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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha yang terencana untuk mewujudkan suatu 

pembelajaran pada peserta didik secara aktif dalam mengembangkan kemampuan 

pada dirinya agar mempunyai kekuatan spiritual, kontrol diri kepribadian, 

keterampilan, dan kecerdasan di dalam masyarakat bangsa dan negara (UU No 20 

Tahun 2003). Pendidikan dapat dibagi menjadi pendidikan formal, nonformal, 

maupun informal. Pada pendidikan formal dilaksanakan di sekolah baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik dapat 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dirinya. Pendidikan 

sikap itu sendiri diperoleh melalui penanaman pendidikan karakter di sekolah. 

Pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan pada satuan pendidikan 

untuk meningkatkan karakter peserta didik dengan cara keselarasan pada hati, 

rasa, pikiran, dan raga melalui kerja sama dengan satuan pendidikan, keluarga, 

dan masyarakat (Permendikbud No 20 Tahun 2018). Pendidikan karakter 

diterapkan sesuai dengan nilai-nilai pancasila yang meliputi religius, toleran, 

bekerja sama, jujur, disiplin, tanggung jawab, demokratis, cinta tanah air, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, mandiri, kreatif, menghargai prestasi, cinta 

damai, gemar membaca, komunikatif, peduli sosial, dan peduli lingkungan. Pada 

penerapannya dilakukan melalui pembelajaran dan berbagai kegiatan-kegiatan di 

sekolah. Nilai 
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tersebut terangkum dalam lima nilai utama yang saling berkaitan yaitu, religius, 

nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. 

Pendidikan karakter diperoleh melalui pembelajaran dan kurikulum 

tentang keterampilan-keterampilan sosial, pengembangan moral, pendidikan nilai, 

pembinasaan kepedulian, dan berbagai program sekolah yang mengarah pada 

pendidikan karakter (Yaumi, 2014:9). Penerapan pendidikan karakter ini 

bertujuan untuk meningkatkan proses dan hasil pendidikan dalam mengarahkan 

pembentukan karakter secara utuh, terpadu, dan seimbang pada peserta didik. 

Pentingnya penerapan pendidikan karakter pada dasarnya dapat menghadirkan 

nilai-nilai pancasila pada peserta didik, dengan demikian nilai-nilai tersebut akan 

mengarahkan, mengendalikan, dan mengembangkan kepribadian peserta didik 

secara utuh agar terbentuk pribadi dengan karakter yang baik. 

Fenomena yang terjadi dalam pendidikan karakter menurut Ilahi 

(2014:134) menjelaskan bahwa terdapat bukti-bukti kegagalan pendidikan 

karakter. Kegagalan tersebut terjadi di lingkungan sekolah, masyarakat, dan 

keluarga. Wujud kegagalan tersebut berupa tawuran antar pelajar, perilaku 

bullying, pelanggaran norma dan adat istiadat, kekerasan, pergaulan bebas, 

premanisme, dan lain-lain. Terjadinya kegagalan tersebut diakibatkan 

ketidakseimbangan kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam 

menanamkan pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter dapat diterapkan melalui kerjasama antara keluarga, 

masyarakat, dan sekolah (Permendikbud No 20 Tahun 2018). Penerapan 

pendidikan karakter di keluarga tidak lepas dari peran orang tua sebagai 

penanggung jawab kepentingan utama pendidikan, misalnya dalam kegiatan 
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belajar secara mandiri di rumah untuk melatih karakter disiplin, tanggung jawab, 

jujur, dan lain-lain. Pada penerapan di masyarakat, pendidikan karakter dilakukan 

melalui beberapa potensi lingkungan yang meliputi seni dan budaya, tokoh 

masyarakat, dunia usaha, dunia industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga 

industri, dan lain-lain. Penanaman pendidikan karakter di sekolah dilakukan 

melalui beberapa kegiatan yang terdiri dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, 

dan ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan dalam mengembangkan karakter untuk 

meningkatakan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan 

kemandirian peserta didik secara maksimal (Permendikbud No 20 Tahun 2018). 

Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan oleh peserta didik diluar jam belajar kegiatan 

intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler yang diawasi dan dibimbing oleh guru 

dalam satuan pendidikan (At-Taubany dan Suseno, 2017:334). Pada kegiatan 

ekstrakurikuler peserta didik dibimbing untuk memunculkan ataupun 

meningkatkan bakat dan minat yang dimiliki oleh dirinya. Semua kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut didapat oleh perserta didik di luar materi pembelajaran 

yang diperoleh di kelas. 

