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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan nonformal 

yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksankan di Indonesia. 

Kata “Pramuka” merupakan singkatan dari prajamuda karana, yang memiliki arti 

rakyat muda yang suka berkarya.  

“Pramuka” merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka, yang 

meliputi; Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak dan Pramuka 

Pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu Pembina Pramuka, Andalan, Pelatih, 

Pamong Saka, Staf Kwartir dan Majelis Pembimbing. Sedangkan yang dimaksud 

“kepramukaan” adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar 

lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, 

teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar 

Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan 

watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan 

kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan 

masyarakat dan bangsa Indonesia. 

Pramuka dapat pula diartikan secara harfiah “paling depan”. Pramuka 

diartikan yang terdepan atau terkemuka, maka diterjemahkan dalam bahasa 

Inggris vanguard, yaitu bagian depan pasukan dari tentara atau bagian depan dari 

sekelompok kapal-kapal perang dalam susunan tempur, dalam menggunakan 
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istilah tersebut harus diingat bahwa hendaknya tidak dicampuradukan dengan 

perkataan “pioneer”, karena sejak semula menolak adanya Gerakan Pramuka 

Pioneer yang mengantikan Gerakan Kepanduan (Mertoprawiro,1992:17).  

Melalui gerakan pramuka yang merupakan wadah pendidikan luar sekolah, 

banyak kegiatan yang dapat dilakukan, perannya tidak hanya signifikan untuk 

mencegah terjadinya berbagai hal negatif tetapi juga sangat penting dalam 

membentuk kaum muda yang berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur, 

beriman dan bertakwa, cerdas dan trampil serta kuat dan sehat sebagai kader 

penerus bangsa pada masa yang akan datang. 

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 

agustus 1945. Bangsa Indonesia bertekad bulat untuk membela, mempertahankan 

dan menegakan kemerdekaan serta kedaulatan berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. Sebagai anak bangsa dan warga Negara perlu perlu memilki kemampuan 

berapartisipasi dalam usaha pembelaan negara. Kemampuan ini sangat penting 

agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta dapat melakukan 

fungsinya yakni mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan NKRI sangat mulia, yaitu: 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Depdiknas, 

2008).  

Sehubungan dengan sikap Bela Negara dalam kaitannya dengan Program 

Studi PPKn FKIP UMS secara tegas sebagaimana tercantum dalam visi PPKn 

yaitu menjadi pusat pengembangan kependidikan dan pemebelajaran Pendidikan 
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Kewarganegaraan dan Tatanegara (PKn-Tn) untuk membentuk nation and 

character building yang memiliki kesadaran berkonstitusi menuju masyarakat 

madani. Upaya bela Negara adalah salah satu sasaran yang penting dan harus  

dibela oleh pemerintah, dan setiap warga negara adalah wilayah Negara. Wilayah 

Negara (teritorial) merupakan wadah, alat, dan kondisi juang bagi berlangsungnya 

penyelenggaraan upaya Bela Negara. Upaya bela negara juga dapat diterapkan 

pada kegiatan kepramukaan karena dalam misi pendidikan kewarganegaraan salah 

satunya adalah menyelengarakan pendidikan dan pembinaan generasi pemuda 

melalui program pendidikan kepramukaan sehingga akan menghasilkan pembina 

generasi muda yang handal melalui penididikan Pramuka dalam rangka 

membentuk nation and character building. Berdasarkan latar belakang di atas 

maka dilakukan penelitian untuk mengetahui “Implementasi Trisatya Gerakan 

Pramuka dalam menumbuhkan sikap Bela Negara bagi siswa Kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Gatak tahun pelajaran 2012/2013”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi Trisatya Gerakan Pramuka mengenai 

kewajibanku terhadap Tuhan dan NKRI serta mengamalkan Pancasila dalam 

menumbuhkan sikap Bela Negara? 
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2. Bagaimanakah implementasi Trisatya Gerakan Pramuka dalam menolong 

sesama hidup dan ikut serta dalam membangun masyarakat dalam 

menumbuhkan sikap Bela Negara? 

3. Bagaimanakah implementasi Trisatya Gerakan Pramuka mengenai menepati 

Dasadarma Pramuka dalam menumbuhkan sikap Bela Negara? 

4. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dari Implementasi Trisatya Gerakan 

Pramuka mengenai kewajibanku terhadap Tuhan dan NKRI serta 

mengamalkan Pancasila dalam menumbuhkan sikap Bela Negara, menolong 

sesama hidup dan ikut serta dalam membangun masyarakat dalam 

menumbuhkan sikap Bela Negara, menepati Dasadarma Pramuka dalam 

menumbuhkan sikap Bela Negara bagi siswa Kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Gatak Tahun Pelajaran 2012/2013? 

5. Solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala 

Implementasi Trisatya Gerakan Pramuka mengenai kewajibanku terhadap 

Tuhan dan NKRI serta mengamalkan Pancasila dalam menumbuhkan sikap 

Bela Negara, menolong sesama hidup dan ikut serta dalam membangun 

masyarakat dalam menumbuhkan sikap Bela Negara, menepati Dasadarma 

Pramuka dalam menumbuhkan sikap Bela Negara bagi siswa Kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gatak Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak untuk aktivitas yang akan 

dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian inipun 
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perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang 

diteliti, sehingga peneliti dapat berkerja secara terarah dalam mencari data sampai 

padalangkah pemecahan masalahnya. 

1. Untuk menggambarkan implementasi Trisatya Gerakan Pramuka mengenai 

kewajibanku terhadap Tuhan dan NKRI, serta mengamalkan Pancasila dalam 

menumbuhkan sikap Bela Negara.  

2. Untuk mendeskripsikan implementasi Trisatya Gerakan Pramuka dalam 

menolong sesama hidup dan ikut serta dalam membangun masyarakat dalam 

menumbuhkan sikap Bela Negara.  

3. Untuk menggambarkan implementasi Trisatya Gerakan Pramuka mengenai 

menepati Dasadarma Pramuka dalam menumbuhkan sikap Bela Negara. 

4. Untuk menggambarkan kendala-kendala dari Implementasi Trisatya Gerakan 

Pramuka mengenai kewajibanku terhadap Tuhan dan NKRI serta 

mengamalkan Pancasila dalam menumbuhkan sikap Bela Negara, menolong 

sesama hidup dan ikut serta dalam membangun masyarakat dalam 

menumbuhkan sikap Bela Negara, menepati Dasadarma Pramuka dalam 

menumbuhkan sikap Bela Negara Negara bagi siswa Kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Gatak. 

5. Untuk mendeskripsikan solusi dalam mengatasi kendala-kendala implementasi 

Trisatya Gerakan Pramuka mengenai kewajibanku terhadap Tuhan dan NKRI 

serta mengamalkan Pancasila dalam menumbuhkan sikap Bela Negara, 

menolong sesama hidup dan ikut serta dalam membangun masyarakat dalam 

menumbuhkan sikap Bela Negara, menepati Dasadarma Pramuka dalam 
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menumbuhkan sikap Bela Negara bagi siswa Kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Gatak .  

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat tercapai beberapa manfaat 

yaitu: 

1. Manfaat atau kegunaan Teoitis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah informasi mengenai implementasi Trisatya Gerakan Pramuka 

dalam menumbuhkan sikap Bela Negara.  

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian yang sejenis waktu yang akan datang. 

2. Manfaat atau kegunaan praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk implementasi Trisatya Gerakan 

Pramuka dalam menumbuhkan sikap Bela Negara bagi siswa Kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gatak tahun pelajaran 2012/2013. 

b. Memberikan sumbangan atau masukan kepada pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kualitas Gerakan Pramuka dalam menumbuhkan sikap Bela 

Negara.  
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E. Daftar Istilah 

Menurut Maryadi dkk. (2010:11), daftar istilah adalah “penjelasan dari 

istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian”. Adapun istilah-

istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Trisatya . Dalam Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Janji dan 

komitmen diri disebut Trisatya.  

2. Gerakan Pramuka. Menurut UU RI No 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan 

Pramuka. “gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka 

untuk menyelenggarakan pendidikan Kepramukaan.  

3. Sikap. Menurut La Pierre (dalam Azwar, 2003) memberikan definisi sikap 

sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi 

untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana.  

4. Bela Negara. Menurut UUD 1945 pasal 27 ayat 3, Bahwa setiap warga Negara 

berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.  

5. Siswa. Menurut Tim Penyusun Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2005:457) 

siswa diartikan sebagai “murid”.  

http://www.duniapsikologi.com/sikap-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/

