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ABSTRAK 

Oleh  

SITI HARTATI 

Berbagai usaha digulirkan dalam rangka pembinaan karakter peserta didik 

terutama mereka yang aktif dalam kegiatan kepramukaan. Gerakan Pramuka 

merupakan Organisasi yang sangat memperhatikan masalah moral ataupun karakter 

peserta didik. Penelitian ini secara khusus meneliti pembinaan karakter yang 

dilakukan oleh Pembina Pramuka di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung 

Tengah. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembinaan 

karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar 

Lampung Tengah. 

Penelitian ini  bertujuan untuk: mengetahui bagaimana pembinaan karakter 

siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung 

Tengah. merupakan  Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh dari teknik triangulasi yang 

dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini ada 3 tahap yaitu pengumpulan 

data, penyajian data, dan penarikan/kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiasaan, keteladanan, penugasan, 

ceramah, dan hukuman atau sanksi merupakan cara yang digunakan dalam 

pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan. Pembiasaan dengan 

menyuruh siswa (anggota pramuka) datang tepat waktu, saling bertegur sapa, 

melaksanakan shalat berjama’ah, dan lain-lain. Keteladanan yaitu memberikan 

contoh perbuatan langsung kepada anggota pramuka. Penugasan yaitu saat kegiatan 

Pelantikan Penggalang  berlangsung, siswa baru diberi tugas individu dan kelompok. 

Ceramah dengan memberikan penjelasan akan pentingnya berakhlakul karimah  yang 

baik seperti yang dicontohkan oleh Rosulullah SAW. Hukuman atau sanksi bagi 

siswa (anggota pramuka) yang melanggar aturan berupa teguran secara langsung oleh 

Pembina, disuruh lari, bersihkan lingkungan sekolah. Dan yang menyebabkan siswa 

(anggota pramuka) mengalami kejenuhan, bosan, membolos saat latihan pramuka 

dikarenakan pembina pramuka SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah 

sibuk dengan kegiatannya dan ketika menyampaikan materi dengan ceramah dan 

monoton. Jenis-jenis kegiatan pramukanya adalah latihan rutin, kegiatan 

permainan/rekreasi, bakti social, pelantikan penggalang, dan kegiatan partisipasi. 

nilai-nilai yang ditanamkan meliputi religius, disiplin, kemandirian, tanggung jawab, 

peduli lingkungan, peduli sosial, dan toleransi.  

 

Kata Kunci : Pembinaan, Karakter, Kegiatan Kepramukaan 
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MOTO 

                         

         

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 

Allah”.
1
 

 

     (QS. Al Ahzab: 21 ) 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Pustaka Assalam: Jakarta, Edisi Revisi 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat dididik, diarahkan 

diberdayakan, serta dibina kearah kuantitas maupun kualitas yang lebih baik, dan 

membutuhkan pembinaan secara pribadi maupun secara kelompok. Maka dengan 

pendidikan, pengarahan, pemberdayaan, maupun pembinaan manusia dapat 

mencapai tujuan hidupnya, yakni tujuan hidup yang diridhoi Allah SWT 

sehingga meraih kemuliaan sebagai khalifah dimuka bumi ini. Karena pembinaan 

adalah proses terus menerus untuk  memperluas pemberdayaan diberbagai 

lapisan meningkatkan kualitas manusia, dan pengokohan kepribadian. 

mendatang. 

Allah telah  menurunkan agama Islam  untuk hamba-Nya melalui Rosul-

Nya. Didalamnya mengandung berbagai aspek tuntunan agar dapat hidup 

bahagia baik di dunia maupun diakhirat. Salah satu aspek ajarannya adalah 

tentang akhlak. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW:  

َم َصالَِح ْاألَْخالَقِ   إِنََّما بُِعْثُت أِلُتَمِّ

Artinya:  :“sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 

mulia”.(HR. Muslim).
1
 

                                                             
1
 Ashadi Falih, Akhlak Membentuk Pribadi Muslim, Aneka Ilmu, (Semarang: 1985), h.27 



2 
 

Serta firman Allah SWT yang memepertegas pentingnya melakukan 

pembinaan dalam upaya merubah dan melakukan perbaikan menuju tujuan yang 

lebih baik dalam meraih ridho Allah SWT. Tertera dalam QS. Ar Ra'd: 11 : 

                                

                             

           

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia”.
2
 

Dari ayat maupun hadist diatas, memberikan penjelasan kepada kita 

tentang berakhlak karimah. Bahwa kita harus berproses terus menerus 

(melakukan pembinaan), agar iman benar-benar bermanisfestasikan karakter atau 

akhlak yang mulia. 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembinaan karakter 

adalah aktivitas dalam upaya menjadikan sesuatu yang dibina menjadi baik 

karakter atau akhlaknya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Karena karakter 

                                                             
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan,  (Pustaka Assalam:  Jakarta, Edisi 

Revisi 2010), h. 337-338 
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(akhlak) merupakn salah satu misi mulia yang di utusnya Rosulullah SAW. Allah 

SWT berfirman dalam QS. Al Qalam: 4 :  

         

Artinya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.
3
 

Ayat tersebut memberikan petunjuk dan mengingatkan kepada manusia 

bahwa pada diri rosulullah itu sudah terdapat contoh tauladan  atau karakter yang 

mulia. Ahmad Tafsir menyatakan bahwa “karakter lebih dekat atau sama dengan 

akhlak.
4
 Pengertian karakter dapat merujuk pada beberapa pendapat diantaranya 

adalah : 

Menurut Kemendiknas karakter adalah nilai-nilai yang unik/baik yang 

terpateri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren 

memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga 

seseorang atau sekelompok orang. Karaker sangatlah beragam bentuknya, 

terdapat 18 nilai karakter bangsa diantaranya: religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

                                                             
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan,  (Pustaka Assalam, Jakarta, Edisi 

Revisi 2010), h. 337-338 
4
 Uswatun Hasanah, Model-Model Pendidikan Karakter  Di Sekolah,  Jurnal Al-

Tadzkiyyah, Jurnal Pendidikan Agama Islam,  Volume 07 Mei  2016 (Dosen Fakultas Tarbiyah 

Dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung,)  h.20 
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cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.
5
 

Thomas Lickona dalam Character Matters menyatakan bahwa 

kesejahteraan bangsa kita dalam beberapa abad mendatang bergantung pada 

bagaimana keseriusan kita semua untuk berkomitmen terhadap pendidikan 

karakter ini.
6
  

Selain itu, Lance Morrow menyatakan bahwa karakter atau moral 

berpengaruh terhadap peradaban. Peradaban bisa naik dan jatuh. Peradaban jatuh 

ketika moral memburuk, ketika masyarakt gagal menyampaikan kebaikan atau 

kekuatan karakter kepada generasi berikutnya.
7
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa akhlak manusia 

yang ideal dapat dicapai dengan usaha pendidikan dan pembinaan yang sungguh-

sungguh, tidak ada manusia yang mencapai keseimbangan yang sempurna 

kecuali apabila ia mendapat pendidikan dan pembinaan karakter secara baik.  

Pendidikan pramuka merupakan salah satu kegiatan yang relevan untuk 

melakukan pembinaan karakter siswa. ARTGP (Anggaran Rumah Tangga 

Gerakan Pramuka) Tahun 2005 Pasal 6 menyatakan bahwa “Gerakan Pramuka 

berfungsi sebagai lembaga pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga serta 

sebagai wadah pembinaan dan pengembangan sumber daya generasi muda, 

                                                             
5
 Joko Sudrajad, Hubungan Nilai-Nilai Kepramukaan, Karakter Disiplin Dan Kerja 

Keras Terhadap Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Produktif Di Smk Pgri 1 Ngawi, 

Universitas Negeri Yogyakarta, h.1 
6
 Helmawati, Pendidikan Karakter Sehari-Hari, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2017) h. 3  
7
 Ibid  h. 3 
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berlandaskan Sistem Among dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan 

dan Metode Kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, 

kepentingan, dan perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia”. 

Kepramukaan merupakan proses pendidikan yang menarik dan 

menyenangkan bagi anak dan pemuda di bawah bimbingan dan tanggung jawab 

orang dewasa. Kegiatan pendidikan pramuka dilaksanakan dalam lingkungan non 

formal dan informal. Meskipun saat ini justru pendidikan kepramukaan lebih 

banyak dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakulikuler (lembaga pendidikan 

formal). Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan mengacu pada Prinsip Dasar 

Kepramukaan dan Metode Kepramukaan dalam suatu wadah organisasi yaitu 

gerakan pramuka.  

Adapun kegiatan Pramuka di Indonesia, khususnya pada pendidikan 

tingkat SMP/MTs mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dalam 

kurikulum 2013 kegiatan pramuka dijadikan salah satu kegiatan wajib yang harus 

diikuti oleh peserta didik khususnya kelas 7. Hal ini membuktikan bahwa 

pramuka memiliki peran yang cukup besar dalam memajukan pendidikan 

karakter di Indonesia.  

Salah satu sekolah yang sudah mewajibkan pramuka bagi peserta didik 

adalah SMPN 5 Terbanggi-Besar. SMPN 5 Terbanggi-Besar  merupakan salah 

satu sekolah yang mewajibkan ekstrakurikuler pramuka bagi siswa kelas 7 pada 

semester pertama dan ekstrakurikuler pilihan pada semester kedua. Kegiatan 
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pramuka di sekolah tersebut dilakukan setiap hari Jum’at pukul 08.00 WIB s/d 

10.00 WIB .  

Dalam pelaksanaan kegiatan pramuka tersebut, masih ada anggota 

pramuka yang membolos ketika kegiatan pramuka,  tidak memakai kaos kaki  

pendek/tidak hitam, berkata kasar, tidak sopan terhadap guru, berkelahi saat 

latihan pramuka tidak memakai hasduk, tidak memasang atribut pramuka 

lengkap, datangnya  terlambat,  dan lain-lain.
8
  Sehingga peneliti mengamati 

bahwa beberapa kondisi akhlak atau karakter peserta didik kurang  baik seperti 

halnya yang ada di tabel  bawah ini.  

Tabel 1 

Karakter atau Akhlak Peserta Didik di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar 

Lampung Tengah  

No Nama Anggota Pramuka Perilaku  

1 Cindy Clarida Agnes   Jarang Melaksanakan Sholat  

2 Cahyo sihh gunadi  Berbuat Gaduh Dan Keonaran 

3 Nadia Aulia Membolos ketika latihan pramuka 

4 Royhan Abdul A Berbuat Gaduh Dan Keonaran 

5 zakia rahma  Berkelahi pada saat latihan pramuka 

6 syabila azahra  Berkelahi pada saat latihan pramuka 

7 Aura mega S Tidak memakai peralatan lengkap pramuka 

8 Arman Satria  Berkata Kasar dan tidak sopan 

9 Banyu Biru Tidak memakai peralatan lengkap pramuka 

10 Briliana Isma Membolos saat latihan pramuka 

11 Dedi Hidayat  Berbuat Gaduh Dan Keonaran 

12 Harfia Thalita  Berbuat Gaduh Dan Keonaran 

13 Hengki Saputra  Berkata Kasar dan tidak sopan 

                                                             
8
 Observasi Peneliti Pada Tanggal  2 Februari 2018 
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15 M gatton AL Berkata Kasar 

16 Galih yoga Berkata kasar dan tidak sopan 

17 Raditiya tegar  Berbuat Gaduh Dan Keonaran 

18 Saldila rega utami  Membolos saat latihan pramuka  

19 Risma oktavia Tidak memakai peralatan lengkap pramuka 

20 Ilham wahyu  ramadhan Jarang Melaksanakan Sholat 

22 Fajar prasetyo Jarang Melaksanakan Sholat 

23 Anatasya prakoso Membolos saat latihan pramuka 

24 Santi wijayanti  Tidak memakai peralatan lengkap pramuka 

25 Devi fatika sari Tidak memakai peralatan lengkap pramuka 

26 Bela safitri Berkata Kasar dan tidak sopan 

27 Bangket rama aji wijaya Berkata Kasar dan tidak sopan 

28 Ferra yuliawati Membolos saat latihan pramuka 

29 M rayhan  Berkata kasar  

30 Ambarwati  Membolos saat latihan pramuka 

Dokumentasi Pembina Pramuka pada tanggal 2 februari 2018 

Berdasarkan latar belakang di atas,  diketahui bahwa karakter peserta 

didik kurang baik, maka peneliti melakukan penelitian skripsi untuk mengetahui 

bagaimana “Pembinaan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Kepramukaan di 

SMP N 5 Terbanggi-Besar.”  

B. Fokus Penelitian 

Pada dasarnya penentuan masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu 

pada suatu fokus. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan 

antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda 

tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.
9
  

                                                             
9
  Lexy, J  Moloeng,  Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT.   

Rosdakarya  2008) h. 92-93 
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Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:  

Pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMP N 5 Terbanggi 

Besar yang meliputi, jenis-jenis kegiatan pramuka, cara pembinaan karakter, dan  

nilai-nilai karakter yang ditanamkan melalui kegiatan pramuka.  

C. Rumusan Masalah  

Rumusan Masalah atau Research question atau disebut juga Research 

problem diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, 

baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam 

kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait diantara fenomena yang satu 

dengan yang lainnya,, baik sebagai sebab maupun akibat.
10

 Dan masalah adalah 

penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi.
11

 

Jadi masalah yang dirumuskan pun mengikuti kenyataan yang ada.
12

 

Adapun rumusan masalah yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana Pembinaan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Kepramukaan di 

SMP N 5 Terbanggi-Besar?” 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari pada penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Bagaimana 

Pembinaan Karakter Siswa melalui Kegiatan Kepramukaan di SMP N 5 

Terbanggi-Besar Lampung Tengah. 

                                                             
10

 Afiffudin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2012) cet.2, h.99 
11

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2012), h.205-206 
12

 Afiffudin, Op.Cit. H. 103 
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E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi Masyarakat  

Dapat memberi gambaran/pengetahuan tentang pembentukan kepribadian 

siswa yang baik melalui pembinaan karakter dalam kegiatan kepramukaan 

di sekolah.  

b. Bagi Sekolah  

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

pengenalan pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan.  

c. Bagi Penulis  

Dapat dijadikan literatur bagi penulis dalam melakukan pembinaan 

karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Masyarakat  

Memberikan pengetahuan akan pentingnya nilai karakter dalam 

pembentukan kepribadian sehingga dapat menerapkan sikap atau tingkah 

laku yang baik dimanapun berada. 

b. Bagi Sekolah  

Memberikan masukan kepada sekolah tentang perlunya pembinaan 

karakter siswa di luar jam pelajaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi 

Pembina pramuka serta anggota pramuka dalam membina karakter melalui 

kegiatan kepramukaan.  
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c. Bagi penulis  

Dapat memberikan pengalaman serta dapat melatih kemampuan dalam 

melakukan penelitian di masyarakat khususnya tentang pembinaan karakter 

siswa melalui kegiatan kepramukaan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

  

A. Pembinaan Karakter Siswa  

Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab 

dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan 

serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.  

