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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 menjelaskan tentang 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional bahwa: Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta tanggung jawab. 

Pasal di atas menjelaskan bahwa selain bertujuan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, fungsi pendidikan nasional sesungguhnya juga diarahkan 

untuk membentuk watak atau karakter peserta didik. Sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal dituntut untuk menanamkan nilai-nilai karakter 

pada peserta didik. Peserta didik tidak hanya mendapatkan pengetahuan 

(kognitif) saja tetapi juga berkaitan dengan sikap (afektif) dan keterampilan 

(psikomotor). Berbagai macam karakter diberikan secara terintegrasi dan 

seimbang supaya karakter baik melekat pada diri peserta didik sejak dini. 

Pendidikan karakter sangat penting untuk ditanamkan kepada peserta 

didik sejak dini khususnya pada peserta didik sekolah dasar. Penanaman 

karakter dalam pelaksanaannya di sekolah dilakukan secara terpadu, baik 

melalui kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler.   

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 Butir 12 dan 13 yang menyebutkan bahwa, “pendidikan 

nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dan pendidikan informal 

adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan”. Dari penjelasan di atas 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang diperoleh siswa tidak serta merta 

hanya pendidikan yang diperoleh dalam kegiatan belajar di kelas saja, tetapi 
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juga bisa didapat di luar kegiatan kelas seperti dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Ekstrakulikuler pramuka dalam kurikulum  2013 menurut peraturan 

menteri pendidikan dan budaya republik indonesia nomor 63 tahun 2014 

tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakulikuler wajib pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.  

Dari pernyataan di atas, setelah melakukan pengamatan di Sekolah Dasar 

Nergeri 2 Terasan merupakan sekolah yang mewajibkan seluruh siswa kelas 

3,4,5 untuk wajib mengikuti kegiatan ekstrakulikuler pramuka dan model 

pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler pramuka yang ada di sekolah dasar 

negeri 2 terasan sudah sesuai dengan permendikbud no 63 tahun 2014. 

Pendidikan kepramukaan memiliki kontribusi yang sangat bagus dalam 

membentuk dan mengembangkan karakter siswa. Seperti yang tertuang dalam 

Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 2013 Nomor: 11/ 

Munas/ 2013, tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD 

ART) Gerakan Pramuka, Bab IV tentang Sistem Pendidikan Kepramukaan, 

Bagian Kesatu Pendidikan Kepramukaan, Pasal 8 tentang Pendidikan 

Kepramukaan Poin 2 yang berbunyi : Pendidikan kepramukaan merupakan 

pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan sekolah yang dilakukan di 

alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, 

menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah, dengan menerapkan Prinsip Dasar 

Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, agar terbentuk kepribadian dan 

watak yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memiliki 

kecakapan hidup.  

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

kepramukaan mengandung nilai-nilai yang sangat baik dalam usaha 

membentuk dan mengembangkan karakter siswa seperti, melatih dan 

mendidik siswa untuk memupuk rasa kemanusiaan, nilai kejuangan, wawasan 

kebangsaan, rasa solideritas, mengasah keterampilan dan hal-hal positif 

lainya. 
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Setelah melakukan pengamatan di Sekolah Dasar Negeri 2 Terasan 

merupakan salah satu sekolah yang konsisten dengan pendidikan  

kepramukaan. Banyak kegiatan kepramukaan yang secara rutin diadakan 

sepert latihan rutin setiap hari jumat, pencapaian SKU dan SKK, 

penjelajahan/survival game, pesta siaga dan perkemahan. 

Perkembangan zaman dan perkembangan teknologi telah membawa 

dampak begitu besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia khususnya 

bagi kehidupan remaja yang selalu ingin mencoba hal-hal baru dan berbau 

modern. Perubahan sosial budaya yang terjadi dewasa ini telah menyebabkan 

perubahan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat termasuk remaja. 

Era globalisasi yang sedang terjadi seperti sekarang ini, cenderung melebur 

semua identitas menjadi satu. 

Bangsa Indonesia dihadapkan pada problem krisis identitas. Faktanya 

sering dijumpai masyarakat Indonesia yang dari segi perilaku sama sekali 

tidak menampakkan identitas sebagai masyarakat Indonesia. Bangsa 

indonesia sepertinya sekarang telah kehilangan keraifan lokal yang menjadi 

karakter bangsa sejak berabad-abad lalu. Banyak kebiasaan masyarakat yang 

gemar menyukai budaya bangsa asing daripada budaya bangsa sendiri. 

Banyak diantara masyarakat yang lebih suka menggunakan bahasa asing atau 

bahasa gaul.  

Banyak siswa  dalam berkomunikasi yang menggunakan bahasa gaul. 

Sepertinya penggunaan bahasa asing lebih membuat siswa merasa bangga 

dengan teman pergaulannya. Seharusnya sebagai generasi penerus bangsa 

siswa mempunyai semangat kebangsaan dan cinta tanah air untuk 

mengahargai jasa para pahlawan yang telah membawa negara indonesia 

merdeka. 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah di atas, maka penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: 

“MEMBANGUN KARAKTER CINTA TANAH AIR SISWA 

MELALUI EKSTRAKURIKULER PRAMUKA DI SD NEGERI 2 

TERASAN “ 
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B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan dapat mencapai tujuan 

sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuer pramuka dalam 

membangun karakter cinta tanah air yang dilaksanakan di SD Negeri 

2 Terasan?  

2. Apa kendala yang dihadapi dalam membangun karakter cinta tanah air 

siswa melalaui kegiatan ekstrakulikuler pramuka di SD Negeri 2 

Terasan? 

3. Apa solusi dari kendala yang dihadapi dalam membangun karakter 

cinta tanah air siswa melalaui kegiatan ekstrakulikuler pramuka di SD 

Negeri 2 Terasan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yangakan dicapai, yaitu :  

1. Mendiskripsikan pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler pramuka 

dalam membangun karakter cinta tanah air siswa di SD Negeri 2 

Terasan. 

2. Mendiskripsikan kendala yang dihadapi dalam membangun 

karakter cinta tanah air siswa melalaui kegiatan ekstrakulikuler 

pramuka di SD Negeri 2 Terasan? 

3. Mendiskripsikan solusi dari kendala yang dihadapi dalam 

membangun karakter cinta tanah air siswa melalaui kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka di SD Negeri 2 Terasan? 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan nilai yang 

berguna pada berbagai pihak, yaitu : 
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1.  Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia 

pendidikan khususnya dalam meningkatkan karakter cinta tanah air 

melalui ekstrakulikuler pramuka, khususnya sekolah dasar. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini bisa menambah wawasan mengenai 

implementasi pendidikan karakter yang digunakan sebagai 

pendidikan karakter cinta tanah air di SD Negeri 2 Terasan 

b. Bagi Guru (Pengajar)  

Hasil penelitian ini bisa menjadi acuan untuk mengambil 

kebijakan yang dapat membangun karakter cinta tanah air siswa 

khususnya siswa yang diasuhnya  

c. Bagi Siswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun 

karakter cinta tanah air siswa sehingga menjadi lebih baik.  

d. Bagi sekolah  

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat dijadikan panduan 

dalam upaya penanaman pendidikan karakter melalui kegiatan 

kepramukaan, sehingga harapan untuk mewujudkan siswa yang 

berkarakter cinta tanah air dapat tercapai.  

 

 

 

 

 

 

 

 


