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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya zaman memberikan dampak yang besar bagi 

perkembangan pendidikan di Indonesia, kualitas sumber daya manusia pun harus 

terus ditingkatkan untuk dapat bersaing di dunia internasional. Peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan, 

karena melalui pendidikan yang selalu mengikuti perkembangan zaman kualitas 

hidup serta cara berpikir seseorang akan jauh lebih meningkat. 

Pendidikan nasional berdasarkan UU. No 20 tahun 2003 Pasal 3 

menyebutkan. 

Pendidikan nasional 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, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.  

 

Pendidikan yang diperoleh peserta didik diharapkan dapat membangun 

sikap, tingkah laku, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan demi 

kelangsungan hidup diri sendiri maupun masyarakat. Peserta didik saat ini 

memiliki permasalahan yang begitu kompleks diantaranya kurang memperdulikan 

sikap patriotisme. Permasalahan ini terlihat ketika generasi muda bangsa atau 

peserta didik enggan untuk membela bangsa dan negara dalam berbagai 

perlombaan di tingkat internasional, seperti ajang pertandingan sepak bola AFF 
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2012, lalu tawuran antar pelajar ataupun para peserta didik yang malas untuk 

mengikuti upacara bendera. 

Peserta didik sudah mulai terjebak pada pemikiran, seolah–olah di zaman 

yang serba maju ini sudah tidak diperlukan lagi sikap patriotisme. Kesadaran 

mereka sangat kurang untuk rela berkorban tanpa pamrih demi bangsa dan negara, 

seharusnya para peserta didik mencontoh dan berkaca kepada para pejuang 

pendahulu lalu menyadari bahwa kemerdekaan yang dinikmati sekarang adalah 

hasil perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan harta, jiwa dan raga 

tanpa pamrih untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Mengatasi permasalahan di atas tidak hanya melalui pendidikan formal dan 

in formal saja, namun pendidikan non formal juga patut dijadikan solusi untuk 

mengatasinya. Pendidikan non formal yang populer dikalangan peserta didik saat 

ini yaitu kegiatan pramuka, melalui kegiatan tersebut peserta didik akan lebih 

khusus diajarkan dan dibina untuk memiliki keterampilan, kemandirian dan 

kedisiplinan sekaligus jiwa patriotisme.  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 

tentang Gerakan Pramuka Pasal 1 menjelaskan, “Gerakan Pramuka adalah 

organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan 

kepramukaan”, sedangkan kesepakatan bersama antara MENTERI DALAM 

NEGERI, MENTERI PERTAHANAN, MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 

MENTERI AGAMA, MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA, dan KWARTIR 

NASIONAL GERAKAN PRAMUKA tentang peningkatan upaya bela negara 

melalui Gerakan Pramuka dijelaskan pertimbangan kesepakatan meningkatkan 
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upaya bela negara melalui Gerakan Pramuka adalah, “bahwa keselarasan visi dan 

misi Gerakan Pramuka dengan upaya bela negara telah menjadikannya potensi 

dalam pertahanan negara, kesatuan, bangsa, mengembangkan kepemimpinan 

pemuda, dan jiwa ksatria serta patriotisme”. Gerakan pramuka sangat diperlukan 

untuk membentuk manusia yang mempunyai budi pekerti baik dan luhur serta 

memiliki jiwa patriotisme tinggi sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah 

dicanangkan oleh pemerintah. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa gerakan pramuka sebagai 

wadah dalam mengembangkan sikap patriotisme pada peserta didik. 

Memperhatikan dan melihat kenyataan adanya kegiatan pramuka di sekolah, maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang digunakan sebagai bahan 

penyusunan skripsi dengan judul “Peranan Kegiatan Pramuka dalam 

Mengembangkan Sikap Patriotisme (Studi Kasus Di SMP Negeri 1 Girimarto 

Tahun Pelajaran 2012/2013)”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting, sebab 

permasalahan merupakan titik tolak yang dapat memberikan arah penelitian agar 

pemecahan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan tepat. Berdasarkan latar 

belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengembangan sikap patriotisme di SMP Negeri 1 

Girimarto tahun pelajaran 2012/2013? 
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2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dalam mengembangkan sikap 

patriotisme di SMP Negeri 1 Girimarto tahun pelajaran 2012/2013? 

3. Bagaimanakah peranan kegiatan pramuka dalam mengembangkan sikap 

patriotisme di SMP Negeri 1 Girimarto tahun pelajaran 2012/2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan acuan dalam merealisasikan aktivitas yang dilaksanakan 

sehingga bisa dirumuskan dengan jelas, pada penelitian ini perlu adanya tujuan 

yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti sehingga 

peneliti dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai langkah 

pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan sikap patriotisme di SMP Negeri 

1 Girimarto tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengembangkan 

sikap patriotisme di SMP Negeri 1 Girimarto tahun pelajaran 2012/2013. 

3. Mendeskripsikan peranan kegiatan pramuka dalam mengembangkan sikap 

patriotisme di SMP Negeri 1 Girimarto tahun pelajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat yaitu 

sebagai berikut: 
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1.  Manfaat atau kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah–satu teori dalam mengembangkan 

sikap patriotisme melalui kegiatan pramuka, sehingga dapat dijadikan 

referensi untuk pelaksanaan penelitian lebih lanjut dalam pengembangan 

teori yang sama untuk kondisi yang berbeda. 

b. Penulis ingin mengembangkan teknik–teknik dalam proses pengembangan 

sikap patriotisme sehingga dapat memberikan dorongan kepada siswa untuk 

memiliki sifat rela berkorban demi bangsa dan negara. 

2. Manfaat atau kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberi informasi dan masukan yang berguna 

tentang peranan kegiatan pramuka dalam mengembangkan sikap patriotisme 

studi kasus di SMP Negeri I Girimarto tahun pelajaran 2012/2013. 

b. Memberikan sumbangan atau masukan kepada pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kualitas kegiatan pramuka untuk lebih mengembangkan sikap 

patriotisme. 

 

 

 

 

 

 

 