Pembinaan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal 

yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung 

jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan 

mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras, 

pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan 

serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas prakarsa 

sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya 

maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan 

manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri. 
1
  

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa 

pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang Pembina, antara lain: 
2
 

                                                             
1
 B. Simanjuntak dan I. L Pasaribu, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, 

(Bandung: Tarsito  1990), h. 84 
2
 A. Mangunhardjana, Pembinaan, Arti dan Metodenya, (Yogyakarta: Kanisius,1986), 

h.17 
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1. Pendekatan informative (informative approach), yaitu cara menjalankan 

program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta 

didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya 

pengalaman.  

2. Pendekatan partisipasif (participative approach), dimana dalam pendekatan 

ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama. 

3. Pendekatan eksperiansial (Experienciel approach), dalam pendekatan ini 

menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini 

disebut sebagai belajar yang sejati karena pengalaman pribadi dan langsung 

terlibat dalam situasi tersebut.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu 

proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan 

seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan secara 

teratur dan terencana sehingga penyelesaian tugas atau pekerjaan tersebut dapat 

dilakukan secara efisien dan efektif.  

Pembinaan dapat dilakukan oleh dan dimanapun berada. Pembinaan 

tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi 

di luar keduanya juga dapat dliakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada di sekolah dan 

lingkungan sekitar.  
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Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau 

budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi 

pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain. 

Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan 

keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral 

dalam hidupnya.
3
  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah karakter berarti sifat 

kejiwaan, tabiat, watak, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dari yang lain.
4
 

Karakter menurut Wikipedia bisa digambarkan sebagai sifat manusia 

pada umumnya dimana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari 

faktor kehidupannya sendiri. Tim prima pena membuat pemahaman karakter 

yang cenderung ke sifat manusia seperti watak, tabiat, pembawaan, kebiasaan.  

Karakter (character) mengacu pada serangkaian sikap (attitudes), 

perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skill). Karakter 

meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, kapasitas 

intelektual seperti berpikir kritis dan alasan moral, perilaku seperti jujur dan 

bertanggung jawab, mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi penuh 

ketidakadilan, kecakapan interpersonal dan emosional yang memungkinkan 

                                                             
3
 Hidayatullah, Furqon,Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa. 

(Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), h. 13 
4
 Depdikna, Kamus Besar Bahasa Indonesia  Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2008), h. 623 
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seseorang berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan, dan komitmen 

untuk berkontribusi dengan komunitas dan masyarakatnya 
5
 

Karakter memungkinkan individu untuk mencapai pertumbuhan yang 

berkesinambungan karena karakter memberikan konsistensi, integritas, dan 

energi. Orang yang memiliki karakter yang kuat, akan memiliki momentum 

untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, mereka yang karakternya mudah goyah, akan 

lebih lambat untuk bergerak dan tidak bisa menarik orang lain untuk bekerja 

sama dengannya 
6
 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional peserta didik atau siswa adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.   

Setiap peserta didik atau siswa pada setiap satuan pendidikan berhak:   

1. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

diajarkan oleh pendidik yang seagama;  

2. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya;  

3. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak 

mampu membiayai pendidikannya;  

                                                             
5
 Suwito, dkk.  Character Building. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 27 

6
 Hidayatullah, Furqon, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa. 

(Surakarta: Yuma Pustaka, 2010),  h.13 
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4. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu 

membiayai pendidikannya; 

5. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang 

setara; 

6. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-

masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. 

Setiap peserta didik atau siswa berkewajiban:   

1. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses 

dan keberhasilan pendidikan;  

2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta 

didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

(UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Pembinaan karakter siswa dapat diartikan sebagai suatu cara atau usaha yang 

dilakukan guna membentuk akhlak, budi pekerti, dan watak seseorang agar 

mempunyai kepribadian yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila.  

1. Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak 

agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi 

yang positif kepada lingkungannya. Nilai-nilai karakter yang perlu 
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ditanamkan kepada anak-anak adalah nilai-nilai universal yang mana seluruh 

agama, tradisi, dan budaya pasti menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Nilai-

nilai universal ini harus dapat menjadi perekat bagi seluruh anggota 

masyarakat walaupun berbeda latar belakang budaya, suku, dan agama
7
  

Pendidikan karakter bukan saja dapat membuat seorang anak 

mempunyai akhlak yang mulia, tetapi juga dapat meningkatkan keberhasilan 

akademiknya. Anak-anak yang mempunyai karakter baik adalah mereka 

yang mempunyai kematangan emosi dan spiritual yang tinggi, sehingga 

dapat mengelola stresnya dengan lebih baik yang akhirnya dapat 

meningkatkan kesehatan fisiknya.
8
 

Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan karakter adalah apabila anak 

telah menunjukkan kebiasaan berperilaku baik. Hal ini tentu saja 

memerlukan waktu, kesempatan dan tuntunan yang kontinyu. Perilaku 

berkarakter tersebut akan muncul, berkembang, dan menguat pada diri anak 

hanya apabila anak mengetahui konsep dan ciri-ciri perilaku berkarakter, 

merasakan dan memiliki sikap positif terhadap konsep karakter yang baik, 

serta terbiasa melakukannya. Oleh karena itu pendidikan karakter harus 

ditanamkan melalui cara-cara yang logis, rasional, dan demokratis
9
  

                                                             
7
Megawangi, Ratna,  Pendidikan Karakter Solusi Yang Tepat Untuk Membangun 

Bangsa,  (Jakarta: 2004),  h. 95 
8
 Ibid  H. 38 

9
  Suwito, dkk.  Character Building.  (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), h. 27 
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Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan 

dan dapat berupa berbagai kegiatan yang dapat dilakukan secara 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler terintegrasi 

ke dalam mata pelajaran, sedangkan kegiatan intrakurikuler dilakukan di luar 

jam pelajaran.  

a. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa, 

yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan seperti 

pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan karakter 

dapat disalurkan melalui kegiatan ini. Hal ini dimaksudkan agar siswa-

siswi mempunyai karakter yang baik sehingga terbentuk kepribadian yang 

baik pula.  

b. Kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah 

merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan  

peningkatan mutu akademik peserta didik.  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar mata 

pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan 

kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara 

khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Melalui kegiatan 

ekstrakurikuler diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa 

tanggung jawab sosial, serta potensi dan prestasi peserta didik. 
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Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah misalnya kegiatan kepramukaan. 

Kegiatan pramuka merupakan kegiatan yang relevan dengan pendidikan 

moral, karena dalam kegiatan pramuka siswa diajarkan hal-hal yang baik. 

Selain itu, dalam kegiatan pramuka juga terdapat nilai-nilai yang luhur yang 

bisa membentuk watak dan kepribadian siswa yang luhur.  

Untuk itu, pendidikan karakter harus dilakukan secara eksplisit 

(terencana), terfokus dan komprehensif, agar pembentukan masyarakat yang 

berkarakter dapat terwujud, karena membangun masyarakat yang bermoral 

adalah tanggung jawab semua pihak. Hal ini merupakan tantangan yang luar 

biasa besarnya, maka perlu adanya suatu kesadaran dari seluruh anak bahwa 

pendidikan karakter adalah hal yang vital untuk dilakukan.
10

  

2. Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa  

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan 

karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini;  

1) Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena 

itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada 

ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan 

pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar 

pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa 

harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.  

                                                             
10

Megawangi, Ratna.. Pendidikan Karakter Solusi Yang Tepat Untuk Membangun 

Bangsa, (Jakarta, 2004),  h. 62 
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2) Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas 

prinsipprinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut 

Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan 

lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang 

mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, 

dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan 

mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu 

warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan 

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.  

3) Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui 

masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian 

makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota 

masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan 

masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam 

pendidikan budaya dan karakter bangsa.  

4) Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus 

dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai 

satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan 

nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga 

negara Indonesia. 
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Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang 

paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter 

bangsa.  

Tabel 2 

Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

 

No Nilai Deskripsi 

1 Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. 

2 Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3 Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain 

yang berbeda dari dirinya. 

4 Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5 Perilaku  yang menunjukkan upaya sungguhsungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6 Kreatif  Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki 

7 Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8 Demokratis  Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain 
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9 Rasa ingin 

tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10 Semangat 

kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempa 

tkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya. 

11 Cinta Tanah 

Air 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa. 

12 Menghargai 

prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, 

dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

13 Bersahabat/K

omunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, 

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

14 Cinta damai 

Sikap 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 

dirinya. 

15 Gemar 

membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

16 Peduli 

lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17 Peduli social Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan 

18 Tanggung 

jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

   Sumber (Sri Judiani)
11

  

                                                             
11

 Sri Judiani, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Melalui Penguatan 

Pelaksanaan Kurikulum, (Setditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 

Kemendiknas, email: srijudiani@yahoo.com) h. 283-284 

mailto:srijudiani@yahoo.com
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3. Tahap-tahap Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter dapat diklasifikasikan dalam tahap-tahap sebagai 

berikut:  

a. Adab (5-6 tahun)  

Pada fase ini, hingga berusia 5-6 tahun anak dididik budi pekerti, 

terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter sebagai berikut:  

1) jujur, tidak berbohong,  

2) mengenal mana yang benar dan mana yang salah,  

3) mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, dan   

4) mengenal mana yang diperintah (yang dibolehkan) dan mana yang 

dilarang (yang tidak boleh dilakukan).  

Pendidikan kejujuran merupakan nilai karakter yang harus 

ditanamkan pada anak sedini mungkin karena nilai kejujuran merupakan 

nilai kunci dalam kehidupan. Pada fase ini juga harus dididik mengenai 

karakter yang baik dan buruk.  

b. Tanggung jawab diri (7-8 tahun)  

Pada usia ini anak juga mulai dididik untuk tertib, bertanggung 

jawab dan disiplin. Hal-hal yang terkait dengan kebutuhan sendiri sudah 

harus mulai dilaksanakan pada usia ini. Misalnya, perintah agar anak usia 

7 tahun mulai menjalankan shalat menunjukkan bahwa anak mulai 

dididik untuk bertanggung jawab, terutama dididik bertanggung jawab 

pada diri sendiri. Anak mulai diminta untuk membina dirinya sendiri, 
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anak mulai dididik untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban dirinya 

sendiri.  

c. Peduli (9-10 tahun)  

Setelah anak dididik tentang tanggung jawab diri, maka 

selanjutnya anak dididik untuk mulai peduli pada orang lain, terutama 

teman-teman sebaya yang setiap hari ia bergaul bersama. Menghargai 

orang lain, menghormati hak-hak orang lain, bekerja sama diantara 

temantemannya, membantu dan menolong orang lain, dan lain-lain 

merupakan aktivitas yang sangat penting pada masa ini. Di sisi lain, 

sebagai dampak dari kegiatan bekerja sama dan kebersamaan ini juga 

berdampak pada sebuah pendidikan akan pentingnya tanggung jawab 

pada orang lain, sehingga nilai-nilai kepemimpinan mulai tumbuh pada 

usia ini. Oleh karena itu, pada usia ini tampaknya tepat jika anak 

dilibatkan dengan nilai-nilai kepedulian dan tanggung jawab pada orang 

lain, yaitu mengenai aspek kepemimpinan. 

d. Kemandirian (11-12 tahun)  

Berbagai pengalaman yang telah dilalui pada usia-usia 

sebelumnya makin mematangkan karakter anak sehingga akan membawa 

anak kepada kemandirian. Kemandirian ini ditandai dengan kesiapan 

dalam menerima resiko sebagai konsekuensi tidak mentaati aturan. 

Pada fase kemandirian ini berarti anak telah mampu menerapkan 

terhadap hal-hal yang menjadi perintah atau yang diperintahkan dan hal-
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hal yang menjadi larangan atau yang dilarang, serta sekaligus memahami 

konsekuensi resiko jika melanggar aturan, diharapkan anak telah mampu 

mengenal mana yang benar dan mana yang salah seklaigus membedakan 

mana yang benar dan mana yang salah.  

e. Bermasyarakat (13 tahun >)  

Tahap ini merupakan tahap di mana anak dipandang telah siap 

memasuki kondisi kehidupan di masyarakat. Anak diharapkan telah siap 

bergaul di masyarakat dengan berbekal pengalaman yang dilalui 

sebelumnya. Setidak-tidaknya ada dua nilai penting yang harus dimiliki 

anak walaupun masih bersifat awal atau belum sempurna, yaitu:  

1) integritas, dan  

2) kemampuan beradaptasi  

Jika tahap-tahap pendidikan karakter ini dapat dilakukan dengan 

baik maka pada tingkat usia berikutnya tinggal menyempurnakan dan 

mengembangkannya.  

4. Metode dan Strategi Pembinaan Karakter   

Strategi dalam pendidikan karakter dapat dilakukan melalui sikap-

sikap sebagai berikut:  

a. Keteladanan  

Keteladanan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam 

mendidik karakter. Keteladanan lebih mengedepankan aspek perilaku 

dalam bentuk tindakan nyata daripada sekadar berbicara tanpa aksi, 
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apalagi didukung oleh suasana yang memungkinkan anak melakukannya 

ke arah hal itu.   

Faktor penting dalam mendidik adalah terletak pada 

“keteladanannya”. Keteladanan yang bersifat multidimensi, yakni 

keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan. Ada tiga unsur agar 

seseorang dapat diteladani atau menjadi teladan, yaitu:  

1. kesiapan untuk dinilai dan dievaluasi  

Kesiapan untuk dinilai berarti adanya kesiapan menjadi cermin 

bagi dirinya maupun orang lain.  

2. memiliki kompetensi minimal  

Seseorang akan menjadi teladan jika memiliki ucapan, sikap, dan 

perilaku yang layak untuk diteladani.   

3. memiliki integritas moral 

Integritas moral adalah adanya kesamaan antara ucapan dan 

tindakan atau satunya kata dan perbuatan. Integritas moral adalah 

terletak pada kualitas istiqomahnya. 

b. Penanaman Kedisiplinan  

Disiplin pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-

sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas 

kewajiban serta berperilaku sebagaimana mestinya menurut atauran-

aturan atau tata kelakuan yang seharusnya berlaku di dalam suatu 

lingkungan tertentu. Kedisiplinan menjadi alat yang ampuh dalam 
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mendidik karakter. Banyak orang sukses karena menegakkan 

kedisiplinan. Sebaliknya, banyak upaya membangun sesuatu tidak 

berhasil karena kurang atau tidak disiplin. 

Kurangnya disiplin dapat berakibat melemahnya motivasi 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Penegakkan kedisiplinan merupakan 

salah satu strategi dalam membangun karakter seseorang. Kegiatan 

upacara yang dilakukan setiap hari tertentu kemudian dilanjutkan dengan 

pemeriksaan kebersihan dan potong kuku, pengecekan ketertiban sikap 

dalam mengikuti upacara dapat digunakan sebagai upaya penegakkan 

kedisiplinan. Penegakkan disiplin antara lain dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, seperti peningkatan motivasi, pendidikan dan latihan, 

kepemimpinan, penerapan reward and punishment, penegakan aturan.  

c. Pembiasaan  

Anak memiliki sifat yang paling senang meniru. Terbentuknya 

karakter memerlukan proses yang relatif lama dan terus menerus. Oleh 

karena itu, sejak dini harus ditanamkan pendidikan karakter pada anak. 

Pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan melalui mata pelajaran 

di kelas, tetapi sekolah dapat juga menerapkannya melalui pembiasaan. 

Pembiasaan diarahkan pada upaya pembudayaan pada aktivitas tertentu 

sehingga menjadi aktivitas yang terpola atau tersistem. 
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d. Menciptakan suasana yang kondusif  

Lingkungan dapat dikatakan merupakan proses pembudayaan 

anak dipengaruhi oleh kondisi yang setiap saat dihadapi dan dialami anak. 

Demikian halnya, menciptakan suasana yang kondusif di sekolah 

merupakan upaya membangun kultur atau budaya yang memungkinkan 

untuk membangun karakter, terutama berkaitan dengan budaya kerja dan 

belajar di sekolah.  

Sekolah yang membudayakan warganya gemar membaca, tentu 

akan menumbuhkan suasana kondusif bagi siswa-siswanya untuk gemar 

membaca. Demikian juga, sekolah yang membudayakan warganya untuk 

disiplin, aman, dan bersih, tentu juga akan memberikan suasana untuk 

terciptanya karakter yang demikian.  

e. Integrasi dan Internalisasi  

Pendidikan karakter membutuhkan proses internalisasi nilai-nilai. 

Nilai-nilai karakter seperti menghargai orang lain, disiplin, jujur, amanah, 

sabar, dan lain-lain dapat diintegrasikan dan diinternalisasikan ke dalam 

seluruh kegiatan sekolah baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun 

kegiatan yang lain. Terintegrasi, karena pendidikan karakter memang 

tidak dapat dipisahkan dengan aspek lain dan merupakan landasan dari 
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seluruh aspek termasuk seluruh mata pelajaran. Terinternalisasi, karena 

pendidikan karakter harus mewarnai seluruh aspek kehidupan.
12

 

f. Melalui Nasihat Dan Memberi Perhatian  

Para guru dan orang tua harus selalu memberikan nasihat-nasihat 

dan perhatian khusus kepada para siswa atau anak mereka dalam rangka 

pembinaan karakter. Cara ini juga sangat membantu dalam memotivasi 

siswa untuk memiliki komitmen dengan aturan-aturan atau nilai-nilai 

akhlak mulia yang harus diterapkan.
13

 

Terbentuknya karakter (kepribadian) suatu manusia ditentukan oleh 

dua faktor, yaitu nature (faktor alami atau fitrah) dan nurture (sosialisasi dan 

pendidikan). Fitrah  manusia menurut perspektif agama adalah cenderung 

kepada kebaikan, namun pengaruh lingkungan dapat mengganggu proses 

tumbuhnya fitrah. Faktor lingkungan, yaitu usaha memberikan pendidikan dan 

sosialisasi dapat menentukan “buah” seperti apa yang akan dihasilkan 

nantinya dari seorang anak. Jadi sebuah bangsa akan terbentuk menjadi 

bangsa yang berkarakter dengan adanya pengasuhan, pendidikan, dan 

sosialisasi positif dari lingkungan sekitanya
14

  

 

                                                             
12

 Dwi Yuni Lestari, Pembinaan Karakter Siswa Di SMP Nasional Pati, (Mahasiswa 

PPKN IKIP Veteran Semarang,) h. 54 
13

 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 113 
14

Madina Sofyan. http://stainpalu.ac.id/index.php?p=news&mod=yes&aksi=lihat&id=98. 

Diakses tanggal 3 februari 2018 pukul 08.27). 
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B. Kegiatan Kepramukaan  

1. Pengertian Kegiatan Kepramukaan  

Kegiatan diartikan sebagai aktivitas, usaha, pekerjaan, kekuatan, dan 

ketangkasan (dalam berusaha), kegairahan. Jadi kegiatan berarti aktivitas 

yang dilakukan oleh seseorang untuk menjalankan sesuatu.  

Kepramukaan berasal dari istilah Praja Muda Karana (pramuka) yang 

artinya pemuda bangsa yang giat bekerja. Menurut Undang-undang Republik 

Indonesia No 12 Tahun 2010 pasal 1 kepramukaan adalah:  

a) Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka 

untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan  

b) Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan 

kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma 

Pramuka  

c) Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka 

d) Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, 

kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan 

dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.  

Menurut Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (ARTGP) Tahun 

2005 Pasal 7 ayat 1 kepramukaan adalah:  

“Proses pendidikan yang dilakukan di luar sekolah dan di luar lingkungan 

keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, 

teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip 

Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang sasaran akhirnya 

pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti”. 
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Kepramukaan menurut Supriyatna adalah proses pendidikan di luar 

lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, yaitu di lingkungan 

masyarakat dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, 

terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar 

Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, yang sasaran akhirnya 

pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur.
15

   

Kepramukaan itu bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari dengan 

tekun, bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran dan naskah-naskah 

dari suatu buku. Kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan 

di alam terbuka yang mengandung pendidikan, tempat orang-orang dewasa 

dan anak-anak pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan bagaikan 

kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan 

kesediaan untuk memberi pertolongan bagi yang membutuhkannya.
16

 

Kegiatan kepramukaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan Gerakan Pramuka, kegiatan harus mengarah pada sasaran 

pendidikan kepramukaan yaitu pengembangan dan pembinaan watak, 

                                                             
15

 Noorwindhi Kartika Dewi dan Sahat Saragih, Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kepramukaan Terhadap Perilaku Prososial Remaja Di SMP Santa Ursula Jakarta, 

(Universitas 17 Agustus 1945 dan Dosen Tetap Fakultas Psikologi Surabaya, Vol. 3, No. 03, 

20014), h. 259 - 260 
16

 Bob Sunardi dan  Andre,  Boyman: Ragam Latih Pramuka. (Bandung: CV. Nuansa 

Muda, 2006),  h. 3 
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mental, jasmani, rokhani, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan 

pramuka.
17

  

2. Tujuan Gerakan Pramuka  

Tujuan Gerakan Pramuka adalah mendidik anak-anak dan pemuda-

pemuda Indonesia dengan prinsip dasar metodik pendidikan kepanduan yang 

pelaksanaannya diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan 

perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia. Gerakan pramuka 

bertujuan agar: 

1. Anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak 

luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan 

beragama. 

2. Anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan 

keterampilannya.  

3. Anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fidiknya. 

4. Anggotanya menjadi warga negara Indonesia  yang berjiwa 

Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan 

berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan 

bangssa dan negara.
18

 

                                                             
17

  Amin Abbas, dkk. Pedoman Lengkap Gerakan Pramuka, (Jakarta: Beringin Jaya, 

1994), h. 154 
18

 Azrul Azwar, Mengenal Gerakan Pramuka, (Jakarta: Erlangga, 2012),  h. 9 



32 
 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2010 

pasal 4 tujuan Gerakan Pramuka adalah:  

“Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar 

memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa 

patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, 

dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan 

membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, 

serta melestarikan lingkungan hidup”.   

3. Tugas Pokok Gerakan Pramuka  

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (ARTGP) Tahun 2005 

Pasal 4  menguraikan bahwa gerakan pramuka mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan di 

lingkungan luar sekolah yang melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga 

dan di lingkungan sekolah dengan tujuan :  

a) membentuk kader bangsa dan sekaligus kader pembangunan yang 

beriman dan bertakwa serta berwawasan ilmu pengetahuan dan 

teknologi,  

b) membentuk sikap dan perilaku yang positif, menguasai keterampilan 

dan kecakapan serta memiliki kecerdasan emosional sehingga dapat 

menjadi menusia yang berkepribadian Indonesia, yang percaya 

kepada kemampuan sendiri, sanggup dan mampu membangun 

dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas 

pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. 
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4. Fungsi Kepramukaan  

Kepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut:  

a. Merupakan kegiatan yang menarik yang mengandung pendidikan bagi 

anak-anak, remaja, dan pemuda  

b. Merupakan suatu pengabdian (job) bagi para anggota dewasa yang 

merupakan tugas yang memerlukan keikhlasan, kesukarelaan, dan 

pengabdian  

c. Merupakan alat (means) bagi masyarakat, negara atau organisasi untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat, alat bagi organisasi atau negara untuk 

mencapai tujuannya
19

   

5. Penggolongan Pramuka Menurut Usia  

Anggota pramuka digolongkan berdasarkan usia peserta didik sebagai 

berikut:  

a. Anak-anak dengan usia 7 s/d 10 tahun masuk golongan siaga  

b. Pemuda dengan usia 11 s/d 15 tahun masuk golongan penggalang  

c. Pemuda dengan usia 16 s/d 20 tahun masuk golongan penegak  

d. Pemuda dewasa dengan usia 21 s/d 25 tahun masuk golongan pandega.
20

 

e. Anggota dewasa yang berusia diatas 25 tahun, anggota dewasa,  sendiri 

dibagi menjadi dua yaitu anggota dewasa biasa dan anggota mitra. 

Anggota dewasa biasa terdiri dari pembina pramuka, pembantu 

                                                             
19

 Ibid h.7-8 
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pembina, pelatih pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka, 

instruktur saka, pimpinan saka, andalan, pembantu andalan, anggota 

majelis pembimbing.
21

 

6. Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan  

Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan merupakan ciri 

khas yang membedakan kepramukaan dari lembaga pendidikan lain, yang  

dilaksanakn sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi dan kondisi 

masyarakat. Prinsip dasar kepramukaan adalah:  

a. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

b. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;  

c. Peduli terhadap diri pribadinya;  

d. Taat kepada Kode Kehormatan Pramuka. 

Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui:  

a. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka  

Kode kehormatan adalah suatu norma atau ukuran kesadaran 

mengenai akhlak (budi dan perbuatan baik) yang tersimpan di dalam 

hati seseorang sebagai akibat karena orang tersebut tahu akan harga 

dirinya. Kode kehormatan pramuka adalah norma dalam kehidupan dan 

penghidupan para anggota gerakan pramuka yang merupakan ukuran, 

norma atau standar tingkah laku kepramukaan seorang pramuka 

Indonesia. 

                                                             
21

 Azrul Azwar, Mengenal Gerakan Pramuka, (Jakarta: Erlangga, 2012),  h. 12 
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b. Belajar sambil melakukan  

Belajar sambil melakukan berarti belajar dengan langsung 

praktek. Contohnya adalah kegiatan PPPK. Pramuka tidak hanya 

mempelajari bagaimana membalut luka, tapi juga langsung  

mempraktekan pada manusia secara langsung dengan prosedur yang 

tepat.  

c. Sistem berkelompok  

Sistem berkelompok dilaksanakan supaya peserta didik 

memperoleh kesempatan untuk belajar memimpin dan dipimpin, belajar 

mengurus dan mengorganisir anggota kelompok, belajar memikul 

tanggung jawab, belajar mengatur diri, menyesuaikan diri dan bekerja 

sama dengan sesamanya.  

d. Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan 

yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda 

dan anggota dewasa muda Kegiatan menarik merupakan unsur yang 

diperlukan dalam perkembangan kegiatan kepramukaan, karena menurut 

para ahli dalam kegiatan kepramukaan aktivitas yang dilakukan sengaja 

dirancang sedemikian rupa agar menyenangkan, menghibur, mendidik 

dan bermanfaat. Masing-masing kegiatan dibagi dan dikelompokkan 

menurut usia sehingga tepat sasaran sesuai perkembangan jasmani dan 

rohani.  
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e. Kegiatan di alam terbuka Kegiatan kepramukaan bukan bagian dari 

pendidikan formal (pendidikan sekolah) melainkan pendidikan informal. 

Dengan dilakukan di alam terbuka peserta didik akan lebih mengenal 

dan mencintai lingkungan, lebih bebas dalam berkreasi dan menghindari 

kebosanan.  

f. Sistem tanda kecakapan  

Sistem tanda kecakapan merupakan suatu cara atau tata cara 

untuk menandai dan mengakui kecakapan-kecakapan yang dimiliki si 

pemakai tanda-tanda. Tapi sebelum memakai tanda kecakapan peserta 

didik harus menjalani serangkaian ujian yang menjadi syarat kecakapan. 

Sistem tanda kecakapan dibagi atas Tanda Kecakapan Umum (TKU) 

dan Tanda Kecakapan Khusus (TKK).   

Tanda Kecakapan Khusus (TKK) adalah tanda yang 

menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemahiran, ketangkasan atau 

keahlian Pramuka dalam bidang-bidang yang khusus atau tertentu.  

g. Sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri 

Sistem satuan terpisah dimaksudkan agar proses pendidikan bagi 

masing-masing peserta didik menjadi lebih intensif dan efektif, karena 

kegiatan untuk putra tidak sama dengan kegiatan untuk putri.  

h. Kiasan Dasar  

1) Arti kiasan golongan Siaga (S): kemudian segeralah kita memulai  

dengan perkembangan yang membutuhkan bantuan kesadaran yang 
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tinggi dan penataan yang baik. Golongan siaga ada tiga tingkatan, 

yakni siaga mula, siaga bantu dan siaga tata. 

2) Arti kiasan Penggalang (G): bangsa kita mencari ramuan atau 

bahan–bahan serta kemudian dirakit atau disusun dan akhirnya kita 

terapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Penggalang 

terdiri dari tiga tingkatan yaitu, penggalang ramu, penggalang rakit, 

dan penggalang terap. 

3) Arti kiasan Penegak: dalam pembangunan kita memerlukan atau 

membutuhkan bantara-bantara atau ajudan, pengawas, kader 

pembangunan yang kuat, baik, terampil dan bermoral yang sanggup 

melaksanakan pembangunan. Penegak terdiri dari dua tingkatan 

yaitu, penegak bantara dan penegak laksana. 

4) Untuk golongan Pandega, hanya terdiri satu tingkatan saja. 

i. Sistem Among  

Sistem among adalah system pendidikan yang dilaksanakan 

dengan cara memberi kebebasan kepada peserta didik untuk dapat 

bergerak dan bertindak dengan leluasa tanpa paksaan dengan maksud 

untuk menumbuhkan rasa percaya diri.
22
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 Bob Sunardi, Op.Cit h. 61-62  
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7. Kode Kehormatan Pramuka  

Kode kehormatan pramuka adalah suatu norma atau nilai-nilai 

luhur dalam kehidupan para anggota Gerakan Pramuka yang merupakan 

ukuran atau standar tingkah laku seorang Gerakan Pramuka. Kode 

kehormatan pramuka terdiri dari atas janji dan ketentuan-ketentuan 

moral.  

a. Janji (Satya) Janji yang dipegang itu adalah Tri Satya (pramuka 

penegak). Rumusan Tri Satya untuk pramuka penegak adalah 

sebagai berikut;  

“Tri Satya”  

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:  

1) Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila  

2) Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun 

masyarakat  

3) Menepati Dasa Dharma”.   

