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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Upaya peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia, khususnya 

siswa, Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam rencana srategis 

(Renstra) Depdiknas 2005-2009 menekankan bahwa perspektif pembangunan 

pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan aspek intelektual saja 

melainkan juga watak, moral, sosial, dan fisik siswa atau dengan kata lain 

menciptakan manusia Indonesia seutuhnya.  

Selain itu siswa juga diharuskan memiliki rasa nasionalisme yang 

tinggi dengan menunjukkan rasa persatuannya sebagai generasi muda yang 

layak untuk melanjutkan perjuangan bangsa. Gerakan nasional yang lahir dan 

mengakar di bumi nusantara merupakan bagian dari gerakan perjuangan 

kemerdekaan Indonesia di mana kaum muda sebagai potensi bangsa dalam 

kelangsungan bangsa dan negara mempunyai kewajiban untuk melanjutkan 

perjuangan tersebut (Bachsan, 2010: 2). 

Salah satu upaya dalam menyelenggarakan upaya pendidikan bagi 

kaum muda melalui kegiatan pramuka dengan sasaran meningkatkan sumber 

daya kaum muda, untuk mewujudkan masyarakat madani, dan dapat 

melestarikan keutuhan dari: 

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika 

2. Ideologi Pancasila 
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3. Kehidupan Rakyat yang Rukun dan Damai 

Upaya meningkatkan dan melestarikan hal di atas, maka kegiatan 

pramuka menjadi salah satu kegiatan di sekolah yang akan membentuk watak, 

akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Pengembangan kegiatan pramuka lebih 

mengandalkan inisiatif sekolah (Yuri, 2008: 2). Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan, 

tertanggal 18 Oktober 1984, No. 0461/U/1992, tentang Pembinaan Kesiswaan. 

Kemudian disusul dengan Keputusan Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan 

Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tertanggal 27 

Juni 1992, No. 226/C/Kep/0/1992 tentang Pedoman Pembinaan Kesiswaan. 

Selain itu, Presiden Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Surat 

Keputusan Presiden Republik Indonesia, tertanggal 3 Mei 1999, Nomor 34 

tahun 1999, tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. Dan 

disusul dengan Surat Keputusan Ketua Kwartitr Nasional Gerakan Pramuka, 

tertanggal 22 Juli 1999, Nomor 107 tahun 1999, tentang Pengesahan 

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 

Gerakan Praja Muda Karana sebagai kelanjutan dan pembaharuan 

dari Gerakan Kepanduan Nasional dibentuk karena dorongan kesadaran dalam 

bertanggung jawab atas kelestarian negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dan berazaskan 

Pancasila untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi kaum muda 

melalui kepramukaan dengan sasaran meningkatkan sumber daya kaum muda, 

mewujudkan masyarakat madani dan melestarikan Negara Kesatuan Repulik 
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Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika, Ideologi Pancasila, kehidupan 

rakyat yang rukun dan damai serta lingkungan hidup di bumi nusantara ini. 

Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan dan melestarikan hal 

tersebut diatas, maka Gerakan Pramuka menyelenggarakan pendidikan 

nonformal melalui kepramukaan sebagai bagian dari Pendidikan Nasional 

dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan(PDK dan MK) 

serta Sistem Among. Pemerintah sendiri juga menekankan, agar lembaga-

lembaga pendidikan formal, baik itu mulai dari tingkat dasar maupun sampai 

pada Perguruan Tinggi, supaya menyelenggarakan Pendidikan Kepramukaan. 

Dengan berperan aktif dalam kegiatan kepramukaan, maka kita dapat melatih 

diri untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensi yang kita miliki, 

berdisiplin diri dan memiliki rasa tangung jawab yang tinggi. 

Di Indonesia, kegiatan pramuka bukanlah hal yang baru. Kegiatan ini 

sudah berlangsung sejak lama. Kegiatan pramuka dimaksudkan untuk dapat 

dijadikan sebagai: 

1. Proses pendidikan dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, 

teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip 

dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya 

adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. 

2. Proses kegiatan belajar sendiri yang progresif bagi siswa-siswi untuk 

mengembangkan diri pribadi seutuhnya baik fisik, intelektual, emosianal, 

sosial, dan spritual sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. 
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3. Pendidikan dalam kepramukaan dimaksudkan dan diartikan secara luas 

sebagai suatu proses pembinaan sepanjang hayat yang berkesinambungan 

dan berpotensi siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat dengan sasaran menjadikan mereka sebagai manusia mandiri, 

peduli, bertanggung jawab dan berpegangan teguh pada nilai-nilai dan 

norma agama dalam masyarakat (Bachsan, 2010: 5). 

