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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

         Generasi dari suatu masyarakat terus berkembang sehingga terwujudlah 

suatu masyarakat yang lebih maju dibandingkan dengan generasi sebelumnya. 

Kemajuan terbentuk akibat adanya perkembangan kebutuhan hidup manusia yang 

semakin kompleks serta berkembangnya daya kreativitas manusia guna memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Perkembangan terjadi dalam segala aspek kehidupan yang 

nyata. Gejala-gejala yang sebelumnya belum ada dan kejadian semula yang tidak 

dipikirkan muncul dalam kehidupan. 

         Salah satu aspek kehidupan yang berkembang adalah perkembangan budaya. 

Perkembangan suatu budaya baik itu positif maupun negatif memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap anggota masyarakat yang ada. Hal ini sebagai akibat tidak 

dapat dihindarinya interaksi antara manusia dengan lingkungan sosial. Manusia 

dalam kehidupan sehari-hari dituntut untuk mempunyai sikap. Tingkah laku 

seseorang tidak terlepas dari respons positif atau negatif yang dimilikinya. Sikap 

sebagai orientasi yang dipelajari terhadap objek dan selalu mempunyai 

kecenderungan positif dan negatif.  

        Dalam interaksi sosial, terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara 

individu yang satu dengan yang lain, terjadi hubungan timbal balik yang turut 

mempengaruhi pola perilaku masing-masing individu sebagai anggota 

masyarakat. Interaksi sosial itu meliputi hubungan antara individu dengan 
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lingkungan fisik maupun psikologinya. Selain itu, dalam interaksi sosial, individu 

bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang 

dihadapinya. Menurut Gerungan (2000:150), “sikap sosial adalah cara-cara 

kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial”. Berbagai faktor 

yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah faktor intern dan ekstern. 

Pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dikagumi, media massa, 

institusi atau lembaga pendidikan dan agama, serta faktor emosional menjadi 

bagian dalam dua faktor individu tersebut. 

         Pada anak usia Sekolah Menengah Pertama biasanya mereka sudah dapat 

diajak berpikir dan memahami perbuatan baik maupun tindakan tercela, oleh 

karena itu usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menciptakan kembali 

persatuan dan kesatuan bangsa sebaiknya dimulai sedini mungkin. Anak tidak 

dapat berkembang dengan sendirinya tanpa bantuan dari lingkungan sosial 

(keluarga, masyarakat dan sekolah). Keadaan lingkungan sosial nantinya 

membentuk sikap maupun perilaku seorang anak. Peserta didik cenderung melihat 

dan meniru perilaku yang terjadi di sekitarnya. Guru sebagai pendidik sebaiknya 

memberikan contoh yang baik karena berdasarkan falsafah jawa guru berarti 

digugu dan ditiru. Kemudian agar tebentuk karakter anak yang baik, pendidik 

sebaiknya juga memberikan pengarahan mana yang baik dan salah agar mereka 

tumbuh dan berkembang dengan sempurna, baik dalam kehidupan 

bermasayarakat, berbangsa dan bernegara.  

        Pendidikan baik formal maupun non formal merupakan suatu upaya yang 

dilakukan individu untuk memperbaiki kualitas pada dirinya. Dewasa ini masalah 
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pendidikan salah satunya adalah moral merupakan kebutuhan yang sangat penting 

bagi setiap manusia, sehingga moral pada hakekatnya merupakan bagian dari 

kebutuhan yang tidak bisa dihindarakan dari kehidupan sehari-hari, contohnya 

tawuran antar pelajar sampai mahasiswa juga sulit dipisahkan dalam kehidupan 

sekarang. Tawuran antara SMA 6 Jakarta dengan SMA 70 Jakarta mejadi topik 

utama dalam kompas 26 september 2012 silam. Pendidikan moral sudah dianggap 

sebagai kebutuhan pokok yang sangat perlu mendapat perhatian dari seluruh 

lapisan masyarakat, baik oleh pemerintah masyarakat dan keluarga  Dalam arti 

luas, pendidikan mencakup seluruh proses hidup dan segenap bentuk interaksi 

individu dengan lingkunganya. Baik secara formal, informal, maupun non formal. 

Dalam rangka mewujudkan diri sesuai melalui tahapan tugas perkembangannya 

secara optimal, sehingga anak mencapai suatu taraf kedewasaan tertentu. Dalam 

arti sempit, pendidikan didefinisikan sebagai salah satu dari proses interaksi 

belajar mengajar dalam bentuk formal. 

        Gerakan Pramuka atau Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana merupakan 

satu-satunya wadah (organisasi) berbadan hukum yang berhak menyelenggarakan 

Kepramukaan di Indonesia. Gerakan Pramuka sebagai suatu bentuk pendidikan di 

luar sekolah dan keluarga dalam bentuk berbagai kegiatan yang menarik, 

menyenangkan, sehat, terarah, teratur, hemat dan praktis dilakukan di alam 

terbuka dengan prinsip dasar Pendidikan Kepramukaan dan metode Kepramukaan 

yang sasaran akhirnya adalah watak dan mental yang kuat. Pramuka juga 

merupakan salah satu hal pendukung dan pendorong masyarkat sosial, terutama 

bagi anak-anak dan remaja Indonesia seperti zaman sekarang ini, dimana telah 
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terjadi keterpurukan sikap sosial yang dimiliki oleh para remaja. Kepramukaan 

sebagai pembentuk sifat, moral, serta kecerdasan sosial sehingga dengan adanya 

semua ini masyarakat sosial dapat tertib dan mengikuti aturan yang berlaku. 