Di dalam Tri Satya ada enam kewajiban yaitu;  

1) Kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa,  

2) Kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,  

3) Kewajiban terhadap Pancasila,  

4) Kewajiban terhadap sesama  hidup,  
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5) Kewajiban terhadap masyarakat, dan Kewajiban terhadap Dasa 

Dharma. 

b. Ketentuan-ketentuan Moral (Dharma)  

Ketentuan-ketentuan moral berisi 10 prinsip, sehingga 

disebut Dasa Dharma yang meliputi:  

1) takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;    

2) cinta alam dan kasih saying 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) bertanggungjawab dan dapat dipercaya; serta  

10) suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan.
23

  

Kode kehormatan untuk masing-masing golongan usia 

berbedabeda disesuaikan dengan perkembangan jasmani dan rohani 

masing-masing golongan anggota pramuka, yaitu:  

1) Siaga    : Janji      : Dwi Satya  

    Dharma : Dwi Dharma  

2) Penggalang   : Janji      : Tri Satya  
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 Bob Sunardi,  Op.Cit  h. 8 
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    Dharma  : Dasa Dharma  

3) Penegak     : Janji        : Tri Satya  

         Dharma  : Dasa Dharma  

4) Pandega    : Janji        : Tri Satya  

   Dharma   : Dasa Dharma 

8. Kegiatan-kegiatan Pramuka  

Kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan Gerakan Pramuka 

dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar metodik 

pendidikan kepramukaan  disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan 

kondisi masyarakat sekarang ini. Sasaran kegiatan kepramukaan adalah 

membuat peserta didik:  

a. tinggi mental, moral, dan budi pekerti,  

b. kuat keyakinan beragama,  

c. luas dan dalam pengetahuan,  

d. cerdas tangkas dan terampil,  

e. kuat dan sehat jasmani,  

f. banyak pengalaman, dan  

g. berjiwa dan bersikap sebagai pemimpin.  

Dengan sasaran itu, diharapkan tercapai tujuan Gerakan Pramuka 

dan terwujud apa yang menjadi tugas Gerakan Pramuka, yaitu 

membentuk kader pembangunan yang bermoral Pancasila.
24

 

Baris-berbaris merupakan bentuk kedisiplinan dan juga 

merupakan latihan-latihan gerak dasar yang diwujudkan dalam rangka 
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 Amin Abbas, dkk. Pedoman Lengkap Gerakan Pramuka. (Jakarta: Beringin Jaya, 

1994),  h. 153-156 
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menanamkan sikap para anggota pramuka agar dapat menumbuhkan 

sikap:  

1) disiplin pribadi maupun disiplin kelompok,  

2) rasa tanggung jawab, kesatuan dan persatuan,  

3) kompak,  

4) kebersamaan, dan  

5) penampilan pribadi yang baik secara perorangan maupun kelompok.
25

 

C. Penelitian Yang Relevan  

Berdasarkan hasil penelituian relevan, penelitian tentang pendidikan 

kepramukaan sebagai pembentukkan karakter yang diteliti oleh Wahyu Nur 

„Aida Universitas Negeri Malang. Dengan judul penelitian Pendidikan 

Kepramukaan Sebagai Pembentukkan Karakter Siswa Kelas V SD N Ngleth 1 

Kota Kediri. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka di SDN Ngletih 1 telah berperan aktif dalam 

pembentukkan karakter peserta didik. Adanya kegiatan ini dapat membentuk 

karakter peserta didik menjadi karakter yang baik. Seperti memiliki 

kepribadian dan budi pekeri yang luhur. Mampu menjadi manusia yang 

cerdas, namun yang cerdas tidak akalnya saja, perilaku dan emosionalnya juga 

cerdas.
26

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eshi Ismayaningrum 

Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan judul penelitian Efektivitas Kegiatan 

                                                             
25

  Bob Sunardi, Op. Cit h. 92 
26

 Wahyu Nur „Aida, Pendidikan Kepramukaan Sebagai Pembentukkan Karakter Siswa 

Kelas V SD N Ngleth 1 Kota Kediri, (Universitas Negeri Malang), h. 296 
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Ekstrakurikuler Kepramukaan Dalam Menanamkan Pendidikan Karakter Di 

SMK Negeri 1 Bukateja, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 

1. Nilai-nilai karakter yang ditanamkan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukaan di SMK Negeri 1 Bukatejatelah 

didasarkan pada Trisatya dan Dasadarma Pramuka Penegak. Selain 

itu, metode kepramukaan yang telah dilaksankan salah satunya 

yaitu metode di alam terbuka yang mencakup penerapan nilai-nilai 

karakter 

2. Efektivitas kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam 

menanamkan nilai-nilai karakter di SMK Negeri 1 Bukateja dapat 

dinyatakan efektif
27

 

                                                             
27

 Eshi Ismayaningrum, Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan Dalam 

Menanamkan Pendidikan Karakter Di SMK Negeri 1 Bukateja, Kecamatan Bukateja 

Kabupaten Purbalingga, (Skripsi Sarjana Pendidikan Program Studi Manajemen Pendidikan 

Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 

2016) h. 93 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan  (field research) yaitu 

penelitian meneliti fakt-fakta dan permasalahan yang ada di lapangan. Sedangkan 

sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan kondisi lapangan apa adanya sesuai fakta di SMP Negeri 5 

Terbanggi Besar Lampung Tengah. 

Metode merupakan suatu cara atau teknis yang dilakukan salam proses 

penelitian, sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian penyelidikan, 

dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan 

fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan 

pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknolog.
1
 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, 

dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. rasional berarti kegiatan 

penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau 

oleh penalaran manusia.empris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati 

                                                             
1
 S.Margon, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipt, 2004) h.1  
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oleh indra manusia, sehingga orang lain mengamati dan mengetahui cara-cara 

yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu 

menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.
2
 

Menurut Mardalis metode adalah suatu prosedur atau cara untuk 

mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis, metode berarti suatu cara 

atau teknisi yang dilakukan dalam proses penelitian.
3
  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah suatu 

prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis 

untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk 

mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikkan tingkat ilmu serta 

teknologi. 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan menggunakan  pendekatan metode deskriptif yang 

dirancang untuk memperoleh informasi tentang pembinaan karakter siswa 

melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 5 Terbanggi Besar pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif adalah “sesuatu bentuk 

penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang 

ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, fenomena itu 

                                                             
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h.2 
3
 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.24 
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bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan 

perbedaan antar fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.
4
    

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan dan menginterprestasikan sesuatu, misalnya kondisi atau 

hubungan yang ada pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, 

akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendurangan yang tengah 

berlangsung. Metode penelitian ini berusaha menggambarkan dan 

menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif ini 

pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara 

sistematis fakta dan karakteristik obyak atau subjek yang diteliti secara tepat.
5
 

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi 

objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kuallitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripda generalisasi. 

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan meliputi berbagai 

macam data yang berhubungan dengan pembinaan karakter siswa melalui 

                                                             
4
 Sukmadinata, Landasan Psikologis Proses Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006), h.8 
5
Sukardi,  Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2001), h. 157  
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kegiatan pramuka. Secara umum data yang dikumpulkan terdiri dari data primer 

dan sekunder. 

Data primer (primary data) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti secara langsung dari obyek yang diteliti, yaitu: 

a. Bagaimana pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan 

di SMP Negeri 5 Terbanggi Besar Lampung Tengah? 

Data sekunder (secondari data) yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan 

oleh pihak lembaga pendidikan yang meliputi: 

a. Kondisi umum SMP Negeri 5 Terbanggi Besar  

b. Profil Sekolah 

c. Dan data-data tentang nilai, absensi pramuka program pramuka.      

B. Sumber Data Penelitian   

Sumber data dari penelitian merupakan subyek penelitian darimana data bisa 

diperoleh.
6
 Dalam penelitian ini data penelitian diklompokkan menjadi dua yaitu: 

1. Sumber data Primer  

Data primer adalah kata-kata atau tindakan orang-orang yang 

diwawancarai.
7
 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

melalui wawancara dengan subjek penelitian di lapangan. Subjek dalam 

penelitian ini adalah Pembina pramuka SMP N 5 Terbanggi Besar, ketua 

                                                             
6
 Suharsimi Arikuto, Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Pendekatan,(Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 107 
7
 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT 

Rosdakarya, 2008  .157  



47 
 

gudep SMP N 5 Terbanggi-Besar (siswa kelas VIII SMP N 5 Terbanggi-

Besar), serta siswa kelas VII yang ikut kegiatan pramuka di SMP N 5 

Terbanggi-Besar.  

2. Sumber data Sekunder  

Data sekunder ini diperoleh dari sumber tertulis, yaitu bersumber dari 

buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul dan tema dari penelitian 

ini yaitu tentang pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan. 

Dari data-data sekunder ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan yang lebih luas bagi peneliti sehingga hasil penelitian tentang 

pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan dapat terungkap 

secara cermat oleh peneliti.  

C. Teknik  Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sehingga untuk 

mengumpulkan data yang tepat ialah menggunakan metode sebagai berikut.  

1. Pengamatan (Observation)  

 Observasi ialah kegiatan pemuatan perhatian terhadap semua objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra, jadi dapat dilakukan dengan indra 

penglihat, peraba, penciuman, pendengar, pengecap.
8
  

                                                             
8
  Suharsimi, Arikunto.  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: 

Rineka Cipta 2002)  h. 133 
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 Observasi ini dilakukan secara langsung apa yang tampak dalam 

kegiatan anggota pramuka di SMP N 5 Terbanggi-Besar dalam pembinaan 

karakter.  

2. Wawancara (interview)  

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.
9
  

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan wawancara 

terbuka maupun wawancara secara mendalam untuk memperoleh data yang 

valid tentang pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di 

SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar. Wawancara ini akan diajukan pada 

Pembina dan Peserta Didik. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, teori, dalil, dan sebagainya. Alasan penggunaan dokumen 

digunakan sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.
10

  

Dalam penelitian ini dokumen yang menjadi sumber data ialah untuk 

memperoleh data tentang kondisi letak geografis sekolah serta fasilitas 

                                                             
9
 Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT 

Rosdakarya) h. 186 
10

 Ibid., 217  
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yang tersedia, agenda kegiatan,  pengambilan gambar yang berhubungan 

dengan kegiatan pembinaan karakter melalui kegiatan kepramukaan di 

SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung-Tegah.   

D. Teknik Analisis Data  

Menurut Bogdan dan Biklen Analisis dalam bukunya Moleong data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada 

orang lain.
11

 

Menurut Seiddel dalam Moleong proses jalannya analisis data kualitatif 

adalah sebagai berikut:  

a. Mencatat hasil lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya 

tetap dapat ditelusuri,  

b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuatnya indeksnya,   

c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 

temuan-temuan umum.  

                                                             
11

 Ibid, h. 248 



50 
 

Menurut Hubberman ada tiga komponen yang harus disadari oleh peneliti. 

Ketiga komponen tersebut adalah.
12

 

1. Pengumpulan Data  

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu 

pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan 

berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di 

lapangan.  

2. Penyajian Data  

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data merupakan análisis merancang deretan dan 

kolom-kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif  dalam kotak-

kotak matriks 

3. Verifikasi Data  

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti 

berdasarkan análisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan 

sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. 
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E. Uji Keabsahan Data  

Agar hasil penelitian mempertanggung jawabkan maka dikembangkan tata 

cara untuk mempertanggung jawabkan ke absahan hasil penelitian, karena tidak 

mungkin melakukan pengecekan terhadap instrumen penelitian yang diperankan 

oleh peneliti itu sendiri, maka yang akan diperiksa  adalah ke absahan datanya.  

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kreadibilitas, uji 

kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi. 

Pemeriksaan keabsahan data diterapkan dalam membuktikan hasil penelitian 

dengan kenyataan yang ada dalam lapangan. Teknik keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau teknik pemeriksaan data ini memanfaatkan 

sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau membandingkan triangulasi 

dengan sumber data
13

 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber yang dicapai 

dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar   

Sejarah berdirinya SMP Negeri 5 Terbanggi Besar sejak tanggal 1 

Agustus 1995 yang pada saat itu bernama Sekolah Lanjut Tingkat Pertama 

(SLTP) Negeri 7 Terbanggi Besar. Kemudian pada tanggal 5 Januari 1999 

berubah menjadi Sekolah Lanjut  Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 11 

Terbanggi Besar dan pada tahun 2004 sampai saat ini berubah menjadi 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Terbanggi Besar, yang 

beralamat Jl. Dua Karang Endah, Kelurahan Karang Endah, Kecamatan 

Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Sejak 2 

tahun terakhir hingga saat ini Kepala Sekolah yang bertugas adalah Bapak 

Supriyono, S.Pd.
1
 

b. Visi dan Misi  

Visi SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah adalah:  

“Unggul dalam prestasi, beriman, berbudaya dan berkarakter, serta mampu 

bersaing secara global” 

 

 

                                                             
1
 Data Profil Singkat SMP N 5 Terbanggi Besar  
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Untuk mewujudkan visi sekolah, sekolah memiliki misi yaitu: 

1) Melaksanakan program kurikulum 

2) Melaksanakan program penilaian 

3) Mengembangkan bahan, sumber, dan media belajar  

4) Meningkatakan profesionalisme PTK (penelitian tindakan kelas) 

5) Melaksanakan implementasi MBS  

c. Keadaan Peserta Didik  

Bila dilihat dari jumlah keseluruhan siswa-siswi SMP Negeri 5 

Terbanggi-Besar pada tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 679 lebih jelasnya 

lihat tabel dibawah ini. 

  Tabel 3 

    Data peserta didik SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar  

Tahun 2017/2018 

No Kelas Jumlah  

 1 VII 210 

2 VIII 230 

3 IX 239 

Jumlah Seluruhnya  679 

      Sumber: Dokumen SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar 
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d. Keadaan Sarana Dan Prasarana   

Lokasi Belajar yang nyaman, strategis, lahan hijau, sejuk, rindang, 

nyaman dan menyenangkan. Suatu kegiatan akan terlaksana dengan baik 

sesuai dengan apa yang diharapkan apabila didukung oleh sarana dan 

prasarana yang memadai.  Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di 

SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar diantaranya sebagai berikut: 

1) Ruang Kelas VII 7 kelas, kelas VIII 8 kelas, kelas IX 8 kelas 

2) Tempat ibadah  

3) Kamar mandi guru dan siswa  

4) Koperasi dan kantin siswa   

5) Perpustakaan  

6) Tenda Regu  

7) Area olahraga siswa memadai (lapangan sepak bola, basket, lapangan 

upacara, dll)  

8) Ruang bergerak siswa sangat mendukung. 

9) Kolam area sekolah yang sering untuk pelantikan seperti out bond.
2
 

e. Pelaksanaan Pramuka SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung 

Tengah  

1) Sejarah Singkat Pramuka SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung 

Tengah 

                                                             
2
 Observasi peneliti pada tagl 2 februari 2018 
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Berdasarkan penelusuran dokumentasi dan wawancara kepada 

pembina, SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Gugus Depan ini berdiri pada 

tanggal  14 Agustus 1998 yang dirintis oleh beberapa orang yang 

diantaranya adalah Ibu Sri Sunarsih, S.Pd. 
3
 

2) Program Kerja Pramuka SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung 

Tengah 

Pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di SMP 

Negeri 5 Terbanggi-Besar bagi siswa kelas VII  pada semester 

pertama dan ekstrakurikuler pilihan pada semester kedua. Kegiatan  

ini selalu dilaksanakan setiap hari jum'at dari pukul 08.00 sampai 

10.00 WIB. Dengan adanya pramuka diharapkan siswa dan siswi 

SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar dapat  tertanam disiplin dan mental 

yang kuat dalam diri siswa, serta dapat membangun karakter siswa 

yang baik.  

