkan 

nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan 

memberadabkan para pelaku pendidikan. Ada lima nilai utama karakter yang 

saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai 

prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud 

adalah 

1) Religius 

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang 

Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama 

dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung 

tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan 

lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter 

religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu 

dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta 

(lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku 

mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan. Subnilai religius antara lain cinta 

damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh 

pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, 

antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan 

kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. 

2) Nasionalis 

 Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 
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terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya 

bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa,rela berkorban, unggul, 

dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan,taat hukum, disiplin, 

menghormati keragaman budaya, suku,dan agama. 

3) Mandiri 

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung 

pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk 

merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Subnilai mandiri antara lain 

etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, 

kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

4) Gotong Royong 

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan 

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/ 

pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Subnilai gotong 

royong antara lain menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas 

keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolongmenolong, solidaritas, 

empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. 

5) Integritas 

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 
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dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen 

dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). 

c. Tujuan Pendidikan karakter 

 Ada beberapa tujuan pendidikan yang berhubungan dekan karakter di 

indonesia, salah satunya tujuan pendidikan karakter dalamsettin sekolah 

sebagai berikut: 

1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap 

penting dan perlu,sehingga menjadi kepribadian kepemilikan peserta didik 

yang khas sebagaimana nilai-nilai yang di kembangkan. 

2) Mengoreksi prilaku peserta didik yang tidak sesui dengan nilai-nilai yang 

di kembangkan oleh sekolah. 

3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat 

dalam memerankan tanggung jawab karakter bersama-sama. 

3. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk 

memengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan  bersama 

yang dirancang untuk memberikan manfaat  individu dan  organisasi, sehingga 

dalam satu organisasi kepemimpinan  merupakan factor yang sangat penting 

dalam menentukan pencapaian tujuan yang  telah ditetapkan oleh organisasi. 

Kepemimpinan seseorang  dapat dibentuk, caranya adalah dengan memberikan 

kesempatan luas kepada yang bersangkutan untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan efektivitas kepemimpinannya melalui  berbagai kegiatan 

pendidikan dan latihan  kepemimpinan. Sondang P. Siagian (1994) menyimpulkan  
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bahwa seseorang hanya akan menjadi seorang pemimpin yang efektif jika 

seseorang secara genetika telah  memiliki bakat. 

Dalam petunjuk pelaksanaan Pelatihan Dasar  Kepemimpinan (Depdikbud, 

1997) menjelaskan  bahwa   Pelatihan  Dasar Kepemimpinan adalah suatu bentuk  

pembinaan dan pengem bangan yang terdapat suatu proses secara teren cana, 

sistematik dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kualitas ketrampilan 

kepemimpinan, meliputi sifat-sifat pribadi, kewibawaan ,pola pikir dan sikap serta 

prilaku. 

Pelatihan Dasar Kepemimpinan diarahkan  pada tiga sasaran khusus Pertama, 

ketrampilan teknis, dalam arti penguasaan pengetahuan  mengetahuan mengenai 

metode, proses, prosedur  macam-macam teknik untuk melaksanakan berbagai 

saran dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pramuka. Kedua 

ketrampilan hubungan manusia, yaitu ketrampilan  seorang pemimpin dalam 

memahami prilaku manusia (anggota pramuka) dan proses kerjasama, memahami 

isi hati, sikap dan motif orang  lain. Ketrampilan berkomunikasi secara jelas dan  

efektif, kooperatif, praktis dan diplomatis. Ketiga ketrampilan yang bersifat 

konseptual yaitu meningkatkan  kemampuan  analitik, berfikir rasional,  kreatif 

dan  mampu  memecahkan  masalah. 

Menurut Conger (dalam Hilman, 2005) terdapat empat cara pendekatan 

pokok dalam  mengembangkan program pelatihan kepemimpinan, yaitu 

pendekatan yang berorientasi pada pengembangan pribadi, pendekatan 

konseptual, pendekatan umpan balik, pendekatan pengembangan kemampuan. 
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B. Kajian Peneliti yang Relevan 

No Judul Persamaan Perbedaan 

1 Nama Peneliti: Marzuki 

Tahun: 2015 

Judul: Pembentukan 

Karakter Siswa Melalui 

Kegiatan Kepramukaan  

Di Man 1 Yogyakarta. 

 

Persamaan peneliti yang 

dilakukan oleh Marzuki dan 

dengan peneliti yang akan 

peneliti lakukan yaitu pada 

penelitian. penguatan yang 

dilakukan oleh peneliti salah 

satunya terfokus pada karakter 

siswa. 

Perbedaan 

Peneliti Yang  

sudah dilakukan ini dengan peneliti 

yang akan peneliti lakukan yaitu 

terletak pada objek penelitian. Pada 

peneliti yang telah dilakukan oleh 

Marzuki dan Hapsari Di MAN 1 

Yogyakarta, sedangkan pada 

peneliti yang akan dilakukan pada 

siswa kelas 5 SDN Tunggulwulung 

1 

2 Nama Peneliti : Irwanto 

Tahun : 2013 

Judul: 

Peranan Kegiatan  

Ekstrakurikuler Pramuka 

Dalam Membentuk 

Kedisiplinan Siswa Di 

Smp Negeri 1 Sugio 

 Kabupaten Lamongan 

Persamaan pada penelti ini 

terletak pada objek kegiatan 

Ekstrakurikuler Pramuka   

dalam membetuk kedisiplinan, 

dan terfokus pada siswa. 

Pedekatan yang di gunakan 

sama-sama menggunakan 

pedekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriftif, dan 

peneliti terdahulu dan sekaran 

adalah sama-sama 

menggunakan karakter melalui 

kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka. 

Perbedaan peneliti terdahulu 

dengan peneliti sekarang terletak 

pada permasalahan yang diteliti. 

Peneliti terdahulu lebih di fokuskan 

pada pembentukan kedisiplinan 

siswa. Namun dalam penelitian 

yang sekarang fokus pada pada 

semua karakter dan kepemimpinan. 

Subjek yang diteliti penelitian 

terdahul adalah siswa Smp Negeri 1 

Sugio 

 Kabupaten Lamongan, sedangkan 

peneliti sekarang adalah siswa kelas 

5 SDN Tunggulwulung 1 Malang. 

 

C. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir merupakan langkah untuk  mengarahkan peneliti melakukan 

suatu penelitian. Di bawah ini adalah kerangka pikir penelitian melaksanakan 
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Efektivitas Ekstrakurikuler Pramuka dalam menumbuhkan karakter. Adapun 

kerangka pikir dalam penelitian ini 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir  

 

 

Judul 

Analisis Ekstrakurikuler Pramuka dalam Menumbuhkan 

Karakter Dan Kepemimpinan Siswa Kelas V SDN 

Tunggulwulung 1 Malang  

 

Tujuan 

Untuk mengetahui pelaksanaa Analisis ekstrakurikuler pramuka dalam 

menumbuhkan karakter dan kepemimpinan siswa kelas V SDN 

Tunggulwulung 1 Malang  

 

Teknik pengumpulan data Analisis Data Teori 

1. Observasi 

2. Wawancara 

3. Data 

1. Reduksi 

2. Penyajian 

3. Verifikasi 

1. Karakter ( Religius, Nasionalis, 

Mandiri, Gotong Royong, 

Integritas). 

2. Kepemimpinan 

 

Hasil 

Pelaksanaa ekstrakurikuler pramuka dalam menumbuhkan karakter dan kepemimpinan 

siswa kelas  5 sdn tunggulwulung 1 malang 

 


