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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Sofyan,dkk (2018:53) menyatakan “Pendidikan adalah usaha untuk 

memanusiakan manusia dalam proses sosialisasi untuk memperbaiki karakter 

serta melatih kemampuan intelektual peserta didik dalam rangka mencapai 

kedewasaannya”. Pendidikan dapat dilihat sebagai sebuah proses dan tujuan. 

Proses dapat dimaknai dengan usaha menerapkan prosedur yang tertuang dalam 

kurikulum guna mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Sedangkan pendidikan 

sebagai tujuan merupakan hasil akhir / output sebagai kondisi ideal yang 

diharapkan dari serangkaian proses tersebut.  

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya,masyarakat, bangsa, dan Negara.   

Kondisi pendidikan sekarang ini, disinyalir masih mengedepankan garapan 

pada aspek kemampuan berfikir akademis. Itupun masih dalam kategori low order 

thinking, belum high order thinking. Kemendikbud (2016:6) menyatakan 

“Pendidikan kita sebenarnya mengesampingkan beberapa dimensi penting, yaitu 

olah raga (kinestetik), olah rasa (seni) dan olah hati (sikap spiritual dan eetika)“. 

Atau dapat dimaknai pendidikan di sekolah dasar utamanya belum 

memprioritaskan pendidikan karakter. 

Praktik pendidikan di Indonesia dalam kapasitas pendidikan formal, 

cenderung berorientasi pada pendidikan berbasis hard skill yaitu pendidikan yang 

mengedepankan intelligencequotient (IQ), namun kurang mengembangkan 

kemampuan soft skill yang tertuang dalam emotional intelligence (EQ) dan 

spiritual intelligence (SQ). Masyarakat masih banyak yang beranggapan siswa 

yang memiliki kompetensi baik adalah mereka yang nilai hasil ulangannya tinggi, 

sedangkan yang nilai hasil ulangannya rendah dikategorikan memiliki kompetensi 
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kurang memadai. Pada masa ini persepsi tersebut sudah tidak relevan. Maka 

pembelajaran juga harus berbasis soft skill, sebab ini sangat penting bagi 

pembentukan karakter siswa, sehingga mampu bersaing, beretika, dan bermoral 

kuat (Bahri,2015:58). 

Menurut Lickona dalam Suwardani (2020:78) dalam dunia modern ini kita 

cenderung melupakan the virtuous life atau kehidupan yang penuh kebajikan, 

termasuk di dalamnya self oriented virtuous atau kebajikan terhadap diri sendiri, 

seperti self control and moderation atau pengendalian diri dan kesabaran; dan 

other oriented virtuous atau kebajikan terhadap orang lain, seperti generousity and 

compassion atau kesediaan berbagi dan merasakan kebaikan.  

Penanaman nilai-nilai di atas harus jelas dan dapat dilakukan melalui 

pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan keseluruhan dinamika 

rasional antar pribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun 

dari luar dirinya, agar pribadi itu semakin dapat menghayati kebebasannya, 

sehingga ia dapat semakin bertanggungjawab atas pertumbuhan dirinya sendiri 

sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup  mereka, (Koesoema, 

2007:3). 

Pendidikan karakter secara berjenjang dimulai dari tingkat kementerian 

pendidikan nasional, daerah (provinsi, kabupaten/kota) sampai dengan tingkat 

satuan pendidikan (sekolah). Pengintegrasian pendidikan karakter di satuan 

pendidikan implementasinya melalui integrasi mata pelajaran, muatan lokal dan 

kegiatan pengembangan diri yang terdiri dari pembudayaan/ pembiasaan, 

ekstrakurikuler (pramuka, PMR, UKS, Olahraga, Seni, OSIS) dan bimbingan 

konseling.  

Kemendikbud (2014:2) menyatakan “Kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan yang diikuti oleh siswa di luar KBM, dengan bimbingan dan pengawasan 

tenaga ahli yang ditugaskan oleh sekolah”. Pada kurikulum 2013 terdapat jenis 

ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Adapun ekstrakurikuler wajib 

yang ditetapkan adalah pendidikan kepramukaan.  

Dalam konteks ini antara keberadaan ekstrakurikuler dan pendidikan 

merupakan satu kombinasi yang saling menguatkan. Yaitu dengan penguatan 

ekstrakurikuler menjadi kegiatan wajib, memberikan ruang dan media penjabaran 
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pendidikan karakter di sekolah dasar. Sebagai satuan pendidikan terbawah yang 

meletakkan dasar-dasar karakter pertama kali, yang membutuhkan sinergitas 

antara penyelenggara pendidikan dalam bentuk kebijakan, program 

ekstrakurikuler, sumber daya manusia dan dukungan masyarakat.  