Namun pada kenyataannya kegiatan pramuka kurang mendapat 

tempat di mata masyarakat. Banyak persepsi yang menyatakan bahwa 

kegiatan pramuka hanyalah kegiatan senang-senang yang hanya bisa tepuk-

tepuk dan nyanyi-nyanyi. Jika ditinjau dari berbagai sisi secara mendalam 

banyak kegiatan pramuka mengandung banyak manfaat bagi anak didik 

(Isriyanah, 2006: 19). Diantaranya adalah kegiatan pramuka akan 

menanamkan sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesadaran 

berbangsa dan bernegara, Pengamalan Moral Pancasila, Pemahaman Sejarah 

Perjuangan Bangsa, Rasa Percaya Diri, Tanggung Jawab dan Disiplin, Melatih 

kecakapan khusus, serta Menjaga kebersihan dan ketertiban serta penyuluhan 

kesehatan dan menjaga keindahan, kelestarian lingkungan hidup (Bachsan, 

2010: 8). 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan dan 

mengusahakan perkembangan manusia Indonesia yang seutuhnya yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, sehat jasmani dan rohani, 

berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab 
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kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan adanya pendidikan nasional 

diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan martabat manusia 

Indonesia, sehingga pendidikan nasional dapat menghasilkan manusia terdidik 

yang beriman, berpengetahuan, berketerampilan dam mempunyai rasa 

tanggung jawab yang besar (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional). 

Usaha untuk meningkatan mutu pendidikan seperti yang diharapkan 

tentunya menggunakan cara yang lazim seperti penyempurnaan kurikulum dan 

juga dengan mengefektifkan komponen-komponen yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu pendidikan. Kondisi pendidikan sekolah yang strategis 

namun terkadang terabaikan, sehingga tidak mampu memikul tanggung 

jawabnya secara sendirian, mengharuskan segenap komponen manusia 

Indonesia untuk lebih memperhatikan keadaan pendidikan. Pemerintah, 

masyarakat dan orang tua bahkan keluarga atau wali murid yang lain tidak 

mungkin diam melihat kondisi pendidikan yang sangat membutuhkan 

perhatian. Oleh karenanya, gagasan luhur Ki Hadjar Dewantara dengan Tri 

Pusat Pendidikan yang terdiri dari orang tua, sekolah dan masyarakat dan 

sekarang ditambah dengan peran serta aktif pemerintah, patut dilaksanakan 

dalam rangka memprioritaskan sektor pendidikan, baik yang informal, non 

formal, maupun yang formal seperti didirikannya sekolah-sekolah. Peranan 

pendidikan harus dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh, 

yang bertujuan memberikan manfaat sesuai dengan cita-cita bangsa. 

Pembangunan tidak mungkin berhasil jika tidak melibatkan manusianya 
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sebagai pelaku dan sekaligus sebagai tujuan pembangunan, karena 

menyukseskan pembangunan perlu ditata suatu sistem pendidikan yang 

relevan, sistem pendidikan dirancang dan dilaksanakan oleh orang-orang yang 

ahli dalam bidangnya (Hamalik, 2004: 6). 

Tujuan didirikannya sekolah adalah sebagai sarana dan prasarana 

bagi usaha memajukan manusia sehingga bisa membawa bangsa dan negara 

kita yang sedang terpuruk ini untuk dapat bangkit dan maju menuju posisi 

yang terhormat dan bisa mencapai kemajuan di dunia internasional. 

Berdasarkan usaha untuk mewujudkan manusia yang seperti 

digambarkan di atas, terdapat beberapa masalah di bidang pendidikan yang 

harus segera dipecahkan, antara lain rendahnya mutu lulusan, tidak meratanya 

kesempatan belajar dan lulusan sekolah yang kurang relevan terhadap 

kebutuhan pembangunan (Salam, 2009: 2). 

Pembangunan bangsa adalah fungsi utama pendidikan antara lain 

mencerdaskan bangsa, perkembangan kesadaran nasional dan sikap 

nasionalisme sebagai sumber daya manusia dalam proses pembangunan 

kepribadian nasional serta identitasnya. Oleh karena itu, perkembangan 

kesadaran nasional dan sikap nasionalisme perlu ditanamkan dan ditumbuhkan 

sejak dini kepada seluruh bangsa Indonesia. Salah satu sarana untuk 

pengembangan sikap nasionalisme adalah melalui pendidikan. Dengan 

demikian kegiatan pendidikan nasional perlu diorganisasikan dan dikelola 

sedemikian rupa sehingga pendidikan nasional sebagai suatu organisasi, yang 
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merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia 

(Tilaar, 2000: 107). 

Lembaga pendidikan formal yaitu sekolah diwujudkan untuk 

mengemban fungsi reproduksi, penyadaran dan mediasi secara meyeluruh. 

