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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan karakter bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, sejak 

awal kemerdekaan Indonesia, era orde lama, era orde baru, hingga kini pendidikan 

karakter masih terus diupayakan demi tercapainya kemajuan bangsa. Pelaksanaan 

pendidikan karakter yang telah berjalan lama nampaknya masih belum memberikan 

hasil yang optimal. Fenomena-fenomena sosial yang terjadi saat ini seperti adanya 

tawuran antar pelajar, adanya seks bebas, perilaku suka minum-minuman keras serta 

maraknya perjudian menjadi bukti nyata kurangnya pendidikan karakter di 

Indonesia. 

Pendidikan karakter perlu dikembangkan sejak dini. Menurut Amirullah 

(2015:45), “keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi 

seseorang”. Pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan 

watak, karakter, dan kepribadian seseorang, oleh karena itu, pendidikan karakter 

dalam keluarga perlu diupayakan secara serius. Kenyataannya dalam beberapa kasus, 

terdapat orang tua yang justru mengarahkan anaknya kepada karakter buruk, 

misalnya orang tua yang menyuruh anaknya untuk “mengemis”. Kasus lain yang 

sering terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan anak sebagai 

korbannya. Kedua kasus tersebut tentu saja sangat mempengaruhi mentalitas dan 

karakter anak di kemudian hari. Pembentuk karakter seseorang setelah keluarga 

adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang buruk otomatis mempengaruhi 

karakter seseorang menjadi buruk juga, semisal lingkungan orang yang suka minum-

minuman keras otomatis dapat mempengaruhi seseorang menjadi suka minum-

minuman keras pula. 

Lingkungan pendidikan merupakan sarana pembentukan karakter selain 

lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Pemerintah telah mengupayakan adanya 

pengembangan karakter-karakter yang ingin dicapai. Langkah paling strategis 

pemerintah dalam mengembangkan karakter adalah melalui dunia pendidikan. 

Kementerian Pendidikan Nasional merumuskan 18 nilai-nilai karakter yang 
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ditanamkan dalam diri siswa sebagai upaya membangun karakter bangsa. Menurut 

Suyadi (2013:8), 18 nilai-nilai karakter baik menurut Kementerian Pendidikan 

Nasional adalah jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, menghargai prestasi, komunikatif, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.  Pengembangan karakter melalui 

pendidikan karakter di sekolah diterapkan diberbagai hal di dalam lingkungan 

pendidikan, mulai dari sistem sekolah, pembelajaran, dan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Karakter demokratis merupakan satu dari 18 karakter yang dirumuskan oleh 

Kementerian Pendidikan Nasional. Karakter demokratis adalah salah satu karakter 

yang penting mengingat multikulturalnya bangsa Indonesia. Karakter demokratis 

merupakan nilai moral yang harus dikembangkan di dalam lingkungan keluarga, 

lingkungan sosial, maupun di sekolah demi mencapai suatu keberhasilan kehidupan 

yang demokratis. Pendidikan moral atau pendidikan karakter di sekolah sangatlah 

penting demi tercapainya demokrasi yang baik.  Menurut Lickona (2012:8), 

pentingnya pendidikan karakter di sekolah adalah sebagai berikut: 

Pendidikan moral sebagai dasar dari pembentukan demokrasi sangatlah 

penting. Logikanya seperti ini, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, 

maka rakyat pula yang bertanggung jawab dalam membentuk suatu kehidupan 

dalam konteks kebebasan bagi mereka sendiri. Hal itu berarti masyarakat 

seharusnya atau sedikitnya memiliki sebuah sikap yang berbudi. Mereka harus 

memahami dan berkomitmen bahwa pendidikan moral sebagai dasar demokrasi 

adalah menghargai hak-hak setiap individu, menghormati hukum yang berlaku, 

secara sukarela terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, dan memiliki 

kepedulian untuk bersikap baik. Loyalitas terhadap kesopanan dalam 

berdemokrasi tersebut harus sudah mulai ditanamkan  sejak dini. 
 

Berdasarkan penjelasan di atas, pengembangan karakter di sekolah selain 

direalisasikan dalam pembelajaran juga direalisasikan dalam kegiatan ekstra-

kurikuler.  Terdapat beragam kegiatan ekstrakurikuler sekolah, Pramuka adalah salah 

satu ekstrakurikuler yang dipercaya pemerintah dalam mengembangkan karakter 

peserta didik. Hal itu terbukti dengan diwajibkannya ekstrakurikuler Pramuka dalam 

kurikulum 2013 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan 
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Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Wajib 

Pramuka ditegaskan dalam Pasal 2 yang berbunyi: 

(1) Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler 

wajib pada pendidikan dasar dan menengah. 

