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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, 

menyebutkan behwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk karakter serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional di atas, jelas bahwa pendidikan disetiap jenjang, termasuk di 

sekolah harus diselengarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal 

tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu 

bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. 

Menurut Scerenco (1997) sebagaimana dikutip oleh Samani dan Hariyanto (2012: 

42), karakter adalah sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membeda-

kan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dan seseorang, suatu kelompok 

atau bangsa. 

Banyak sekali nilai-nilai pendidikan karakter yang perlu ditingkatkan pada 

peserta didik, diantaranya adalah pendidikan karakter kreatif dan mandiri. Kreati-

vitas merupakan salah satu materi pendidikan karakter yang penting dan harus 
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ditanamkan pada generasi muda. Penanaman karakter kreatif tersebut melibatkan 

peran keluarga, sekolah dan masyarakat. Pada lingkungan keluarga, anak 

diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Anak dapat diberi 

stimulus untuk berpikir secara kreatif dalam menemukan solusi dari permasalahan 

yang dihadapinya. Dalam mencapai tujuan tersebut guru juga berperan menum-

buhkan karakter kreatif anak, hal ini dapat dilakukan guru ketika mengajar di 

kelas. Cara mengajar guru dapat menemukan kemampuan berpikir kreatif anak. 

Ketika belajar di dalam kelas, guru memberikan kepercayaan kepada anak untuk 

berpikir dan berani mengemukakan gagasan baru. 

Karakter mandiri merupakan salah satu karakter yang terdapat dalam materi 

Pendidikan Pancasila. Dalam upaya peningkatan nilai pendidikan karakter 

mandiri di sekolah, sebaiknya pendidik menggunakan suatu media yang menarik 

agar nilai pendidikan karakter mandiri yang disampaikan dapat diterima oleh 

siswa dengan baik. Salah satu media yang potensial dalam meningkatkan mutu 

akademik peserta didik adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang 

selama ini diselenggarakan di sekolah dan juga menjadi ekstrakurikuler wajib. 

Melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, serta potensi dan prestasi peserta 

didik. Salah satu kegiatan ektrakurikuler yang dapat meningkatkan nilai pendidikan 

karakter peserta didik adalah kegiatan kepramukaan. Melalui kegiatan kepramu-

kaan siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimilikinya. 

Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti kaum 

muda yang suka berkarya. Indonesia sendiri menggunakan istilah “Pramuka” baru 
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resmi digunakan pada tahun 1961. Akan tetapi gerakan pramuka sejatinya telah 

ada sejak jaman penjajahan Belanda dengan nama kepanduan. Pramuka adalah 

suatu gerakan pendidikan untuk kaum muda, yang bersifat suka rela, non politik, 

terbuka untuk semua, tanpa membedakan asal-usul, ras, suku dan agama, yang 

menyelenggarakan kepramukaan melalui suatu sistem nilai yang didasarkan pada 

Satya dan Dharma Pramuka. 

Berdasarkan pengertian di atas, sekolah hendaknya menyelenggarakan 

kepramukaan sebagai proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda, 

dibawah tanggungjawab anggota dewasa, yang dilaksanakan di luar lingkungan 

pendidikan sekolah dan keluarga, dengan tujuan, prinsip dasar dan metode 

pendidikan tertentu. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Madrasah 

Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten Sragen yaitu pramuka. Kegiatan 

kepanduan di tingkat Sekolah Menengah disebut sebagai pramuka penggalang. 

Kegiatan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib bagi peserta didik di 

Sekolah Dasar dan Menengah, sejalan dan relevan dengan amanat Sistem 

Pendidikan Nasional. Ada dua hal yang menjadi alasan dalam menjadikan 

pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib, yaitu: (1) dasar legalitas berupa UU 

nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, (2) Pramuka mengajarkan 

banyak nilai, mulai dari kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, 

hingga kemandirian. Membangun sikap tidak bisa dilakukan hanya di dalam kelas 

tetapi dibentuk melalui ekstrakurikuler. 

Gerakan pramuka menjadi salah satu kegiatan yang diwajibkan dalam 

ekstrakurikuler. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka 
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peserta didik memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan yang baik sebagai 

warganegara Indonesia. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada satuan pendidikan 

memiliki fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Implementasi 

kegiatan Pramuka sebagai pembentuk karakter perserta didik yang dapat 

dilakukan adalah memalui: (a) keterampilan tali temali, (b) keterampilan 

Pertolongan Pertama Gawat Darurat, (c) ketangkasan pionering, (d) keterampilan 

Morse dan Semaphore, (e) keterampilan membaca sandi pramuka, (f) penjelajahan 

dengan tanda jejak, (g) kegiatan pengembaraan, (h) keterampilan baris berbaris, 

dan (i) keterampilan menentukan arah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dipandang cukup penting 

untuk mengadakan penelitian tentang “Penanaman Karakter Kreatif dan Mandiri 

melalui Ekstrakurikuler Pramuka pada Siswa Kelas VII A Madrasah Tsanawiyah 

Yasin Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015”. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk penanaman karakter kreatif melalui ekstrakurikuler 

pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong 

Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk penanaman karakter mandiri melalui ekstrakurikuler 

pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong 

Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015? 
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3. Bagaimana manfaat dari penanaman karakter kreatif melalui ekstrakurikuler 

pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong 

Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015? 

4. Bagaimana manfaat dari penanaman karakter mandiri melalui ekstrakurikuler 

pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong 

Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015? 

 
C. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan 

permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penanaman karakter kreatif melalui 

ekstrakurikuler pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin 

Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penanaman karakter mandiri melalui 

ekstrakurikuler pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin 

Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. 

3. Untuk mendeskripsikan manfaat dari penanaman karakter kreatif melalui 

ekstrakurikuler pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin 

Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. 

4. Untuk mendeskripsikan manfaat dari penanaman karakter mandiri melalui 

ekstrakurikuler pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin 

Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. 
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D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun 

praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, 

maupun pada masarakat, pada umumnya mengenai penanaman karakter 

kreatif dan mandiri melalui ekstrakurikuler pramuka pada siswa kelas VII 

A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten Sragen Tahun 

Ajaran 2014/2015. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menyebarkan informasi serta masukan yang kaitannya dengan penanaman 

karakter kreatif dan mandiri melalui ekstrakurikuler pramuka pada siswa 

kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten Sragen 

Tahun Ajaran 2014/2015. 

b. Sebagai calon pendidik mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan 

penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada 

khususnya, serta bagi masyarakat luas pada umumnya. 
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E. Daftar Istilah 

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi, peneliti 

perlu mencantumkan daftar istilah. Adapun daftar istilah pada skripsi ini antara 

lain: 

1. Penanaman. Penanaman dapat diartikan sebagai proses cara, perbuatan 

menanam, atau menanamkan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2005: 1135). Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penanaman adalah suatu cara atau proses memberikan sesuatu. 

2. Karakter. Menurut Hamdani dan Ahmad (2013: 30), karakter adalah menfo-

kuskan tata cara mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau 

tingkah laku. Scerenco (1997) sebagaimana dikutip oleh Samani dan hariyanto 

(2012: 42), karakter adalah sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan 

membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dari seseorang, 

suatu kelompok atau bangsa. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan 

bahwa karakter adalah kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil 

internalisasi ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental seseorang. 

3. Gerakan Pramuka dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan 

Pramuka pasal 1, dijelaskan bahwa Gerakan Pramuka adalah “organisasi yang 

dib entuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan”. 