Permasalahan karakter yang saat ini banyak bermunculan pada masa 

pandemi terkait tanggungjawab siswa. Hal ini penulis temukan saat berdiskusi, 

wawancara dengan  para guru sekolah dasar, saat menyikapi pembelajaran daring 

maupun PTM terbatas dan capaian tugas yang dilakukan siswa. Tanggungjawab 

yang dimaksud pada komitmen mengerjakan tugas baik akademik maupun non 

akademik, baik secara individual maupun kelompok.  

Temuan tersebut menunjukkan adanya tindakan siswa yang tidak 

mengerjakan tugas secara optimal sehingga tidak dapat dikumpulkan tepat waktu. 

Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perilaku yang tidak bertanggung 

jawab dalam menyelesaikan tugas secara maksimal. Mendukung fakta tersebut, 

penelitian Purwitasari dan Wardani (2019) dalam Sari dan Bermuli (2021:113) 

mendefinisikan tindakan siswa yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu,  

dan tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya, sebagai perilaku yang tidak 

bertanggung jawab. 

Lickona (1992) dalam Suwardhani (2020:44), menegaskan ada enam pilar 

karakter berdasarkan nilai-nilai universal yang menjadi acuan, seperti yang 

dituliskan dalam The Six Pillars of Character yang dikeluarkan oleh Character 

Counts!Coalition (a project of The Joseph Institute of Ethics). Enam pilar karakter 

yang dimaksud adalah: (1) Trustworthiness, bentuk karakter yang membuat 

seseorang menjadi: berintegritas, jujur, dan loyal; (2)Fairness, bentuk karakter 

yang membuat seseorang memiliki pemikiran terbuka serta tidak suka 

memanfaatkan orang lain; (3)Caring, bentuk karakter yang membuat seseorang 

memiliki sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial 

lingkungan sekitar; (4) Respect, bentuk karakter yang membuat seseorang selalu 

menghargai dan menghormati orang lain; (5) Citizenship, bentuk karakter yang 

membuat seseorang sadar hukum dan peraturan serta peduli terhadap lingkungan 

alam; dan (6) Responsibility, bentuk karakter yang membuat seseorang 
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bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik 

mungkin. 

Karakter tanggungjawab sebagai bagian 6 pilar karakter, jelas memiliki 

tatanan nilai yang penting, untuk diperkuat dan ditumbuhkembangkan pada 

peserta didik sekolah dasar. Pemilihan ekstrakurikuler pramuka untuk menumbuh 

kembangkan karakter tanggungjawab selain didasarkan pada penetapan 

ekstrakurikuler tersebut menjadi ekstrakurikuler wajib, adalah pembiasaan dalam 

setiap kegiatannya selalu meletakkan dasar-dasar tanggungjawab. Di dalam nilai-

nilai kepramukaan sendiri terdapat 4 prinsip dasar kepramukaan meliputi iman 

dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Peduli terhadap bangsa dan tanah air, 

sesama hidup dan alam seisinya, Peduli terhadap diri pribadinya dan taat kepada 

Kode Kehormatan Pramuka. 

Tanggungjawab secara literal berarti “kemampuan untuk merespon atau 

menjawab”. Artinya tanggungjawab berorientasi terhadap orang lain, memberikan 

bentuk perhatian, dan secara aktif memberikan respon terhadap apa yang mereka 

inginkan. Tanggungjawab menekankan pada kewajiban positif untuk saling 

melindungi satu sama lain, (Lickona, 2013:72).  

Pendapat Lickona (2013) tersebut sesuai dengan nilai prinsip dasar 

kepramukaan. Tanggungjawab bisa disebut pula sebagai bentuk lain kepedulian. 

Kepedulian tersebut berorientasi pada diri sendiri, orang lain, bahkan kepada 

bangsa dan negara. Penanaman karakter tanggungjawab melalui ekstrakurikuler 

pramuka disajikan melalui metode belajar sambil melakukan, dilakukan di alam 

terbuka, menggunakan sistem berkelompok dan kehadiran orang dewasa, 

(Kwarnas, 2019:8).    

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di SD Negeri 1 Boloh 

Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan tentang karakter tanggung jawab siswa 

terhadap guru kelas IV dan guru kelas III, diperoleh informasi bahwa selama 

pembelajaran masa pandemi ini berjalan lancar. Berbagai aktivitas pembelajaran 

dan respon siswa dalam mengumpulkan tugas cukup baik. Tanggung jawab siswa 

terhadap proses pengumpulan tugas selama pandemi mencapai lebih dari 95% dari 

24 anak kelas IV. Artinya hanya rata-rata 5% atau 1 atau 2 anak yang tidak tepat 

waktu dalam pengumpulan tugas. Media yang digunakan untuk pengumpulan 
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tugaspun bervariasi. Ada yang dengan sistem daring, tatap muka terbatas, sistem 

shift / berkelompok. Selain itu penanaman nilai-nilai tanggung jawab di SD 

Negeri 1 Boloh Kecamatan Toroh tampaknya sudah menjadi pembiasaan. 