(2) Kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

harus diikuti seluruh peserta didik.  

Pramuka sebagai ekstrakurikuler pembentukan karakter dapat dilihat dari AD 

dan ART Gerakan Pramuka, Prinsip Dasar Kepramukaan, dan Kode Kehormatan 

Pramuka. Realisasi ketiganya dapat dilihat dari kegiatan kepramukaan yang 

diselenggarakan, baik dalam latihan rutin, perkemahan, rapat anggota dan kegiatan 

lainnya. Realisasi pengembangan karakter demokratis dapat dilihat dalam kegiatan-

kegiatan tersebut, semisal dalam latihan rutin biasanya selalu ada breafing terlebih 

dahulu. Kegiatan breafing melatih sikap demokratis anggota Pramuka, karena 

memerlukan musyawarah untuk mencapai suatu tujuan. Perbedaan pendapat dalam 

breafing hanya dapat diselesaikan dengan adanya musyawarah antar sesama anggota 

untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Menurut Kurniawan (2013: 145), 

sesuatu disebut demokratis ketika: 

1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah 

3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur 

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum 

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 

6. Menjamin tegaknya keadilan 
 

Kegiatan kepramukaan berupaya mewujudkan indikator-indikator tersebut 

melalui program latihan di dalamnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka 

dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian tentang “Pengembangan 

Karakter Demokratis melalui Kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 1 Sambi Tahun 

2017/2018”.  
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan suatu aspek penting yang harus ada dalam 

penulisan karya ilmiah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengembangan karakter demokratis melalui kegiatan 

kepramukaan di SMP Negeri 1 Sambi Kabupaten Boyolali tahun 2017/2018?  

2. Apa saja dampak pengembangan karakter demokratis melalui kegiatan 

kepramukaan di SMP Negeri 1 Sambi Kabupaten Boyolali tahun 2017/2018? 

3. Apa saja kendala dan solusi alternatif dalam pengembangan karakter demokratis 

melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 1 Sambi Kabupaten Boyolali tahun 

2017/2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktifitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat menemukan kejelasan. Tujuan penelitian menjadikan 

suatu masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan secara jelas dan terarah serta akan 

mempermudah dalam mencari data hingga pada langkah pemecahan masalah. Tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses pengembangan karakter demokratis melalui kegiatan 

kepramukaan di SMP Negeri 1 Sambi Kabupaten Boyolali tahun 2017/2018. 

2. Mendeskripsikan dampak pengembangan karakter demokratis melalui kegiatan 

kepramukaan di SMP Negeri 1 Sambi Kabupaten Boyolali tahun 2017/2018. 

3. Mendeskripsikan kendala dan solusi alternatif dalam pengembangan karakter 

demokratis melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 1 Sambi Kabupaten 

Boyolali tahun 2017/2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan memiliki manfaat yang jelas, manfaat tersebut bersifat 

teoritis dan praktis. Manfaat dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagaimana uraian 

berikut. 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Mendapatkan teori baru tentang pengembangan karakter demokratis melalui 

kegiatan kepramukaan. 

b. Menambah wawasan dan pemahaman tentang pengembangan karakter 

demokratis melalui kegiatan kepramukaan. 

c. Hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kegiatan penelitian 

berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi anak dan siswa 

1) Mengembangkan karakter demokratis. 

2) Meningkatkan kesadaran akan pluralisme di dalam masyarakat. 

3) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. 

4) Mengembangkan sikap mau bekerja sama antar anggota masyarakat yang 

heterogen. 

5) Membentuk sikap kedewasaan. 

6) Mampu melakukan pertimbangan moral dalam mencapai tujuan. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Masukan dan pertimbangan guru untuk mengembangkan karakter 

demokratis pada siswa.  

2) Menambah pengetahuan tentang pentingnya mengembangkan karakter 

demokratis pada siswa. 

c. Bagi orang tua 

1) Masukan kepada orang tua untuk mengembangkan karakter demokratis 

pada anak. 

2) Menambah pengetahuan bahwa kegiatan kepramukaan dapat 

mengembangkan karakter demokratis. 

 

 

 

 

 


