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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan saat ini mengalami  krisis sikap disiplin dan tanggung 

jawab  yang dialami oleh perserta didik. Kurangnya karakter disiplin dan 

tanggung jawab  sehingga menjadikan  kendala individu untuk beradaptasi  

di suatu lingkungan dengan baik. Perlu adanya Karakter yang dimiliki oleh 

setiap individu. Salah satunya menerapkan dan menanamkan karakter 

tersebut adalah melalui pendidikan baik dalam sekolah, maupun luar 

sekolah. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 

tahun 2003, tujuan Pendidikan Nasional  adalah mengembangkan  potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang  beriman dan bertawakal  kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, demokratis serta bertanggung 

jawab. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

perkembangan setiap individu yang diharapkan mampu membentuk  

karakter yang mandiri. Kreatif dan Produktif  dalam diri individu  melalui 

kegiatan bimbingan dan pengajaran yang dialami siswa. 

Pramuka dalam Kurikulum 2013 masuk dalam ekstrakulikuler 

wajib bagi siswa di sekolah dasar dan menengah atas, karena  

ekstrakulikuler pramuka dianggap bagus untuk melatih kepemiminan, 

kebersamaan, sosial dan kemandirian serta dapat mengajarkan disiplin dan 

bertanggung jawab (Sundari, 2012). Ekstrakulikuler Pramuka juga 

dijadikan salah satu ekstrakulikuler di SDIT Nur Hidayah Surakarta. 

Ekstrakulikuler Pramuka biasanya dilaksanakan pada hari sabtu setiap 

minggunya (SDIT NUR HIDAYAH, 2017). 

Kegiataan pramuka dalam pelaksanaannya, siswa diajarkan  

mengembangkan berbgai karakter  dan moral  siswa salah satunya adalah  

karakter disiplin dan tanggung jawab, dalam kegiataan pramuka secara 

tidak sadar dalam berbagai kegiataan pramuka yang menyenangkan dibina  
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dengan karakter disiplin dan tanggung jawab. Sikap disiplin dan tanggung 

jawab harus dikembangkan dan di tanamkan pada diri siswa  karena pada 

faktanya yang terjadi masih banyak siswa yang kurang disiplin dan 

tanggung jawab dalam berbagai hal. Sebagai contoh masih banyak anak 

yang telat datang ke sekolah, ada siswa yang enggan atau tidak 

melaksanakan piket kelas  sesuai jadwal yang sudah dibuat bersama, siswa 

belum sepenuhnya menjalankan tata tertib sekolah dan masih banyak 

siswa yang kurang hikmat saat pelaksanaan upacara bendera pada hari 

senin serta tidak membawa perlengkapan seperti dasi dan topi. Sebenarnya 

dari hal kecil  yang ada  jika dibiarkan secara berkelanjutan akan membuat 

siswa  kurang baik bagi perkembangannya dimasa yang akan datang dan 

kemungkinan berbagai hal-hal kecil akan ditiru oleh teman lainnya. 

Dasa Darma adalah ketentuan moral pramuka atau watak pramuka. 

Dasa Darma Pramuka itu berati sepuluh tuntunan tingkah laku bagi 

pramuka indonesia yang berisi tentang penjabaran pancasila, agar para 

pramuka dapat mengerti, menghayati dan mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dasa Darma Pramuka yaitu : 

1. Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Cinta Alam dan kasih sayang sesama manusia 

3. Patriot yang sopan dan kesatria  

4. Patuh dan suka bermusyawarah 

5. Rela menolong dan tabah 

6. Rajin, Terampil dan gembira 

7. Hemat, Cermat dan bersahaja 

8. Disiplin, berani dan setia 

9. Bertanggung Jawab dan Dapat dipercaya 

10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan 

Berbagai contoh sikap disiplin dan tanggung jawab siswa adalah 

dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua yang sibuk bekerja  
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sehingga kurang memperhatikan seragam dan perlengkapan sekolah 

anaknya serta kurangnya penanaman disiplin dan tanggung jawab  pada 

anak. Dan beranggapan sederhana bahwa anaknya hanya berangkat 

sekolah. Berdasarkan analisis tersebut, penulis berkeinginan untuk 

mengakatnya menjadi sebuah bahasan dengan judul “PENANAMAN 

KARAKTER DISIPLIN DAN TANGGUNG JAWAB MELALUI 

KEGIATAN PRAMUKA DI SDIT NUR HIDAYAH SURAKARTA”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 

beberapa pokok permasalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan penanaman karakter displin dan tanggung 

jawab melalui ekstrakurikuler Pramuka di SDIT Nur Hidayah 

Surakarta ? 

2. Apa Hambatan pelaksanaan penanaman karakter disiplin dan tanggung 

jawab melalui ekstrakurikuler Pramuka di SDIT Nur Hidayah 

Surakarta ? 

3. Bagaimana Solusi mengatasi hambatan pelaksanaan penanaman 

karakter disiplin dan tanggung jawab di SDIT Nur Hidayah Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan penanaman karakter displin dan  

tanggung jawab melalui ekstrakurikuler Pramuka di SDIT Nur hidayah 

Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan Hambatan pelaksanaan penanaman karakter 

disiplin dan tanggung jawab  melalui ekstrakurikuler Pramuka di SDIT 

Nur Hidayah Surakarta. 
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3. Untuk mendeskripsikan solusi mengatasi hambatan pelaksanaan 

penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab di SDIT Nur Hidayah 

Surakarta . 

 

D. Manfaat Penelitian 

     Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penenelitian ini  adalah : 

1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

mengembangkan pengetahuan dan wawasan keilmuan yang berkaitan 

dengan penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab  melalui kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi kepala sekolah 

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka. 

b. Bagi guru 

 Menjadikan solusi  dalam penanaman karakter  disiplin dan bertanggung 

jawab . 

c. Bagi siswa  

Siswa dapat menambah wawasan tentang nilai-nilai yang terkandung  

dalam kegiatan ekstrakulikuler pramuka khususnya penanaman karakter 

disiplin dan tanggung jawab untuk menjadikan pribadi yang lebih baik  

dalam berbagai kegiatan. 

 