Ekstrakurikuler menjadi dua, yaitu ektrakurikuler wajib dan ektrakurikuler 

pilihan (Jalil, 2018:130). Ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan ekstrakurikuler 

yang wajib diikuti oleh peserta didik, kecuali bagi peserta didik dengan keadaan 

yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ekstrakurikuler 

pilihan adalah kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik sesuai 

dengan pilihannya berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki. Implementasi 

kurikulum 2013 pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib diikuti bagi 
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seluruh peserta didik di pendidikan dasar sampai pendidikan menengah 

(Permendikbud nomor 63 tahun 2014). 

Kegiatan kepramukaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menghidupkan dan menggerakan kembali semangat perjuangan sesuai dengan 

nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam dan 

demokratis (Dani dan Anwari 2015:400). Kegiatan kepramukaan di SD dibagi 

menjadi dua golongan, yaitu golongan siaga untuk kelas rendah pada rentang usia 

7-10 tahun dan golongan penggalang untuk kelas tinggi pada rentang usia 11-15 

tahun. Melalui kegiatan kepramukaan penggalang peserta didik akan melakukan 

berbagai macam kegiatan untuk memunculkan semangat perjuangan seperti baris-

berbaris, penjelahan, perkemahan, jambore, dianpinru, latihan bersama, dan lain-

lain. Semua kegiatan tersebut dilakukan untuk menanamkan pendidikan karakter, 

khususnya dalam kegiatan rutin kepramukaan dan penjelajahan. 

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada Bapak Yudi selaku pembina pramuka pada tanggal 15 Maret 2019 di SDN 

Mojolangu 2 Malang bahwa karakteristik peserta didik sangat bermacam-macam. 

Sebagian dari peserta didik memiliki karakter pemalu dan kurang komunikatif. 

Karakter tersebut terlihat ketika peserta didik diminta bergantian menjadi 

perwakilan petugas apel pramuka dan ketika diajak berkomunikasi dengan 

pembina, peserta didik masih malu dalam meresponnya. Adanya karakteristik 

peserta didik tersebut perlu dilakukan penanaman pendidikan karakter yang lebih 

mendalam salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu hal tersebut 

menjadi alasan dilakukannya penelitian tentang analisis penanaman pendidikan 

karakter pada ekstrakurikuler kepramukaan di SDN Mojolangu 2 Malang. 
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Pada SDN Mojolangu 2 Malang terdapat ekstrakurikuler wajib yang 

diikuti oleh peserta didik, yaitu kepramukaan. Kegiatan kepramukaan dilakukan 

untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik sesuai dengan 

pancasila, dasa dharma pramuka, dan tri satya. Kegiatan kepramukaan 

dilaksanakan rutin setiap hari Jumat pada pukul 09.30 sampai 11.00 di SDN 

Mojolangu 2 Malang. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua peserta didik SDN 

Mojolangu 2 Malang yang dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan siaga dan 

golongan penggalang. Golongan penggalang diklasifikasikan berdasarkan rentang 

usia 11 sampai 15 tahun yaitu pada kelas IV sampai kelas VI. Kegiatan pada 

golongan penggalang umumnya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang 

menantang dan berregu seperti latihan rutin, berkemah, penjelajahan, 

kepemimpinan, dan lain-lain. 

Pada kegiatan pramuka penggalang di SDN Mojolangu 2 Malang peran 

pembna pramuka tidak terlalu dominan. Semua kegiatan kepramukaan dilakukan 

oleh peserta didik secara mandiri. Peran pembina dalam kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan di SDN Mojolangu 2 Malang tidak hanya sebagai pembimbing 

maupun sebagai pengatur jalannya kegiatan kepramukaan, tetapi juga sebagai 

pembina yang ikut serta dalam menanamkan pendidikan karakter kepada peserta 

didik yang sesuai dengan pancasila, dasa dharma dan tri satya. Banyaknya 

kegiatan menantang yang dilakukan peserta didik pramuka penggalang dan peran 

pembina pramuka yang tidak dominan menjadi alasan dilakukannya penelitian 

untuk menganalisis penanaman pendidikan karakter dalam kegiatan tersebut. 

