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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar dan berencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikkan merupakan fenomena 

kemanusiaan universal yang jika benar aktivitasnya akan menumbuhkembangkan 

multidimensi kemampuan dasar anak didik hingga ke titik sejatinya. Pembekalan 

kepada peserta didik di Indonesia berkenaan dengan pemupukan nilai-nilai, skiap 

dan kepribadian yang sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi negara, 

menumbuhkan sikap cinta tanah air, serta berwawasan kebangsaan yang luas, 

diandalkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yang merupakan salah satu mata 

pelajaran wajib bagi Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. 

Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan kepanduan memiliki tujuan 

untuk membentuk warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang 

baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri serta mampu 

menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Kata “Pramuka” merupakan 

singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti rakyat muda yang suka 

berkarya. Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan 
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Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional, bertujuan untuk membina 

kaum muda dalam mencapai sepenuhnya potensi-potensi spiritual, sosial, 

intelektual dan fisiknya, agar mereka bisa membentuk kepribadian dan akhlak 

mulia kaum muda, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bela 

negara bagi kaum muda, meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap 

menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot dan pejuang yang tangguh, 

serta menjadi calon pemimpin bangsa yang handal pada masa depan. 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang berada 

di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. 

Perjalanan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berawal dari 

pembelajaran Civics. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) setelah Indonesia 

merdeka mengalami beberapa kali perubahan istilah yang digunakan. Perubahan-

perubahan tersebut sangat berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah pada waktu 

itu dan kurikulum sekolah yang digunakan. Pada kurikulum 1957 istilah yang 

digunakan adalah Pendidikan Kewarganegaraan, kurikulum 1961 berubah 

menjadi Civics lagi, kemudian pada kurikulum 1968 menjadi Pendidikan 

Kewargaan Negara (PKN). Selanjutnya kurikulum 1975 menjadi Pendidikan 

Moral Pancasila (PMP). Pada kurikulum 1994 berubah lagi menjadi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). 

Perubahan istilah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau Civics 

di kalangan Sekolah Dasar dan Menengah tersebut di atas, juga terjadi di kalangan 

Perguruan Tinggi di Indonesia. Civics Education (Pendidikan Kewarganegaraan) 

sesungguhnya bukan sesuatu yang baru, beberapa bentuk Pendidikan 
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Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi telah lama dilakukan seperti penataran P-4 

dan mata kuliah Kewiraan yang kemudian berganti dengan mata kuliah 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Secara umum Pendidikan Kewarganegaraan 

(civics education) yang dilakukan oleh berbagai negara mengarah dan bertujuan 

agar negara bangsa tersebut mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah dan masa 

depan bangsa yang bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling fundamental 

(dasar negara) yang dianut bangsa yang bersangkutan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kesesuaian Substansi Pendidikan 

Kepramukaan dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah 

Pertama”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika menunjukkan 

bagian terpenting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, 

sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan 

yang ada. Dengan permasalahan yang jelas maka proses pemecahannya akan 

terarah dan terfokus. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Unsur-unsur apakah yang ada dalam Pendidikan Kepramukaan di Sekolah 

Menengah Pertama? 
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2. Unsur-unsur apakah yang ada dalam Pendidikan Kewarganegaraan di 

Sekolah Menengah Pertama? 

3. Bagaimanakah kesesuaian substansi antara Pendidikan Kepramukaan dengan 

Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas 

yang akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian 

ini, perlunya adanya tujuan berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang 

akan diteliti sehingga akan bekerja terarah dalam mencari data sampai langkah 

pemecahan masalahnya. 

1. Untuk mendeskripsikan unsur-unsur yang ada dalam Pendidikan 

Kepramukaan di Sekolah Menengah Pertama. 

2. Untuk mendeskripsikan unsur-unsur yang ada dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama. 

3. Untuk mendeskripsikan kesesuaian substansi antara Pendidikan 

Kepramukaan dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah 

Pertama. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manfaat atau kegunaan teroritis 
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a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi peranan bagi ilmu pengetahuan pada khususnya maupun bagi 

masyarakat luas pada umumnya tentang Pendidikan Kepramukaan. 

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 memberi informasi dan masukan yang berguna 

tentang analisis kesesuaian substansi Pendidikan Kepramukaan dengan 

Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama. 

b. Memberikan sumbangan atau masukan kepada pemerintahan dalam rangka 

meningkatkan kualitas analisis kesesuaian substansi Pendidikan 

Kepramukaan dengan Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Pendidikan  

Pendidikan adalah merupakan sebuah kata yang sangat familiar kita 

dengarkan di dalam kehidupan sehari-hari, sebab pendidikan merupakan kegiatan 

terpenting yang dilakukan oleh hampir setiap orang dari lapisan masyarakat. 

2. Kepramukaan  

Kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, 

tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, mengadakan 

pengembaraan bagaikan kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, 
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keterampilan dan kesediaan untuk memberi pertolongan bagi yang 

membutuhkannya. 

3. Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang mengandung 

nilai-nilai moral yang akan mempengaruhi cara berfikir dan bertingkah laku anak, 

baik yang berhubungan dengan dirinya sendiri maupun orang lain. 

 