Dari penelusuran dokumentasi menunjukkan bahwa 

perencanaan program kerja Gugus Depan SMP Negeri 5 Terbanggi-

Besar yang disusun oleh  pembina pramuka dalam musyawarah 

penggalang yang diselenggarakan setiap tahun. Program tersebut 

terdiri dari: kegiatan rutin, pelantikan, pembentukan senam 

                                                             
3
 Sri Sunarsih, Pembina Pramuka  SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar, Wawancara 

tanggal  20 april 2018 
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semaphore, kegiatan proritas, lomba tingkat 1, pembentukan pasukan 

inti, dan kegiatan partisipasi.  

Kegiatan  rutin merupakan kegiatan yang diadakan setiap 

minggu satu kali. Adapun jadwal kegiatan rutin di SMP Negeri 5 

Terbanggi-Besar adalah sebagai berikut:  

  Tabel 5 

      Jadwal Kegiatan  Mingguan Gudep SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar 

        Lampung Tengah Tahun  2017/2018 

Minggu Ke Materi Pemateri Ket 

Minggu  I  

Materi di Ruangan 

Pembina Gudep  

Minggu  II Pembantu Pembina   

Minggu III  

Materi di 

Lapangan 

Pembina Gudep   

Minggu IV Pembantu pembina   

Sumber: Dokumentasi Pangkalan  SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar  20 april 2010  

Materi  kegiatan   latihan pramuka di SMP Negeri 5 Terbanggi-

Besar Lampung Tengah  sebagai berikut: 

1) Peraturan Baris-berbaris (PBB)  

2) Pembentukan pengurus gudep  

3) Kompas 

4) Keorganisasian 

5) Menaksir 

6) Peta opita dan SKU  
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7) Pionering/tali temali 

8) Tanda kecakapan khusus  

9) Semaphore 

10)  Morse  

11)  Hasta karya  

12)  Pelantikan galang,dan ramu 

13)  Lomba tingkat (LT 1) 

14)  Pemantapan materi  

15) Bakti social 

16) Pengetahuan Pramuka 

17) Perkemahan  

2. Pembinaan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Kepramukaan Di SMP 

Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah  

Pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di SMP Negeri 

5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah  bagi siswa kelas VII pada semester 

pertama dan ekstrakurikuler pilihan pada semester kedua. Kegiatan 

ekstrakurikuler ini selalu dilaksanakan setiap hari jum'at dari pukul 08.00 

sampai 10.00 WIB.
4
 Dengan adanya kegiatan pramuka diharapkan siswa dan 

siswi SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah tertanam disiplin dan 

mental yang kuat dalam dirinya, serta dapat membangun karakter siswa yang 

baik.  Kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung 

                                                             
4
  Observasi  Peneliti pada tanggal 2 februari 2018  
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Tengah terdiri dari kegiatan rutin, pelantikan, kegiatan pengembaraan/heking, 

kegiatan partisipasi, Pembentukan Senam Semaphore.   

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang selalu dilakukan dalam 

kegiatan pramuka di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah  

seperti latihan pramuka rutin hari jum’at, pengisian SKU penggalang. 

Kegiatan latihan rutin diawali dengan upacara atau apel pembukaan latihan. 

Begitu juga dengan penutupan latihan yang selalu diakhiri dengan 

upacara/apel penutupan. Petugas upacara pembukaan dan penutupan adalah 

siswa yang sudah diberi tugas sebagai petugas pelaksana upacara secara 

bergiliran oleh Pembina pramuka. Kegiatan rekreasi/permaianan merupakan 

kegiatan yang dilakukan di luar sekolah seperti lintas alam atau out bond, 

sedangkan kegiatan partisipasi yaitu kegiatan yang mengikutsertakan anggota 

pramuka dalam peringatan hari-hari nasional, HUT Ambalan, bakti social, 

dan lomba Tingkat (LT 1) dll. 

Kegiatan-kegiatan tersebut terangkum dalam SKU (Syarat 

Kecakapan Umum). Pengujian atau pengisian SKU (Syarat Kecakapan 

Umum) bertujuan memberikan ujian atau uji coba kepada anggota 

penggalang terhadap syarat-syarat yang tercantum di SKU yang harus 

dilaksanakan yaitu sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti pelantikan 

calon  penggalang. Dari  penggalang ramu ke penggalang rakit, atau dari 

penggalang rakit ke penggalang terap. Syarat Kecakapan Umum (SKU) 
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mengandung nilai-nilai yang akan membentuk siswa berkarakter dengan 

bimbingan Pembina pramuka beserta Dewan Penggalang.  

Kegiatan kepramukaan sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler 

di sekolah mengandung banyak nilai-nilai kebaikan terutama nilai-nilai 

kedisiplinan. Nilai-nilai kedisiplinan yang diwujudkan dalam kegiatan 

pramuka merupakan suatu bentuk perwujudan disiplin yang tepat. Semuanya 

tertuang dalam Kode Kehormatan pramuka (Dasa Darma Pramuka dan Tri 

Satya). Disiplin diri pribadi itu sangat penting dalam membangun 

masyarakat.  

Penanaman disiplin siswa dimulai atau diawali dari contoh disiplin 

orang tua di rumah dan guru di sekolah serta dengan penanaman pengertian 

apa sebabnya seseorang harus taat pada peraturan. Salah satu ciri khas 

kegiatan kepramukaan adalah masalah disiplin waktu dan disiplin dalam 

berpakaian. Setiap kegiatan kepramukaan selalu dimulai tepat waktu. Sikap 

disiplin merupakan suatu sikap yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan 

yang berlaku yang sudah ditentukan. Sebagai contoh ketika latihan pramukan 

Siswa (anggota pramuka) setiap kegiatan rutin selalu datang tepat waktu dan 

apabila ada tugas mereka mengerjakannya dan mengumpulkan tepat  waktu. 

Ketika upacara mau dimulai Siswa (anggota  pramuka)  sudah  berada  di  

tempat latihan/sekolah. Kemudian Pradana Putra langsung memberi komando 

dengan membunyikan peluit. Begitu bunyi peluit telah dibunyikan sebagai 

pertanda bahwa latihan rutin akan segera dimulai maka siswa secara serentak 
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membentuk barisan angkare (bentuk barisan untuk upacara pramuka 

penggalang). Tepat pada pukul 08.00 WIB kegiatan pramuka rutin dimulai. 

Diawali terlebih dahulu dengan upacara atau apel pembukaan latihan.  

Petugasnya adalah siswa (anggota pramuka) yang sebelumnya 

sudah diberi tugas sebagai petugas upacara secara bergiliran. Begitu juga 

dengan penutupan latihan yang selalu diakhiri dengan apel penutupan. Siswa 

(anggota pramuka) yang sudah diberi tugas sebagai pelaksana upacara 

langsung mengambil posisi yang sesuai dengan tugasnya masing-masing 

sebagai pelaksana upacara. Saat latihan rutin masih ada beberapa siswa yang 

datangnya terlamabat.  

Siswa (anggota pramuka) yang datangnya terlambat dibariskan 

terpisah dengan siswa (anggota pramuka) yang datang tepat waktu. Mereka 

yang datangnya terlambat diberi teguran/arahan langsung oleh Pembina 

pramuka maupun Dewan Penggalang dan diberi sanksi seperti buang sampah 

atau bersih-bersih lapangan  agar mereka tidak mengulanginya lagi. Adanya 

sanksi yang diberikan kepada siswa (anggota pramuka) yang datangnya 

terlambat tersebut menyadarkan mereka akan kesalahan yang telah diperbuat, 

sehingga untuk latihan rutin hari jum’at depannya mereka tidak datang 

terlambat lagi. Hal ini membawa perubahan sikap siswa (anggota pramuka) 

menjadi lebih baik dan disiplin dengan datang tepat waktu saat kegiatan 

berlangsung. Disiplin dalam kegiatan kepramukaan apabila dikembangkan 



61 
 

dan diterapkan dengan baik akan berdampak positif bagi perilaku siswa 

(anggota pramuka).  

Disiplin dapat mendorong mereka belajar dan bekerja secara nyata 

dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah tentang hal-

hal positif, seperti: datang tepat waktu, giat mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru, melakukan hal-hal yang lurus dan benar, serta menjauhi 

hal-hal yang negatif. Dengan pemberlakuan disiplin, siswa belajar berdaptasi 

dengan lingkungan yang baik, sehingga muncul keseimbangan diri dalam 

hubungan dengan orang lain. Siswa (anggota pramuka) yang memiliki 

pribadi displin akan terbiasa melakukan sesuatu dengan tepat dan mereka 

dapat mengatur pola tingkah lakunya dengan tepat pula.  Sikap disiplin yang 

tertanam pada diri siswa (anggota pramuka) membuat mereka memiliki 

kontrol diri untuk berperilaku yang senantiasa taat terhadap allah dan nilai-

nilai serta norma-norma yang ada di sekolah maupun yang ada di masyarakat. 

Mereka dengan sendirinya mengetahui hal-hal yang melanggar aturan dan 

perbuatan yang tidak baik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-

norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka tidak akan 

melakukannya. Selain sikap disiplin, kegiatan pramuka juga dapat 

membentuk pribadi siswa (anggota pramuka) yang sopan santun. Sopan 

santun bisa dilakukan dimana saja dan kapan pun itu. Seperti di dalam kelas 

dalam situasi guru sedang menjelaskan materi lalu kita harus memperhatikan 
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seseorang yang ada di depan kita atau dalam ekstrakurikuler yang ada di 

sekolah seperti pramuka.  

Sikap sopan santun siswa (anggota pramuka) terlihat ketika mereka 

bertemu atau berpapasan mereka saling mengur sapa, dan ketika bertemu 

pembina atau guru mereka menundukkan kepala dan mencium tangannya. 

Selain itu, siswa mengetuk pintu dahulu sebelum masuk kelas/ruangan, 

mengucapkan salam, bersikap ramah kepada sesama, menghormati 

guru/orang tuanya, dan lain-lain. Hal ini sesuai pengakuan aina Latifah 

selaku anggota pramuka: 

“Kalau masuk kelas/ruangan saya ketuk pintu dulu mbak dan 

mengucapkan salam, terus kalau ketemu teman atau guru saya menyapa, 

kalau tidak nanti saya dibilang tidak sopan dan ditegur sama guru”.
5
 

Tegur sapa merupakan suatu kebiasaan yang diajarkan oleh pembina 

pramuka di SMP Negeri 5 Terbanggi Besar Lampung Tengah. Tegur sapa ini 

misalnya ketika siswa (anggota pramuka) setiap bertemu ataupun berpapasan 

baik dengan sesama anggota pramuka, guru, pembina pramuka maupun orang 

tua hendaknya menyapa dan kalau memungkinkan (berdekatan) untuk saling 

berjabat tangan dan jika bertemu dengan orang yang lebih tua baik 

guru/Pembina maupun orang tuanya selain menyapa siswa (anggota 

pramuka) dibiasakan untuk menundukkan kepala atau mencium tangan 

Bapak/Ibu Pembina/guru ataupun orang tuanya. Dengan adanya hal tersebut 

siswa (anggota pramuka) tidak bersikap sombong atau acuh tak acuh ketika 

                                                             
5
 Aina latifah, Wawancara  pada tanggal 9 maret 2018  
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bertemu/berhadapan dengan orang lain baik di lingkungan sekolah maupun di 

luar sekolah. Siswa (anggota pramuka) selain diminta untuk saling menegur 

sapa juga diberikan pengertian bahwa sikap saling menghargai dan 

menghormati (torelansi) itu penting dan harus dilakukan untuk keserasian dan 

kebahagian dalam kehidupan bermasyarakat kepada anggota pramuka oleh 

Pembina Pramuka maupun Dewan Penggalang.   

Sopan santun merupakan tingkah laku yang halus dan menghormati 

orang lain. Orang yang sopan senantiasa bersikap ramah tamah dan 

bersahabat bukan pembenci dan akan selalu disukai orang lain. Sikap sopan 

santun yang diajarkan Pembina pramuka melalui kegiatan pramuka sama 

dengan sikap sopan santun yang diajarkan guru mata pelajaran saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. Saat kegiatan pramuka maupun kegiatan 

belajar mengajar berlangsung, baik Pembina pramuka maupun guru mata 

pelajaran mengajarkan dengan cara membiasakan siswa agar mengucapkan 

salam ketika masuk ruangan, saling menyapa satu sama lain saat mereka 

bertemu, bersikap ramah kepada sesama, menghormati guru/orang tuanya, 

dan lain sebagainya.  

Pembinaan sikap kesopanan yang dilakukan oleh Pembina pramuka 

terhadap siswa (anggota pramuka) diharapkan dapat diserap  dengan baik 

oleh siswa (anggota pramuka). Selain ajaran agar siswa bersikap sopan, 

dalam kegiatan pramuka Pembina juga memberikan pembinaan  keagamaan 

disela-sela kegiatan. Pemahaman tentang keagamaan itu penting, karena di 
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dalam agama terdapat aturan-aturan tentang bagaimana seseorang harus 

berperilaku, sehingga siswa (anggota pramuka) dapat membedakan mana 

perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Ibu Sri Sunarsih 

mengungkapkan: 

“Saat kegiatan pramuka berlangsung saya memberikan 

kesempatan/waktu kepada siswa untuk beribadah sesuai dengan agamanya 

masing-masing, walaupun kegiatan sedang berlangsung bila waktunya shalat 

supaya dihentikan dahulu dan memberi kesempatan setiap anggota untuk 

melaksanakan shalat berjamaah (bagi yang beragama islam), dan setiap awal 

dan akhir latihan tak lupa siswa diminta selalu berdo’a kepada Tuhannya 

masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing”.
6
 

Pembinaan agama memang sangat penting dan merupakan suatu 

pendidikan pokok bagi siswa, karena dengan pembinaan agama pribadi siswa 

akan terbentuk dengan sendirinya sehingga mereka bisa mengetahui mana 

yang salah dan mana yang benar. Dengan adanya pembinaan agama yang 

diajarkan oleh Pembina pramuka saat kegiatan pramuka berlangsung 

diharapkan siswa dapat berperilaku baik. Pengetahuan agama harus diberikan 

dan diajarkan kepada siswa, karena agama merupakan pegangan dan 

pedoman hidup manusia. Oleh karena itu pembina berkewajiban untuk 

memberikan pembinaan agama kepada siswa, agar siswa (anggota pramuka) 

menjadi individu yang mempunyai dan memiliki kepribadian baik. Dengan 

pemahaman agama yang baik dan benar maka siswa (anggota pramuka) akan 

mempunyai keyakinan yang kuat atas agama yang di peluknya, sehingga 

                                                             
6
 Wawancara,  Sri Sunarsih  pada tanggal 9 maret 2018 pukul  
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siswa (anggota pramuka) akan memiliki budi pekerti dan tingkah laku yang 

baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.   

Pembinaan keagamaan melalui kegiatan kepramukaan terhadap siswa 

merupakan sarana pembentukan sikap, mental kerokhanian, serta pemahaman 

hidup beragama agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan dimilikinya pemahaman agama maka siswa mempunyai 

acuan/patokan dalam bersikap dan bertingkah laku serta mampu 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang 

diperbolehkan dan mana yang dilarang menurut ajaran agama masing-

masing, sehingga siswa (anggota pramuka) tidak melakukan hal-hal yang 

buruk atau yang dilarang oleh agama. Pembina pramuka mempunyai peran 

yang sangat penting.  