Terutama melalui ekstrakurikuler pramuka. Karena sekolah ini juga mendapatkan 

predikat sebagai gudep mantap di Kabupaten Grobogan. Sehingga pembiasaan 

tanggung jawab melalui ekstrakurikuler pramuka bukan hal yang baru lagi.  

Meskipun pada masa pandemi, ekstrakurikuler pramuka dijalankan dengan 

berbagai variasi. Baik daring maupun blended. Jika kegiatan latihan menggunakan 

sistem daring, maka guru / pembina terbiasa memanfaatkan google meet untuk 

tetap bisa berinteraksi dengan siswa. Nilai-nilai tanggungjawab ini tampaknya 

telah dibiasakan tertanam sejak dini. Sehingga meskipun pandemi, tidak 

menghentikan secara keseluruhan berbagai aktivitas kepramukaannya. (Hasil 

wawancara tanggal 20 Oktober 2021).   

Pendidikan kepramukaan dipilih sebagai media pengintegrasian 

pendidikan karakter, karena keterpaduan sistem pendidikan yang dimiliki. Mulai 

dari payung hukum dengan Undang-Undang 12 tahun 2010, program gerakan 

nasional revolusi mental yang selanjutnya disambut dengan gerakan penguatan 

pendidikan karakterr (PPK). Namun demikian penerapan kebijakan pendidikan 

kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib guna menguatkan pendidikan karakter 

di sekolah dasar masih dikesampingkan dalam implementasinya. Hal ini sering 

dijumpai peneliti dilapangan, meskipun kegiatan ekstrakurikuler pramuka sendiri 

banyak dinantikan oleh siswa.  

Nurdin, dkk (2021:952) dalam penelitian kualitatif deskriptif yang 

berjudul “Membentuk Karakter melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka pada 

Anak Usia 6-8 Tahun” menyatakan  bahwa perencanaan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dalam membentuk karakter peserta didik memuat pengetahuan dan 

keterampilan kepramukaan dengan perencanaan jangka panjang dan jangka 

pendek. Kemudian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

membentuk karakter peserta didik terbagi atas pengetahuan dan keterampilan atau 

teknik kepramukaan. Selanjutnya evaluasi kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

dalam membentuk karakter peserta didik terbagi atas evaluasi bagi peserta didik 

dan evaluasi bagi pembinanya dalam hal ini guru-guru.  
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Juwantara (2019:160) dalam penelitian kualitatif deskriptif yang berjudul 

“Efektivitas ekstrakurikuler pramuka dalam menanamkan karakter jujur disiplin 

dan bertanggung jawab pada siswa madrasah ibtidaiyah” hasil penelitian 

menunjukkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka efektif dalam menanamkan 

nilai-nilai karakter. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan sasaran program yang 

sudah menerapkan nilai-nilai karakter, kegiatan pemantauan secara rutin 

dilakukan oleh Kepala Madrasah dan pembina pramuka. Selain itu, pemantauan 

perkembangan siswa dapat dilihat dari hasil evaluasi dan pengamatan sikap siswa 

kearah yang lebih positif. 

Erliani (2016:36) dalam penelitian kualitatif deskriptif yang berjudul 

“Peran Gerakan Pramuka untuk Membentuk Karakter Kepedulian Sosial dan 

Kemandirian (Studi Kasus di SDIT Ukhwah dan MIS An-Nuriyyah 2 

Banjarmasin)”. Hasil penelitian menunjukkan Upaya pembentukan karakter pada 

Gerakan Pramuka SDIT Al Ukhwah adalah pemahaman, keikhlasan, kerja keras, 

berjuang dengan sungguh-sungguh, ketaatan, pengorbanan, komitmen, konsisten, 

persaudaraan, dan kepercayaan. Perangkat pendukungnya antara lain prinsip dasar 

kepramukaan, metode kepramukaan, dan kode kehormatan. Adapun upaya 

pembentukan karakter pada gerakan pramuka MIS An-Nuriyah 2 Banjarmasin 

adalah keteladanan, pembiasaan, teguran dan penghargaan. Perangkat 

pendukungnya antara lain dari prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan 

dan kode kehormatan.  

