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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan moral,nilai dan prilaku yang 

bertujuan untuk melihat kemanpuan peserta didik dalam mengambil tindakan baik 

maupun tindakan buruk. Pelaksaanan pendidikan karakter di sekolah dapat 

dilakukan dengan cara melalui mata pelajaran ataupun ekstrakurikuler. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Gerakan Pramuka, Pasal 8 ayat 1 bahwa :a). Keimanan dan ketakwaan kepada 

tuhan yang Maha Esa, b). Kecintaan pada alam dan sesama manusia, c). 

Kecintaan pada tanah air dan bangsa, d). Kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan, 

e). Tolong-menolong, f). Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, g). Jernih 

berpikir, berkata, dan berbuat, h). Hemat, cermat, dan bersahaja. Diperjelaskan 

dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014, Pasal 1 yaitu : pendidikan pramuka 

ialah proses pembentukan pribadi, akhlak mulia,kecakapan hidup melalui 

penghayatan dan pengalaman nilai-nilai Kepramukaan. Pada kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka ada berbagai kegiatan yang mampu menjadikan wadah 

untuk pelaksanaan karakter cinta tanah air  pada peserta didik. 

Menurut suryadi (2013: 9) cinta tanah air yaitu sikap atau tindakan yang 

menggambarkan rasa bangga, peduli, setia, dan penghargaan yang tinggal 

terhadap budaya, bahasa, politik, ekonomi, dan sebagai, sehingga sulit untuk 

menerima tawaran negara lain yang mampu merugian negara. Cinta tanah air 

merupakan rasa bangga, setia, dan peduli terhadap bangsa dan negara. 
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Karakter merupakan persoalan yang sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Pada saat ini, masyarakat indonesia lebih senang terhadap budaya dari 

negara luar, seperti banyak individu lebih mencintai musik-musik negara luar, 

mengikuti budaya dan kesenian negara luar dan bangga mengunakan produk 

negara luar. Hal tersebut membahayakan bagi gererasi penerus bangsa yang telah 

mencintai budaya luar dan mulai memudar rasa cinta tanah air. 

Karakter cinta tanah air sebaiknya diajarkan sejak dini. Ketika seorang 

mendapat pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, maka anak tersebut 

mampu berkarakter baik pada tahap selanjutnya (Anderson, 2016: 253). Setiap 

peserta didik mampu memperlihatkan rasa cinta tanah air dengan indikator 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik serta benar, mengibar bendera 

Indonesia, mengetahui presiden, pancasila serta simbol-simbol negara yang 

lainnya, mengetahui presiden, wakil presiden dan para pahlawan dan sejarahnya, 

bangga dengan karya bangsa,dan  melestarikan seni dan budaya bangsa (Aksan, 

2014: 98).  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada SDN 111/I Muara 

Bulian pada hari jum’at tanggal 15 November 2019. Pada Observasi awal pada 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka peneliti dapat melihat implementasi karakter 

cinta tanah air peserta didik dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat 

upacara pembukaan dan penutup. Tetapi peserta didik kurang dalam mengenal 

para pahlawandan sejarahnya dan belum nampak pengguana bahasa  indonesia 

yang baik dan benar. 

Karakter cinta tanah air mampu dikembangkan dengan berbagai cara untuk 

membiasakan dan melatih peserta didik untuk lebih memahami karakter cinta 
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tanah air. Salah satu implementasi karakter cinta tanah air dapat dilihat dari 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka .  

Menurut Suyosubroto (2009: 287) kegiatan ekstrakurikuler ialah kegiatan 

tambahan diluar sistem program yang dilaksanakan pada saat luar jam pelajaran 

dan supaya memperluas dan memperkaya wawasan kemampuan dan pengetahuan 

peserta didik. Sedangkan pramuka ialah sebuah proses pendidikan yang dilakukan 

diluar sekolah dalam bentuk kegiatan yang menyenakngkan, menarik, teratur, 

terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka untuk membentuk sikap dan 

pendidikan karakter yang baik bagi peserta didik (Zainal, 2011: 81). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa defenisi 

ekstrakurikuler pramuka ialah suatu sistem program atau kegiatan yang 

dilaksanakan saat diluar jam sekolah untuk memperluas dan memperkaya 

kemampuan dan pengetahuan dengan bentuk kegiatan menyenangkan, menarik, 

teratur,terarah, praktis yang dilakukan dialam terbuka untuk membentuk sikap dan 

pendidikan karakter yang baik bagi peserta didik. 

Fauzah Lutfania (2017) dalam penelitian : “pembentukan Karakter Cinta 

Tanah Air di Sekolah Dasar Negeri Argosari 01 Jabung-Malang” menjelaskan 

bahwa pengembangan kegiatan pembentukan karakter cinta tanah air ialah dengan 

cara pembiasan dan didorang dengan beberapa ekstrakurikuler disekolah yang 

didapamnya mempunyai nilai karakter seperti tari tradisional, pramuka dan 

membuat suatu kerajinan tangan. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian 

Fauzah Lutfania (2017) adalah sama-sama mengunakan variabel cinta tanah air 

dalam penelitian dan mengunakan pendekatan penelitian kualitatif. Perbedaan 

penellitian peneliti dengan Fauzah Lutfania (2017) adalah penelitian Fauzah 
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Lutfania (2017) menggunakan seluruh ekstrakurikuler sedangkan peneliti 

mengkhususkan pada ekstrakurikuler pramuka. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut, implementsi karakter cinta tanah 

dapat dilakukan dengan mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Oleh sebab itu, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian 

“Implementasi Karakter Cinta Tanah Air Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pramuka pada Sekolah Dasar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah  tersebut, maka didapatkan rumusan 

masalah adalah “Bagaimanakah Implementasi Karakter Cinta Tanah Air Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka pada Sekolah Dasar?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan penelitian 

ini untuk mengetahui Implementasi karakter cinta tanah air melalui kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka pada Sekolah Dasar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dalam  penelitian 

ini diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menyusun program dan sebagai panduan bagi para pembina pramuka dan 

penelitian selanjutnya. Sebagai pembelajaran dan wawasan mengenai karakter 

cinta tanah air sebagai prilaku yang baik terutama dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka yang harus ditanamkan pada diri peserta didik. 

 

 