Pembina pramuka merupakan teladan bagi siswa (anggota pramuka) 

selama kegiatan kepramukaan berlangsung. Pembina pramuka memiliki 

sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang layak diteladani. Beliau 

merupakan sosok yang sederhana dan bijaksana. Beliau mengajarkan siswa-

siswinya agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dalam kehidupan 

sehari-hai baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat 

dengan memberikan contoh sikap yang baik, sehingga siswa (anggota 

pramuka) patut meniru sikap dari pembina.   

Pembina pramuka selalu memakai seragam pramuka lengkap, 

sehingga terlihat rapi. Ini salah satu cara yang dilakukan pembina untuk 
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memberikan contoh berpakaian rapi saat kegiatan pramuka berlangsung  dan 

memelihara kebersihan lingkungan. Saat latihan siswa dibariskan dan 

dipimpin langsung oleh pembina, saat kegiatan rutin berlangsung, dan siswa 

(anggota pramuka) diperiksa kerapiannya oleh Dewan Penggalang. Selain itu, 

Pembina juga mengingatkan siswa apabila pakaiannya nampak tidak rapi dan 

membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal ini sesuai dengan ungkapan 

Ibu Sri Sunarsih, beliau mengungkapkan:  

“Saya memberikan contoh kepada siswa untuk selalu berpakaian rapi 

dan memelihara kebersihan lingkungan dan mengingatkan siswa apabila 

pakaiannya nampak tidak rapi dan membuang sampah pada tempatnya serta 

selalu berusaha untuk menanamkan sikap peduli pada lingkungan dengan 

memberikan contoh membuang sampah tidak disembarang tempat. Menjaga 

kebersihan lingkungan dan berpakaian rapi dan sopan juga merupakan 

kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai kenaikan tingkat ke 

penggalang”.
7
   

Pembina pramuka sebagai teladan bagi siswa (anggota pramuka) 

selalu memberikan contoh yang baik kepada siswa (anggota pramuka), 

contoh yang diberikan misalnya membersihkan lingkungan sekolah, pembina 

pramuka langsung terjung kelapangan dengan bersih-bersih dan menyapu, 

selalu berpakaian rapi dan memakai seragam lengkap. Siswa (anggota 

pramuka) yang tidak berpakaian rapi atau kurang lengkap dan tidak mau 

menjaga lingkungan akan langsung diingatkan oleh Pembina. Ini 

dimaksudkan agar siswa dengan sendirinya meniru, sehingga siswa akan 

                                                             
7
 Sri Sunarsih wawancara tanggal 9 maret 2018 
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selalu berapakain rapi dan memakai seragam lengkap serta menjaga 

lingkungan. 

Sikap atau karakter yang dimiliki setiap siswa tentunya berbeda-beda 

antara satu siswa dengan siswa yang lain. Ada siswa yang tingkah lakunya 

baik, namun ada juga siswa yang tingkah lakunya kurang baik misalnya tidak 

menghormati Pembina pramuka dan Dewan Penggalang saat kegiatan 

berlangsung. Siswa (anggota pramuka) yang tingkah lakunya kurang baik 

atau tidak sopan saat kegiatan berlangsung dibariskan terpisah dengan barisan 

siswa (anggota pramuka) lain yang tidak bermasalah. Siswa yang bertingkah 

laku kurang baik tersebut diberi arahan/teguran langsung oleh Pembina 

pramuka beserta Dewan Penggalang agar bertingkah laku baik sesuai dengan 

aturan yang ada. Setelah Pembina pramuka beserta Dewan Penggalang 

memberikan arahan kepada siswa, siswa tersebut juga diberi hukuman 

misalnya suruh membersihkan lingkungan sekitar yang kotor, push up, atau 

lari agar mereka tidak mengulanginya lagi.  

Pembina pramuka disamping memberikan pemahaman dan 

menganjurkan siswa untuk melaksanakan Tri Satya dan Dasa Darma, juga 

memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang 

terkandung di dalam Tri Satya dan Dasa Darma dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti kesukarelaan, keagamaan, persahabatan dan persaudaraan, menolong 

sesama hidup dan setia kepada Negara. Contoh sikap atau keteladanan yang 

Pembina pramuka berikan kepada siswa (anggota pramuka) yaitu dengan 
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selalu beribadah dan bertingkah laku yang sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing. Kemudian selalu berusaha menolong sesama 

hidup dan ikut serta membangun masyarakat, perbuatan dan tingkah laku 

yang diamalkan di masyarakat seperti bakti sosial, kerja bakti, dan lain-lain 

merupakan bentuk pengamalan Tri Satya tersebut. Pengamalan dan 

penghayatan Dasa Darma dengan selalu shalat tepat waktu (bagi yang 

beragama islam) sebagai bentuk pengamalan Dasa Darma yang pertama 

takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ungkapan 

Pembina pramuka Ibu Sri Sunarsih, beliau mengatakan:  

“Contoh perbuatan yang saya berikan kepada anggota pramuka 

yang sesuai dengan pengamalan dan penghayatan Dasa Darma dan Tri Satya 

dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengamalan Tri Satya dalam point 

pertama yaitu bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan 

dan Negara Kesatuan Republik Indonesi. Dengan selalu beribadah dan 

bertingkah laku yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing 

sudah merupakan pengamalan Tri Satya. Kemudian selalu berusaha 

menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, perbuatan 

dan tingkah laku yang diamalkan di masyarakat seperti bakti social, kerja 

bakti, dll merupakan bentuk pengamalan tersebut. Pengamalan dan 

penghayatan Dasa Darma dengan shalat tepat waktu (bagi yang beragama 

islam) sebagai bentuk pengamalan Dasa Darma yang pertama takwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa”.
8
  

Pemberian contoh yang diterapkan oleh pembina yaitu dengan cara 

memberikan keteladanan diri kepada siswa (anggota pramuka). Misalnya, 

memberikan contoh untuk sholat berjama’ah di mushalla sekolah, 

menjalankan ibadah sholat tepat pada waktunya, bertingkah laku baik dan 

                                                             
8
 Sri Sunarsih, Wawancara pada tanggal 16 maret 2018 
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sopan, berbicara dengan sopan dan menggunakan bahasa yang halus dan lain-

lain. Dengan demikian perbuatan-perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan 

oleh pembina akan ditiru  oleh siswa (anggota pramuka) baik secara sengaja 

maupun tidak disengaja misalnya tanpa disuruh siswa (anggota pramuka) 

langsung mengerjakan ibadah sholat berjama’ah di masjid, sopan jika 

berbicara dengan teman atau dengan orang lain dan lain-lain. Berdasarkan 

pengakuan dari Chandra selaku  Gudep SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar 

bahwa kegiatan pelantikan anggota penggalang di Gudep SMP Negeri 5 

Terbanggi-Besar merupakan kegiatan tiap tahun yang wajib dilaksanakan, 

karena dalam kegiatan pelantikan tersebut anggota pramuka golongan 

penggalang (siswa baru) akan dilantik menjadi anggota penggalang gudep 

SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar. Dalam Kegiatan pelantikan penggalang ini 

siswa baru diwajibkan mengikuti semua kegiatan yang ada dipelantikan. 

Kegiatan-kegiatan yang ada dalam pelantikan merupakan kegiatan 

yang dapat membentuk karakter siswa, yakni kemandirian, kedisiplinan, kerja 

sama, tanggung jawab, serta peduli sesama.  “Kegiatan pramuka di Gudep 

SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar yang tiap tahun dilaksanakan adalah 

pelantikan penggalang ramu, rakit, terap, pelantikan ini untuk melantik siswa 

baru dari pramuka siaga ke pramuka penggalang. Dalam pelantikan  ini siswa 

baru benar-benar dididik agar mereka bisa mandiri dan tidak manja”.
9
  

                                                             
9
 Chandara,  wawancara pada tanggal 16 maret  2018 
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 Dalam pelantikan pindah golongan tersebut Pembina pramuka dan 

Dewan Penggalang memberikan penugasan individu dan kelompok kepada 

siswa baru agar mereka mandiri dan tidak manja seperti saat mereka duduk 

dibangku SD (Sekolah Dasar). Dalam pelantikan pindah golongan ini banyak 

kegiatan yang akan membentuk siswa (anggota pramuka) menjadi peduli 

sesama, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, keterampilan serta bermental 

kuat, diantarnya adalah wide game, PBB, perlombaan, pendidikan mental dan 

fisik, ada juga pemberian materi tentang kepramukaan, dan lain-lain. Dan 

dalam kegiatan pelantikan pindah golongan ini siswa baru harus mampu 

mengurus dirinya sendiri, mulai dari keperluan pribadinya sampai dengan 

keperluan kelompoknya masing-masing yakni tugas individu dan kelompok 

yang telah diberikan oleh Pembina pramuka maupun Dewan Penggalang. 

Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa tersebut akan melatih siswa 

menjadi mandiri, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, disiplin serta 

memiliki keterampilan. Hal itu senada dengan ungkapan Ana septiani 

anggota pramuka mengatakan:  

“Selama pelantikan pindah golongan kami selalu dinasehati suruh 

kompak dan menjaga nama baik regu dan membawa bekal yaitu makan dan 

minum mbak”.
10

  

PPB (Peraturan Baris Berbaris) merupakan salah satu Syarat 

Kecakapan Umum (SKU) yang diujikan kepada anggota pramuka untuk 
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 Ana Septiani,wawancara  pada tanggal 23 maret 2018  
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dapat mengikuti pelantikan calon penggalang. Sebelum diuji dalam PBB, 

sebelumnya anggota pramuka diberi latihan PBB terlebih dahulu saat latihan 

pramuka rutin hari jum’at agar mereka pandai dalam baris berbaris. Latihan 

baris berbaris atau PBB dalam kegiatan pramuka di Gudep SMP Negeri 5 

Terbanggi-Besar dilaksanakan dalam beberapa pertemuan kegiatan pramuka 

rutin hari Jum’at. Pembina pramuka terkadang terjun secara langsung untuk 

melatih PBB kepada siswa (anggota pramuka) saat kegiatan berlangsung. 

Jika Pembina berhalangan hadir saat kegiatan berlangsung maka yang 

melatih adalah Dewan Penggalang dan kakak-kakak alumni dari sekolahan 

tersebut (jika datang). Pandai dalam baris berbaris merupakan kecakapan 

yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka yang termasuk dalam Syarat 

Kecakapan Umum (SKU). Ibu Sri Sunarsih selaku Pembina pramuka 

mengungkapkan:  

“Upaya yang dilakukan agar siswa/anggota pramuka pandai dalam 

baris berbaris adalah dengan selalu memberikan latihan PBB (Peraturan Baris 

Berbaris) dalam beberapa kali pertemuan latihan dan mengujinya melalui 

Syarat Kecakapan Umum (SKU) tentang PBB pada penggalang, disamping 

pemberian latihan/praktek tentang PBB juga menugaskan siswa sebagai 

petugas upacara dan diberikan teori pada saat kegiatan latihan pramuka rutin 

berlangsung”.
11

   

Aji Kurniawan juga mengungkapkan hal yang sama. “Saat kegiatan 

pramuka rutin hari Jum’at Pembina beserta Dewan penggalang memberikan 

                                                             
11

 Sri Sunarsih, wawancara pada tanggal 23 maret 2018 
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latihan PBB kepada kami, biasanya setelah istirahat kami juga diuji PBB 

melalui pengujian SKU (Syarat Kecakapan Umum)”. 
12

  

Materi PBB diberikan kepada siswa (anggota pramuka) saat 

kegiatan pramuka rutin berlangsung dalam beberapa kali pertemuan selama 

kurang lebih setengan jam. Siswa (anggota pramuka) saat latihan PBB 

berlangsung diberi kesempatan menjadi pemimpin barisan di depan. Ini 

bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan kepada siswa. Mereka 

dibagi dalam empat kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 10 

sampai 14 orang. Masing-masing siswa (anggota pramuka) diberi kesempatan 

untuk memimpin kelompoknya dengan memberikan aba-aba di depan secara 

bergantian. Baris-berbaris termasuk latihan gerak yang mewujudkan 

penanaman jiwa kepemimpinan, disiplin, rasa persatuan, dan kerjasama.  

Adanya latihan PBB guna memberikan kecakapan kepada siswa 

agar mereka bisa menjadi petugas/pelaksana dalam upacara pembukaan 

maupun upacara penutupan. Keterlibatan siswa sebagai petugas upacara 

pembukaan maupun penutupan dapat membentuk sikap kepemimpinan dan 

disiplin dalam diri siswa. Dalam Gudep SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar 

siswa diberi tugas menjadi petugas upacara pembukaan maupun penutupan 

untuk melatih kepemimpinan siswa (anggota pramuka). Hal ini sesuai dengan 

ungkapan Ibu Sri Sunarsih, beliau mengungkapkan:  
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 Aji Kurniawan, wawancara pada tanggal 23 maret 2018 
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“Saya menugaskan siswa (anggota pramuka) secara bergiliran untuk 

menjadi petugas pelaksana upacara pembukaan dan upacara penutupan 

latihan, misalnya jadi pemimpin upacara, pemimpin barisan, petugas 

pengibar bendera, pembaca do’a, pembaca Dasa Darma pramuka”.
13

 

Panji saputra selaku anggota pramuka, mengatakan:  

“Saya pernah jadi pemimpin upacara pembukaan mbak,  pas latihan 

pramuka rutin, saya ditunjuk langsung oleh pembina“. 
14

      

Kegiatan upacara merupakan suatu hal yang wajib diikuti pada setiap 

latihan rutin. Baik sebagai upacara pembuka maupun penutup latihan rutin. 

Pada hari-hari tertentu kegiatan upacara juga sering dilaksanakan oleh 

anggota pramuka, yaitu upacara hari pramuka, upacara hari nasional, dan 

lain-lain. Dengan adanya kebiasaan disiplin mengikuti kegiatan upacara maka 

siswa juga akan terbiasa dalam mengikuti kegiatan upacara bendera setiap 

hari Senin secara tertib dan khidmat. Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan 

upacara dalam pramuka adalah untuk menanamkan kesadaran sikap yang 

baik dalam upacara. Baik upacara-upacara hari biasa (Upacara Bendera) 

maupun upacara-upacara hari besar nasional lainnya. Siswa akan 

melaksanakan kegiatan upacara dengan tertib, teratur, patuh, dan khidmat. 

Contohnya ketika ada aba-aba penghormatan kepada Sang Merah Putih, 

siswa akan melaksanakannya dengan gerakan menghormat pada bendera 

secara benar dan berdiri dengan sikap sempurna.  