Murniyetti, dkk (2016:156) dalam penelitian kualitatif studi kasus berjudul 

“Pola Pelaksanaan Pendidikan Karakter Terhadap Siswa Sekolah Dasar”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat delapan tema penting tentang pola 

pelaksanaan pendidikan karakter efektif yang dilaksanakan terhadap siswa di 

empat sekolah tersebut. Delapan tema tersebut dilaksanakan melalui: (1) materi 

pembelajaran; (2) aturan-aturan sekolah (disiplin, peduli lingkungan, tanggung 

jawab); (3) perlombaan sains antarsiswa (kreatif, gemar membaca, rasa ingin 

tahu); (4) ajang penghargaan siswa berprestasi (menghargai, kerja keras, 

demokratis, peduli); (5) peringatan hari kebangsaan (semangat kebangsaan, cinta 

terhadap tanah air, menghargai, peduli); (6) praktik ibadah dan bimbingan 

kerohanian (jujur, religius, tanggung jawab); (7) kegiatan pramuka (kreatif, peduli 
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sosial, kerja keras, jujur, bersahabat, cinta damai demokratis); (8) adanya kelas 

talenta dan musik (kreatif dan bekerja keras, menghargai). 

Marzuki dan Lysa (2015:142) dalam penelitian kualitatif deskriptif 

berjudul “Pembentukan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Kepramukaan 

di MAN 1 Yogyakarta” hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan 

karakter melalui kegiatan kepramukaan di MAN 1 Yogyakarta dilakukan melalui 

peran pembina pramuka sebagai mitra atau pembimbing, memberikan dukungan 

dan memfasilitasi siswa dengan kegiatan yang modern, menarik, dan menantang. 

Dari kelima penelitian di atas memiliki kesamaan dengan rencana 

penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada jenis pendekatan penelitian 

menggunakan penelitian kualitatif. Subyek penelitian yang diterapkan di 4 lokus 

penelitian sama-sama di jenjang sekolah dasar. Tujuan penelitian secara umum 

menitikberatkan pada upaya pembentukan karakter melalui ekstrakurikuler 

pramuka.  Adapun perbedaan terletak jenis metode yang dipilih, jika 4 penelitian 

menggunakan metode deskriptif, maka penulis akan menerapkan metode 

fenomenologi dengan fokus pada karakter tanggung jawab.  
 

1.2.Fokus dan Lokus Penelitian 

Fokus penelitian perlu dibuat agar peneliti bisa berkonsentrasi pada satu 

titik yang menjadi pusat perhatian. Dari latar belakang masalah tersebut, maka 

fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi ekstrakurikuler wajib 

pendidikan kepramukaan bagi pendidikan karakter Tanggung jawab Siswa di SD 

Negeri 1 Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. 
 

1.3.Rumusan masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Bagaimana model penerapan ekstrakurikuler pramuka untuk membentuk 

karakter tanggung jawab siswa di sekolah dasar? 

1.3.2. Bagaimana karakter tanggung jawab siswa setelah mengikuti 

ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar? 

1.3.3. Bagaimana daya dukung sekolah pada implementasi ekstrakurikuler 

pramuka untuk meningkatkan karakter tanggung jawab? 

 



 

8 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Menganalisis model penerapan ekstrakurikuler pramuka untuk membentuk 

karakter tanggung jawab. 

1.4.2. Menganalisis karakter tanggung jawab siswa setelah mengikuti 

ekstrakurikuler pramuka. 

1.4.3. Menganalisis daya dukung sekolah terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler 

pramuka di sekolah dasar. 
 

1.5.Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan 

mengembangkan kajian implementasi ekstrakurikuler pramuka pada pendidikan 

karakter siswa sekolah dasar. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini bagi guru/pembina, 

peserta didik, dan kepala sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Guru /Pembina  

Diperoleh gambaran model ekstrakurikuler pramuka yang tepat dan  strategi 

apa yang harus diterapkan di sekolah 

b. Peserta Didik  

Peserta didik dapat memperoleh gambaran ekstrakurikuler pramuka dan 

manfaatnya bagi penanaman karakter. 

c. Kepala Sekolah 

Diperoleh gambaran berbagai bentuk dukungan yang dapat diberikan untuk 

implementasi ekstrakurikuler pramuka di sekolah. 
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1.6.Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang dikaji dalam penelitian yang berjudul “Implementasi 

Ekstrakurikuler Pramuka Pada Karakter Tanggung jawab Siswa di SD Negeri 1 

Boloh Kecamatan Toroh” ini peneliti batasi pada: 

1.6.1 Pendidikan karakter Tanggung jawab Siswa di SD Negeri 1 Boloh 

Kecamatan Toroh 

1.6.2 Implementasi ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan 

1.6.3 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis fenomenologi 

1.6.4 Subjek penelitian ini adalah siswa, guru , dan kepala sekolah  di SD Negeri 

1 Boloh. 

1.6.5 Penelitian ini berlangsung di semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022. 