Dalam kegiatan tersebut pembina tidak hanya mengenalkan tentang 

pendidikan karakter tetapi juga mengajak peserta didik untuk melakukan dan 
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mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan kepramukaan 

golongan penggalang tingkat keterlibatan pembina tidak begitu dominan, karena 

pada setiap regu di golongan penggalang terdapat seorang pimpinan regu. Setiap 

peserta didik di dalam regu penggalang diberikan kesempatan secara bergantian 

untuk menjadi pimpinan regu. Melalui kegiatan beregu tersebut sudah menjadi 

salah satu contoh penerapan pendidikan karakter di dalam ekstrakurikuler 

kepramukaan di SDN Mojolangu 2 Malang. 

Berdasarkan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2016) 

membahas pelaksanaan pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan di kelas V saja di SDN Purwantoro 2 Malang. Karakter yang terlihat 

dalam penelitian tersebut meliputi mandiri, tolong menolong, disiplin dan kreatif. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2018) juga membahas 

pelaksanaan Pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan 

tetapi di kelas IV dan V SDN Kauman 3 Malang. Pada penelitian tersebut karakter 

yang terlihat meliputi nasionalisme, gotong royong, dan mandiri. Kemudian 

penelitian yang dilakukan di kelas yang sama, yaitu kelas IV dan V Putri (2018) 

melakukan penelitian tentang pelaksanaan pendidikan karakter kedisiplinan dan 

kepemimpinan dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Ketiga peneliti di 

atas fokus kegiatan yang dilakukan dalam penelitian hanya pada kegiatan rutin 

kepramukaan. 

Sesuai dengan ketiga penelitian terdahulu, terdapat beberapa perbedaan 

dengan penelitan yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan tersebut meliputi subjek 

penelitian yang melibatkan seluruh anggota pramuka penggalang di SDN 

Mojolangu 2 Malang. Fokus penelitian selain dilakukan pada kegiatan rutin 



7 
 

 
 

kepramukaan, tetapi juga pada kegiatan penjelajahan. Peneliti juga meneliti semua 

pelaksanaan pendidikan karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. 

Adanya perbedaan tersebut perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam 

mengenai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam menanamkan 

pendidikan karakter. Melalui penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan proses 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam menanamkan 

pendidikan karakter yang bermanfaat bagi peserta didik.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter dalam ekstrakurikuler 

kepramukaan golongan penggalang pada peserta didik SDN Mojolangu 2 

Malang? 

2. Apa saja karakter yang terlihat dalam ekstrakurikuler kepramukaan 

golongan penggalang pada peserta didik SDN Mojolangu 2 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang mengacu pada latar belakang di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter dalam ekstrakurikuler 

kepramukaan golongan penggalang pada peserta didik SDN Mojolangu 2 

Malang. 
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2. Mendeskripsikan karakter yang terlihat dalam ekstrakurikuler 

kepramukaan golongan penggalang pada peserta didik SDN Mojolangu 2 

Malang. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan ilmu pengetahuan mengenai kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan 

dan pendidikan karakter. Manfaat secara praktis pada penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan ilmu pengetahuan tambahan dalam penanaman pendidikan 

karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan untuk sekolah, pembina 

pramuka, dan peserta didik. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu dijadikan 

sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan pendidikan 

karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di sekolah dasar. 

 

E. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini dilakukan pada ekstrakurikuler kepramukaan golongan 

penggalang di SDN Mojolangu 2 Malang 

2. Penelitian ini mencakup lima nilai utama pendidikan karakter meliput 

religius, nasionalisme, gotong royong, integritas, dan kemandirian. 

3. Penelitian ini fokus pada kegiatan rutin kepramukaan dan penjelajahan 

dalam ekstrakurikuler kepramukaan di SDN Mojolangu 2 Malang. 
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F. Definisi Operasinal 

1. Pendidikan karakter 

Pendidikan karakter adalah sebuah proses yang dilakukan untuk 

memberikan arahan kepada peserta didik untuk menjadi lebih baik lagi 

baik secara fisik maupun psikis. 

2. Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan diluar jam wajib pelajaran 

untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik serta mengasah bakat 

dan minat yang dimilikinya.. 

3. Kepramukaan 

Kepramukaan adalah kegiatan yang disusun secara terencana dan 

dilakukan oleh pramuka 

4. Pramuka Penggalang 

Pramuka penggalang adalah anggota yang ikut dalam kegiatan 

kepramukaan pada rentang usia 11-15 tahun. 