Tatanan masyarakat sosial yang tentram karena adanya moral dan sifat sosial yang 

baik akan terwujud. 

        Gerakan Pramuka merupakan suatu gerakan yang mulai ditanamkan di 

sekolah-sekolah sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Permendikbud Nomor 81 

A tahun 2013 tentang implementasi, kurikulum pedoman kegiatan ekstrakurikuler 

lampiran III menyatakan. 

Dalam keurikulum 2013, kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan 

ekstrakurikuler wajib dari sekolah dasar (SD/MI), hingga Sekolah 

Menengah Atas (SMA/SMK), dalam pendidikan dari hingga Sekolah 

Menengah Atas pelaksanaanya dapat bekerjasama dengan organisasi 

kepramukaan setempat/terdekat.(Kemdikbud:2013) 

 

Kepramukaan didalamnya diikuti oleh berbagai siswa dengan tujuan peserta 

didik yang jujur, displin, tanggung jawab, toleransi, sopan santun, gotong royong, 

percaya diri. Menurut Setiaji (2010:117), misi program studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Universitas Muhamadiyah Surakarta, menyatakan bahwa:  

1. Menyelenggarakan pendidikan guru bidang studi Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) dan Tatanegara dengan kompetensi tambahan 

Sosiologi dan Antropologi yang selaras dengan tuntutan jaman. 

2. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan sumber 

daya manusia yang mampu memecahkan permasalahan bangsa dan 

memberikan pelayanan pendidikan menuju masyarakat madani. 

3. Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan generasi muda melalui 

program Pendidikan Kepramukaan. 

 

Berdasarkan misi Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan diatas diharapkan relevan dengan Gerakan Pramuka sebagai 

ekstrakurikuler wajib di sekolah dengan sasaran peserta didik yang memiliki sikap 
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sosial. Lambang tunas kelapa dalam Pramuka mencerminkan suatu tunas bangsa 

yang diharapkan mampu tumbuh di mana-mana, di setiap tempat dimana orang 

berpijak. Hal ini memiliki makna yang cukup dalam, dimana peserta dituntut 

untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, mampu memberikan 

manfaat pada lingkungan, mandiri dan kuat dalam menghadapi berbagai suasana. 

         Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa Gerakan 

Pramuka sebagai salah satu wadah dalam pembinaan serta penanaman sikap sosial 

pada anak. Dengan memperhatikan dan melihat kenyataan yang ada bahwa 

adanya Gerakan Pramuka di sekolah, maka peneliti berminat untuk melakukan 

penelitian sekaligus bahan penyusunan skripsi dengan judul. “Peranan Gerakan 

Pramuka dalam Menanamkan Sikap Sosial Pada Siswa Kelas VII MTs Negeri 

Surakarta II Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

         Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Dengan adanya perumusan masalah diharapkan proses 

pemecahan permasalahan dapat terinci secara jelas, lebih terarah dan terfokus. 

Maka dari itu, sebelum melakukan penelitian haruslah mengetahui terlebih dahulu 

pokok permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah realitas penanaman sikap sosial bagi siswa kelas VII MTs 

Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2013/2014?. 
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2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanaman sikap sosial bagi 

siswa kelas VII MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2013/2014?. 

3. Bagaimanakah peranan gerakan pramuka dalam penanaman sikap sosial bagi 

siswa kelas VII MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2013/2014? 

. 

C. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian  merupakan titik pijak dalam merealisasikan aktivitas yang 

dilaksanakan, sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Tujuan penelitian ini 

berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan di teliti. Dengan 

adanya tujuan penelitian, maka suatu masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan 

secara jelas dan terarah serta akan mempermudah dalam mencari data sampai 

pada langkah pemecahan permasalahannya. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan realitas penanaman sikap sosial bagi siswa kelas VII 

MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2013/2014. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penanaman 

sikap sosial bagi siswa kelas VII MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

3. Untuk mendeskripsikan peranan gerakan pramuka dalam penanaman sikap 

sosial bagi siswa kelas VII MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 

2013/2014. 
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D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

         Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan salah 

satu teori penanaman sikap sosial melalui gerakan pramuka sehingga dapat 

dipakai sebagai referensi dalam upaya pelaksanaan lebih lanjut dalam 

kondisi yang berbeda. 

b. Peneliti ingin mengembangkan tekhnik-tekhnik dalam proses penanaman 

sikap sosial yang dapat memberikan dorongan kepada siswa untuk 

menghormati sesama makhluk sosial. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

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

tentang peranan gerakan pramuka dalam penanaman sikap sosial bagi siswa 

kelas VII MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2013/2014. 

b. Memberikan sumbangan atau masukan kepada pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kualitas kegiatan kepramukaan dalam rangka penanaman 

sikap sosial. 
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E. Daftar Istilah 

1. Peranan 

         Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan terhadap 

individu-individu yang menempati keduudukan sosial tertentu. (Taneko. B. 

Soleman 1993:89).. 

2. Gerakan Pramuka 

        Gerakan Pramuka adalah suatu proses pendidikan di luar lingkungan sekolah 

dan di luar keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, 

teratur, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan 

dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan 

budi pekerti yang luhur. (AD/ART Pramuka BAB III Pasal 8 ayat 2a, Kwartil 

Nasional Gerakan Pramuka, Jakarta 1999). 

3. Sikap Sosial 

         Sikap sosial adalah cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang 

terhadap objek sosial. (W.A. Gerungan.2000:150).  