Fungsi-fungsi sekolah itu diwadahi melalui proses pendidikan dan 

pembelajaran sebagai inti masalahnya. Pada proses pendidikan dan 

pembelajaran itulah terjadi aktivitas kemanusiaan dan pemanusiaan sejati. 

Fungsi penyadaran atau disebut juga fungsi konservatif bermakna bahwa 

sekolah bertanggung jawab mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat 

dan membentuk kesejatian diri sebagai manusia (Danim, 2007: 1-2). 

Sekolah merupakan organisasi sosial yang menyediakan layanan 

pembelajaran bagi masyarakat. Sebagai organisasi, sekolah merupakan sistem 

terbuka karena mempunyai hubungan (relasi) dengan lingkungan. Selain 

sebagai wahana pembelajaran, lingkungan juga merupakan tempat masukan 

(input) sekolah. Masukan sekolah adalah segala masukan yang dibutuhkan 

sekolah untuk terjadinya pemrosesan dan mendapatkan output yang 

diharapkan (Triatna dan Komariah, 2006:3). Pengelolaan siswa adalah 

penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan siswa, 

mulai masuk sampai dengan keluarnya siswa tersebut dari suatu sekolah 

(Mulyasa, 2007: 46). 

Siswa merupakan salah satu komponen yang berada di lingkungan 

sekolah yang menyebabkan proses pendidikan di sekolah dapat berjalan. 

Proses pendidikan disekolah ini berlangsung baik secara wajib maupun yang 
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tidak wajib. Siswa sendiri termasuk salah satu substansi manajemen 

pendidikan.  

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo merupakan sekolah 

berstandar Nasional di mana dalam kegiatan pendidikannya telah 

menyelenggarakan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka tersebut, rutin 

dilakukan setiap hari jumat yang dikelola oleh guru-guru yang menjadi 

Pembina pramuka. Kegiatan pramuka di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

2 Purworejo telah menghasilkan beberapa prestasi. SMKN 2 Purworejo 

menjadi Gugus depan kegiatan pramuka di tingkat sekolah menengah 

khususnya di Kabupaten Purworejo. Berbagai perlombaan diikuti oleh dewan 

penegak seperti menjadi juara I dalam kegiatan Scout Blog Competition 

Tahun 2011. Dalam perlombaan tersebut dewan penegak SMKN 2 Purworejo 

menunjukkan kemampuannya dalam berteknologi terutama dalam membuat 

blog edukatif. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian mengenai pengelolaan kegiatan pramuka di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Purworejo yang merupakan sekolah berstandar Nasional di 

Purworejo.   

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka maka penelitian 

yang penulis lakukan berfokus pada masalah “Bagaimanakah pengelolaan 

kegiatan pramuka di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo?” 
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Fokus penelitian ini kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik penanaman karakter dalam kegiatan pramuka di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo? 

2. Bagaimana karakteristik materi dalam kegiatan pramuka di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo? 

3. Bagaimana karakteristik aktivitas siswa dalam kegiatan pramuka di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo? 

4. Bagaimana karakteristik penilaian dalam kegiatan pramuka di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik penanaman karakter dalam kegiatan 

pramuka di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo. 

2. Untuk mendiskripsikan karakteristik materi dalam kegiatan pramuka di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo. 

3. Untuk mendiskripsikan karakteristik aktivitas siswa dalam kegiatan 

pramuka di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo. 

4. Untuk mendiskripsikan karakteristik penilaian dalam kegiatan pramuka di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dalam hal ini adalah: 
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1. Manfaat Teoretis 

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis yaitu untuk mengembangkan 

khazanah ilmu pendidikan bagi masyarakat khususnya Pembina pramuka dan 

siswa yang dikaitkan dengan kegiatan kepramukaan. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Siswa 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan kegiatan 

pramuka yang lebih efektif dan optimal. 

b.  Bagi Sekolah 

Dapat digunakan sebagai sarana untuk mengetahui apakah para siswa 

sudah memiliki kesiapan dari segi mental, moral, intelektual, 

keterampilan, fisik, dan jiwa sosial sehingga dapat meningkatkan spiritual 

melalui kegiatan pendidikan yang diadakan sekolah, yaitu kegiatan 

pramuka. 

c.  Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama mengenai 

kegiatan pramuka. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Gerakan pramuka adalah badan non-pemerintah yang berusaha membantu 

pemerintah dan masyarakat dalam membangun masyarakat dan bangsanya 

khususnya di bidang pendidikan melalui kegiatan kepramukaan dengan 
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menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan 

(PDK dan MK). 

2. Materi pramuka adalah bahan yang dibahas dalam kegiatan pramuka yang 

terdiri dari bahan tentang materi dasar kepramukaan, wawasan, 

kedisiplinan, ketangkasan dan kecermatan, survival, dan P3K.  

3. Aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar.  

4. Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan 

sejauh mana, dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan dapat 

tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