Dengan demikian sikap kepemimpinan dan disiplin akan tumbuh 

dalam diri siswa (anggota pramuka) dengan keterlibatan mereka dalam 
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 Sri Sunarsih, wawancara  pada tanggal 23 maret 2018 
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 Panji Saputra, wawancara pada tanggal 23 maret 2018 
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upacara, baik upacara pembukaan maupun upacara penutupan pada saat 

kegiatan pramuka berlangsung. Selain keterlibatan mereka dalam upacara 

pembukaan maupun upacara penutupan latihan rutin, siswa  Siswa (anggota 

pramuka) ketika mengikuti upacara bersikap tenang, disiplin, khidmat, tertib 

dan teratur. Pramuka sebagai salah satu wadah positif untuk membangkitkan 

rasa gotong royong, giat kerja bakti, kerjasama, kemandirian, disiplin, dan 

lain sebagainya. Dalam pramuka siswa akan mendapatkan dua hal, yakni 

belajar berorganisasi dan melakukan beragam outdor maupun indor.  

Untuk menumbuhkan sikap gotong royong dan giat kerja bakti serta 

kerja sama kepada siswa, Pembina pramuka di SMP Negeri 5 Terbanggi-

Besar membagi siswa (anggota pramuka) dalam beberapa kelompok 

kemudian memberi tugas kepada tiap-tiap kelompok. Sikap gotong royong 

dan giat kerja bakti tersebut akan tumbuh dalam diri siswa (anggota pramuka) 

jika mereka selalu dibiasakan diberikan tugas serta praktek langsung dalam 

suatu kegiatan yang melibatkan beberapa anggota pramuka yang tergabung 

dalam satu kelompok. Dengan dibentuknya siswa ke dalam beberapa 

kelompok, maka sikap gotong royong dan giat dalam bekerja untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada tiap-tiap kelompok akan 

tumbuh dalam diri masing-masing siswa.  

Kegiatan pramuka dapat membentuk siswa-siswi menjadi pribadi 

yang disiplin dalam segala bidang. Dalam kegiatan pramuka mental dan fisik 

siswa benar-benar disiapkan. Dengan bekal mental dan fisik yang kuat 
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mereka mampu membedakan mana yang baik untuk mereka dan mana yang 

tidak baik untuk mereka. Dalam kegiatan pramuka seorang Pembina pramuka 

juga harus mengenalkan dan memberikan pemahaman tentang Tri Satya dan 

Dasa Darma kepada siswa (anggota pramuka). Tri Satya dan Dasa Darma 

merupakan Kode Kehormatan dalam pramuka yang harus dijunjung tinggi 

setiap anggota pramuka. Tri Satya dan Dasa Darma selalu diucapkan anggota 

pramuka saat upacara pembukaan berlangsung. Di dalam Tri Satya ada enam 

kewajiban yaitu kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban 

terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewajiban terhadap Pancasila, 

kewajiban terhadap sesama hidup, kewajiban terhadap masyarakat, dan 

kewajiban terhadap Dasa Darma. Berdasarkan pengakuan Ibu Sunarsih 

selaku pembina Gudep SMP N 5 Terbanggi- beliau mengatakan:  

“Saya menugaskan kepada anggota pramuka untuk menghafalkan 

isi Dasa Darma dan Tri Satya lebih dahulu sampai betul-betul hafal di luar 

kepala baik isi maupun urutan-urutannya, kemudian mendiskusikan tentang 

butir-butir yang ada di dalamnya dan mencoba untuk menjabarkan perpoint 

dari Dasa Darma maupun Tri Satya”.
15

 

 Siswa (anggota pramuka) selain diberi tugas sebagai pelaksana 

upacara, mereka juga diberi tugas untuk menghafal isi Dasa Darma dan Tri 

Satya saat pemberian materi pramuka di kelas. Kemudian siswa (anggota 

pramuka) bersama-sama dengan pembina pramuka mendiskusikan dan 
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manjabarkannya point-point yang ada di dalam Dasa Darma. Pembina 

pramuka menjelaskan isi atau point yang ada di dalam Dasa Darma dan Tri 

Satya kemudian memberikan contoh sikap yang sesuai dengan isi dari Dasa 

Darma dan Tri Satya.  

Pelantikan penggalang merupakan pelantikan yang dilakukan untuk 

melantik anggota pramuka penggalang ramu menjadi anggota pramuka 

penggalang rakit, atau dari penggalang rakit ke penggalang terap yang 

nantinya akan bergabung bersama Dewan Penggalang di sekolah. Saat 

pelantikan penggalang berlangsung, Pramuka Penggalang yang akan dilantik 

menjadi penggalang rakit Gugus Depan (Gudep) Pangkalan SMP Negeri 5 

Terbanggi Besar Lampung Tengah diterjunkan ke masyarakat untuk bakti 

social. Penerjunan ini dimaksudkan untuk melatih jiwa sosial, kemandirian 

Pramuka penggalang. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan 

Kenaikan tingkat Pramuka penggalang itu dipusatkan di masyarakat desa 

karang endah jalan 4. “Siswa ditugaskan untuk langsung terjun ke masyarakat 

saat pelantikan penggalang,  misalnya ke desa karang endah jalan 4 kegiatan 

ini untuk menanamkan jiwa sosial dan kemandirian dalam diri anggota 

Pramuka”.
16

   

Fika R selaku anggota pramuka juga mengungkapkan: 

“Dulu pas pelantikan penggalang kami pernah diterjunkan ke 

masyarakat yaitu desa karang endah jalan 4, di sana kami membagi 
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bingkisan-bingkisan yang isinya bahan pokok makanan untuk dibagikan ke 

masyarakat mbak,”
17

   

Kegiatan bakti social ini bertujuan untuk membentuk sikap 

kemandirian, peduli sesama serta kerjasama dalam diri siswa. Ibu Sri 

Sunarsih selaku Pembina pramuka SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung 

Tengah mengungkapkan:  

“Untuk melatih kemandirian dan kerjasama siswa yaitu dengan 

menugaskan mereka mengikuti kegiatan pelantikan penggalang mereka harus 

bisa hidup mandiri dan juga bekerjasama dengan rekan-rekannya.” 
18

 

Selain pemberian contoh sikap, pembina pramuka juga memberikan 

penjelasan mengenai pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam 

Pancasila, Dasa Darma, maupun Tri Satya. Pemberian penjelasan tersebut 

dilakukan ketika pemberian materi kepramukaan berlangsung saat latihan 

pramuka rutin. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

pembina pramuka SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah, akan 

lebih mudah bagi pembina memberikan penjelasan kepada siswa (anggota 

pramuka), sehingga siswa (anggota pramuka) pun akan lebih mudah 

memahaminya. Dasa Darma sebagai ketentuan moral untuk setiap anggota 

Gerakan Pramuka merupakan suatu tuntunan sikap dan tingkah lagu yang 

berisi nilai-nilai yang harus menjadi tolak ukur manusia yang diidamkan.  
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 Fika R, wawancara pada tanggal 27 april 2018 
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 Sri Sunarsih, wawancara pada  tanggal 27 april 2018 
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Sebagai tuntunan moral dasa darma merupakan sebuah pegangan 

hidup bagi seorang pramuka dalam melakukan sesuatu tindakan dalam 

lingkungan sekitarnya. Usaha pendidikan dalam Gerakan Pramuka akan lebih 

bertepat guna apabila anak didik memperoleh tuntunan, teladan, dan 

pembiasaan dari lingkungannya, lingkungan yang paling baik dan dekat 

adalah pembinanya beserta Dewan Penggalang. Dasa Darma adalah 

ketentuan moral, karena itu Dasa Darma memuat pokok-pokok moral yang 

harus ditanamkan kepada anggota Pramuka agar mereka dapat berkembang 

menjadi manusia berwatak, warga Negara Republik Indonesia yang setia, dan 

sekaligus mampu menghargai dan mencintai sesama manusia dan alam 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.. 

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Tri Satya dan Dasa Darma 

tersebut juga sama baiknya dengan nilai-nilai yang pernah dicontohkan oleh 

nabi Muhammad SAW. Dalam kegiatan pramuka di SMP N 5 Terbanggi-

Besar Pembina pramuka selain menanamkan Tri Satya dan Dasa Darma juga 

menanamkan akan pentingnya berakhlak atau berkarakter sesuai dengan 

tuntunan Rasulullah SAW dengan cara memberikan contoh sikap atau 

keteladanan kepada siswa (anggota pramuka), misalnya menolong sesama, 

menghargai orang lain, Pemberian pengertian dan contoh sikap yang 

diberikan oleh seorang Pembina pramuka dalam membina siswa (anggota 

pramuka) berkarakter baik sangat penting dilakukan. Penjelasan akan 

pentingnya berakhlak dan berkarakter yang baik akan mudah dimengerti 
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siswa jika diimbangi dengan pemberian contoh sikap atau keteladanan. 

Keteladanan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendidik karakter. 

Keteladanan lebih mengedepankan aspek perilaku dalam bentuk tindakan 

nyata daripada sekadar berbicara tanpa praktek/aksi.  

Setiap kegiatan pramuka yang berlangsung tidak lepas dengan 

adanya pemberian sanksi atau konsekuensi yang diberikan oleh seorang 

pembina ataupun Dewan Penggalang kepada anggota pramuka. Pemberian 

sanksi tersebut dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang 

anggota pramuka. 

“Siswa (anggota pramuka) yang melanggar aturan diberi konsekuensi 

atau hukuman berupa pemberian teguran secara langsung, jika siswa masih 

mengulangi kesalahannya saya suruh membersihkan lingkungan sekolah 

yang kotor, atau lari agar mereka jera.
19

 

  Hal itu senada dengan ungkapan Fika Rofiuddin Izza, ia 

mengungkapkan:  

“Pernah, saat kegiatan pramuka rutin hari jum’at saya pernah datang 

telat 10 menit, dan saya langsung dibariskan terpisah dengan anggota lain 

yang datangnya tepat waktu oleh Pembina pramuka. pertama saya diberi 

teguran oleh Pembina kemudian saya disuruh membersihkan halaman 
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 Sri Sunarsih, wawancara pada tanggal 4 mei 2018 
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sanggar yang kotor. Setelah kejadian itu saya datang tepat waktu terus. saya 

kapok dan malu”
20

  

Dengan pemberian hukuman atau sanksi diharapkan siswa (anggota 

pramuka) menjadi tahu perbuatan dan tingkah laku yang baik, terpuji dan 

positif serta berguna bagi dirinya dan orang lain. Adanya sanksi dan 

hukuman yang diberikan kepada siswa (anggota pramuka) bertujuan agar 

dalam diri siswa (anggota pramuka) berkembang dan tumbuh kesadaran akan 

norma-norma dan nilai-nilai sosial. Hukuman digunakan supaya siswa tidak 

mengulangi perbuatan yang salah dan tidak diterima oleh lingkungannya. 

Dengan adanya hukuman tentunya siswa dapat berpikir manakah tindakan 

yang benar dan manakah tindakan yang salah sehingga anak akan 

menghindari perbuatan yang menimbulkan hukuman.  

Karakter merupakan watak atau sifat pribadi yang dimiliki seseorang 

yang menjadi ciri khas dalam berperilaku sesuai nilai dan norma yang ada 

dan yang membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. 

Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada siswa adalah nilai-nilai 

universal yang mana seluruh agama, tradisi, dan budaya pasti menjunjung 

tinggi nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai universal ini harus dapat menjadi 

perekat bagi seluruh anggota masyarakat walaupun berbeda latar belakang 

budaya, suku, dan agama. Nilai-nilai karakter yang ditanamkan Pembina 

pramuka dalam kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar 

                                                             
20

 Fika Rofiuddin Izza, wawancara pada tanggal 4 mei 2018 
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Lampung Tengah  antara lain sopan santun, takwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, gotong royong dan giat kerja bakti, kerja sama, disiplin, kemandirian, 

tanggung jawab, peduli lingkungan, peduli sosial, toleransi, dan 

kepemimpinan. Penanaman nilai-nilai disini agar anggota pramuka mampu 

memahami nilai yang terkandung dalam Tri Satya dan Dasa Darma. Tri Satya 

dan Dasa  Darma dalam Gerakan pramuka merupakan sebuah Kode 

Kehormatan bagi anggota pramuka. Kode Kehormatan pramuka terdiri atas 

janji yang disebut “Satya” dan ketentuan moral yang disebut “Darma”.    

Dalam kegiatan kepramukaan Pembina pramuka mempunyai peran 

yang sangat penting. Kegiatan pramuka di sekolah tidak dapat berjalan lancar 

tanpa adanya kontribusi seorang Pembina pramuka di gugus depan 

sekolahnya. Begitu juga dengan upaya pembinaan karakter siswa melalui 

kegiatan kepramukaan dapat berjalan lancar apabila Pembina pramukanya 

dengan suka rela ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pramuka yang ada. 

Namun, Karena kesibukan pembina pramuka baik di sekolah maupun di luar 

sekolah sehingga mengakibatkan pembina pramuka di SMP N 5 Terbanggi-

Besar lampung Tengah tidak bisa selalu hadir dan memberikan materi atau 

pengetahuan tentang kepramukaan kepada siswa (anggota pramuka) saat 

kegiatan pramuka berlangsung, seperti halnya Ibu Sri Sunarsih mengatakan: 

“Setiap latihan rutin hari Jum’at saya selalu mengusahakan hadir 

dan memberikan materi-materi kepramukaan serta pengetahuan lainnya yang 

saya miliki kepada siswa, namun karena kesibukan saya yang lain saya tidak 
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bisa selamanya hadir dalam kegiatan pramuka, dan kalau saya tidak hadir 

saya menyerahkan jalannya kegiatan pramuka pada Dewan Penggalang”.
21

 

 Selain tugasnya sebagai pembina pramuka di SMP Negeri 5 

Terbanggi-Besar Lampung Tengah, pembina pramuka (Ibu Sri) juga 

mempunyai kesibukan yang lain. Beliau juga sebagai guru sejarah dan waka 

kesiswaan di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah. Sehingga 

setiap kegiatan pramuka beliau tidak bisa hadir terus. Hal inilah yang dapat 

menghambat pembinaan karakter siswa, karena pembina pramuka tidak bisa 

selalu memberikan dan melakukan pembinaan. Sehingga mengakibatkan 

peserta didik (anggota pramuka) terkadang merasa jenuh  dan bosan sehingga 

tidak mengikuti kegiatan pramuka. Seperti yang diungkapkan oleh Ferra 

Yuliawati 

 “Saya kadang merasa bosan ikut kegiatan pramuka, kegiatannya 

itu-itu saja dan cara pembina memberikan materi kebanyakan ceramah, bikin 

ngantuk, sehingga kami malas-malasan dalam mengikuti kegiatan 

pramuka”
22

    

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Ana Septiani dapat penulis 

simpulkan bahwa pemberian materi dengan ceramah terus menerus akan 

mengakibatkan kebosanan yang dirasakan oleh siswa (anggota pramuka). 

Seorang pembina pramuka harus mempunyai cara yang bervariasi dalam 

memberikan materi-materi kepada siswa (anggota pramuka), sehingga siswa 

(anggota pramuka) tidak merasa bosan.   

                                                             
21

 Sri Sunarsih, wawancara pada tanggal 11 mei 2018 
22

 Ferra Yuliawati, wawancara pada tanggal 2018 
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Dan hasil observasi lapangan oleh peneliti lakukan, menunjukkan 

bahwa masih ada anggota pramuka di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar 

Lampung Tengah yang masih banyak yang melakukan pelanggarn seperti 

datang terlambat saat kegiatan, membolos latihan pramuka dan lain-lain. 

B. PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data yang penuulis peroleh 

dari hasil penelitian, yaitu tentang bagaimana Pembinaan karakter yang 

dilakukan Di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar melalui kegiatan kepramukaan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa pembinaan karakter 

siswa melalui kegiatan kepramukaan dilakukan dengan 5 hal yaitu pembiasaan, 

keteladanan, penugasan, ceramah, dan hukuman atau sanksi. Hal ini sesuai 

dengan bukunya hidayatullah.
23

 

Pembinaan karakter melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 5 

Terbanggi-Besar Lampung Tengah dilaksanakan melalui praktek secara langsung 

kepada siswa (anggota pramuka) saat kegiatan pramuka berlangsung, yaitu 

pembina menyuruh siswa (anggota pramuka) untuk datang tepat waktu,  

mengucapkan salam, menyapa/menegur ketika bertemu dengan orang lain, 

melaksanakan shalat berjama’ah, menghargai dan menghormati orang lain, 

bersikap ramah tamah kepada orang lain, dan lain-lain.  

                                                             
23

 Hidayatullah, Furqon.  Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa. 

(Surakarta: Yuma Pustaka, 2010) h. 39 
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Dengan adanya suruhan tersebut di atas oleh pembina pramuka dan 

dewan ambalan, siswa (anggota pramuka) setiap kegiatan rutin selalu datang 

tepat waktu dan apabila ada tugas mereka sudah mengerjakannya dan langsung 

mengumpulkan. Pukul 08.00 WIB mereka sudah berada di tempat 

latihan/sekolah. Kemudian Pradana Putra langsung memberi komando dengan 

membunyikan peluit. Begitu bunyi peluit telah dibunyikan sebagai pertanda 

bahwa latihan rutin akan segera dimulai maka siswa secara serentak membentuk 

barisan angkare (bentuk barisan untuk upacara pramuka penggelang). Tepat pada 

pukul 08.00 WIB kegiatan pramuka rutin dimulai. Dengan begitu siswa (anggota 

pramuka) akan terbiasa bersikap disiplin dan sopan baik dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, maupun dalam 

lingkungan masyarakat. Ini merupakan cara pembiasaan yang Pembina pramuka 

lakukan dalam membina karakter siswa (anggota pramuka). 

 Pembiasaan dapat dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

maupun di luar kelas. Dengan adanya pembiasaan siswa (anggota pramuka) akan 

lebih mudah melakukan hal-hal yang baik karena mereka sudah dibiasakan 

melakukannya. Bahwa  Pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan melalui 

mata pelajaran di kelas, tetapi sekolah juga dapat menerapkannya melalui 

pembiasaan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pembiasaan diarahkan pada upaya 

pembudayaan pada aktivitas tertentu sehingga menjadi aktivitas yang terpola atau 

tersistem.  
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Dalam kegiatan kepramukaan Pembina pramuka mempunyai peran 

yang sangat penting. Pembina pramuka merupakan teladan bagi siswa (anggota 

pramuka) selama kegiatan kepramukaan berlangsung. Pembina pramuka 

memiliki sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang layak diteladani. Beliau 

merupakan sosok yang sederhana dan bijaksana. Beliau mengajarkan siswa-

siswanya agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur seperti halnya yang 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan dalam kehidupan sehari-hari baik di 

lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.  

Pembina pramuka SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah 

mempunyai perilaku yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rosulullah 

SAW. contoh sikap atau keteladanan yang Pembina pramuka berikan kepada 

siswa (anggota pramuka) yaitu berpakaian rapi, bersikap ramah terhadap orang 

lain, tolong menolong, menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang 

sampah pada tempatnya, selalu beribadah dan bertingkah laku yang sesuai 

dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian selalu berusaha 

menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, perbuatan dan 

tingkah laku yang diamalkan di masyarakat seperti kerja bakti, sumbang 

kemanusiaan, bakti social dan lain-lain merupakan bentuk pengamalan Tri Satya 

tersebut. Pengamalan dan penghayatan Dasa Darma dengan selalu shalat tepat 

waktu (bagi yang beragama islam) sebagai bentuk pengamalan Dasa Darma yang 

pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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Pemberian contoh sikap atau keteladanan merupakan hal yang penting, 

karena dengan adanya keteladanan dari seorang pembina pramuka beserta Dewan 

Penggalang akan lebih mudah ditiru oleh siswa (anggota pramuka). Hal ini sesuai 

dengan pendapatnya Keteladanan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam 

mendidik karakter. Keteladanan lebih mengedepankan aspek perilaku dalam 

bentuk tindakan nyata daripada sekadar berbicara tanpa aksi. apalagi didukung 

oleh suasana yang memungkinkan anak melakukannya ke arah hal itu. Saat bakti 

social dimasyarakat Desa Karang Endah pelantikan pindah golongan, Pembina 

pramuka dan Dewan Penggalang menyuruh siswa (anggota pramuka) baik secara 

individu maupun kelompok untuk bersikap mandiri dan pemberani dan tidak 

manja seperti saat mereka duduk dibangku SD (Sekolah Dasar).  

 

Setiap kegiatan pramuka yang berlangsung tidak lepas dengan adanya 

pemberian sanksi atau konsekuensi yang diberikan oleh seorang pembina 

ataupun Dewan Penggalang kepada anggota pramuka. Pemberian sanksi tersebut  

dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota pramuka, 

misalnya saat kegiatan siswa (anggota pramuka) datangnya telat, atribut seragam 

pramuka kurang lengkap, pakaian tidak rapi.  

Pemberian sanksi yang tegas membuat siswa (anggota pramuka) sadar 

akan kesalahannya, sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dan mau 

mengamalkan atau melaksanakan Tri Satya serta Dasa Dharma dalam lingkungan 

sekolah maupun dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan pemberian hukuman 



87 
 

atau sanksi diharapkan siswa (anggota pramuka) menjadi tahu  perbuatan dan 

tingkah laku yang baik, terpuji dan positif serta berguna bagi dirinya dan orang 

lain. Adanya sanksi dan hukuman yang diberikan kepada siswa (anggota 

pramuka) bertujuan agar dalam diri siswa (anggota pramuka) berkembang dan 

tumbuh kesadaran sesuai dengan yang diajarkan oleh Rosulullah dan norma-

norma dan nilai-nilai sosial. Dengan adanya hukuman tentunya siswa dapat 

berpikir manakah tindakan yang benar dan manakah tindakan yang salah.  

Pembinaan karakter yang dilakukan oleh Pembina pramuka melalui 

kegiatan pramuka tersebut sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka menurut 

pendapat Azrul Azwar, Mengenal Gerakan Pramuka, yakni tujuan Gerakan 

Pramuka adalah mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia dengan 

prinsip dasar metodik pendidikan kepanduan yang pelaksanaannya diserasikan 

dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat 

Indonesia supaya menjadi manusia berkepribadian, berwatak luhur, menjadi 

warganegara Indonesia yang ber-Pancasila, setia dan patuh kepada Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik 

dan berguna yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa 

dan negara serta membentuk manusia yang baik dan membentuk warganegara 

atau masyarakat yang baik.  

Nilai-nilai karakter yang ditanamkan Pembina pramuka dalam 

kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah yaitu 

antara lain sopan santun,  takwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong 
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dan giat kerja bakti, kerja sama, disiplin, kemandirian, tanggung jawab, peduli 

lingkungan, peduli sosial, toleransi, dan kepemimpinan. Mengacu pada nilai-nilai 

karakter menurut Sri Juadini Implementasi Pendidikan Karakter Disekolah Dasar 

Melalui Penguatan Pelaksanaan Kurikulum. Berarti nilai-nilai karakter yang 

ditanamkan melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar 

Lampung Tengah meliputi religius, disiplin, kemandirian, tanggung jawab, 

peduli lingkungan, peduli sosial, dan toleransi. Nilai-nilai tersebut sangat penting 

dalam kehidupan manusia terutama siswa atau pelajar agar perilaku mereka 

sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Hidayatullah dalam bukunya Pendidikan Karakter Membangun 

Peradaban Bangsa bahwa karakter mempunyai kedudukan yang penting karena 

dalam kehidupan manusia kejujuran adalah merupakan sesuatu yang sangat 

penting dalam membentuk karakter manusia.  

Mengingat pentingnya karakter dalam membangun sumber daya 

manusia (SDM) yang kuat, maka perlunya pendidikan karakter yang dilakukan 

dengan tepat. Dapat dikatakan bahwa pembentukan karakter merupakan sesuatu 

yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan karakter 

harus menyertai semua aspek kehidupan termasuk di lembaga pendidikan. 

Idealnya pembentukan atau pendidikan karakter diintegrasikan ke seluruh aspek 

kehidupan sekolah.  

Dengan adanya pembinaan karakter yang pembina pramuka lakukan 

terhadap siswa (anggota pramuka), sikap dan tingkah laku siswa (anggota 
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pramuka) sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Sebagai contoh mereka 

bersikap baik kepada sesama anggota maupun Pembina pramuka, waktu istirahat 

ketika kegiatan masih berlangsung digunakan  untuk melaksanakan shalat di 

Mushala sekolah. Ini menunjukkan bahwa pembinaan karakter yang dilakukan 

oleh Pembina pramuka sudah cukup berhasil.
24

 Hal in sesuai dengan pendapat 

Suwito dkk dalam bukunya Character Building bahwa berhasil atau tidaknya 

suatu pendidikan karakter adalah apabila anak telah menunjukkan kebiasaan 

berperilaku baik. Hal ini tentu saja memerlukan waktu, kesempatan dan tuntunan 

yang kontinyu. Perilaku berkarakter tersebut akan muncul, berkembang, dan 

menguat pada diri anak hanya apabila anak mengetahui konsep dan ciri-ciri 

perilaku berkarakter, merasakan dan memiliki sikap positif terhadap konsep 

karakter yang baik, serta terbiasa melakukannya. Oleh karena itu pendidikan 

karakter harus ditanamkan melalui cara-cara yang logis, rasional, dan 

demokratis.     

Akan tetapi kesibukan Pembina Pramuka Selain menjadi pembina 

pramuka di Gugus Depan SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah, Ibu 

Sri Sunarsih adalah guru Sejarah dan sebagai Waka Kesiswaan SMP Negeri 5 

Terbanggi-Besar Lampung Tengah. Sehingga setiap kegiatan pramuka beliau 

tidak bisa hadir terus. Selain itu juga terkadang para guru memiliki kepentinngan 

yang sifatnya mendadak dan penting. Sehingga terkadang beliau tidak dapat 

menemani pada saat kegiatan-kegiatan pramuka tertentu dan tidak bisa 

                                                             
24

 Suwito dkk, Character Building (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008) h. 27 
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memberikan materi kepada siswa (anggota pramuka).  Hal inilah yang membuat 

siswa merasa bosan dan jenuh, sehingga dalam mengikuti kegiatan kepramukaan 

mereka malas-malasan dan tidak sungguh-sungguh.   

Kebosanan yang dirasakan siswa (anggota pramuka) salah satunya 

karena gaya seorang pembina yang monoton, baik berupa ucapan ketika 

menerangkan materi ataupun tindakan. Misalnya pembina pramuka 

menggunakan metode ceramah dalam memberikan materi, suaranya terdengar 

datar, lemah, dan tidak diiringi dengan gerak motorik/mimik. Hal inilah yang 

dapat mengakibatkan kebosanan dalam diri siswa (anggota pramuka) ketika 

mengikuti kegiatan pramuka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian tentang pembinaan karakter siswa melalui 

kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. membina karakter siswa dilakukan dengan cara pembiasaan, keteladanan, 

penugasan, ceramah, dan hukuman atau sanksi, dan yang menyebabkan 

siswa (anggota pramuka) mengalami kejenuhan, bosan, membolos saat 

latihan pramuka dikarenakan pembina pramuka SMP Negeri 5 Terbanggi-

Besar Lampung Tengah sibuk dengan kegiatannya dan ketika 

menyampaikan materi dengan ceramah dan monoton. Hal inilah yang 

menyababkan mereka masih bnyak membolos ketika latihan pramuka.  

2. Jenis-jenis kegiatan pramuka yang ada di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar 

Lampung Tengah antara lain kegiatan rutin, kegiatan permainan/rekreasi  

dan kegiatan partisipasi. Nilai-nilai yang ditanamkan melalui kegiatan 

kepramukaan di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah meliputi 

religius, disiplin, kemandirian, tanggung jawab, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan toleransi.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat 

disampaikan saran sebagai berikut:  

1. Bagi Pembina pramuka, pembinaan hendaknya dilakukan secara terus 

menerus oleh semua anggota pramuka dan Pembina pramuka tidak terbatas 

dalam kegiatan saja, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar 

perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan 

kepramukaan.  

2. Bagi sekolah, penanaman nilai-nilai karakter hendaknya tidak hanya 

dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikeler saja dan akan lebih efektif jika 

dilakukan oleh semua orang di lingkungan sekolah baik dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.  

3. Bagi siswa/anggota pramuka, hendaknya mengikuti pembinaan dengan 

sungguh-sungguh, dan mematuhi semua peraturan yang berlaku di sekolah.  
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Lampiran 2 

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Dan Observasi Pembinaan Karakter 

Melalui Kegiatan Kepramukaan Di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar 

Lampung Tengah 

 

No  

 

Pertanyaan 

penelitian 

 

Aspek yang 

diteliti 

 

Indikator 

 

Tekhnik 

 

Sumber 

Data 

1 Bagaimana  

pelaksanaan 

pembiasaan 

kegiatan 

kepramukaan 

disekolah   

Kegiatan 

kepramukaan  

Diajarkan cara 

menghormati 

kepada yang 

lebih tua 

Observasi  

Wawancara  

Pembina, 

2 Kegiatan 

pramuka apa 

saja yang ada 

disekolah 

untuk 

menanamkan 

pendidikan  

karakter ? 

Kegiatan 

diluar di 

dalam 

maupun di 

luar kelas  

Mampu untuk 

mengamalkan 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari  

Observasi  

Wawancara 

 

Pembina,  

Peserta 

didik  

3 Strategi apa 

yang 

digunakan 

dalam 

menanamkan 

karakter di 

sekolah  

 Dengan 

menggunakann 

metode  

 

Observasi  

Wawancara 

 

Pembina 

pramuka  

 

 

 

 



Lampiran 3 

Kerangka Observasi  

Pembinaan Karakter Melalui Kegiatan Kepramukaan Di SMP Negeri 5 

Terbanggi-Besar Lampung Tengah 

Fokus 

penelitian 

Sub fokus Indikator Hasil Observasi 

 

P
em

b
in

aa
n
 K

ar
ak

te
r 

M
el

al
u
i 

K
eg

ia
ta

n
 

K
ep

ra
m

u
k
aa

n
 

Keteladanan  a. Bertutur 

bahasa dan 

berbuat baik 

kepada 

orang lain 

b. Memberikan 

contoh  

Penampilan 

yang rapi  

 

a. Mereka sangat terjaga 

baik perkataan maupun 

perbuatannya, karena 

apabila mereka salah 

langsung ditegur sama 

pembina pramuka. 

b. Selama peneliti 

melakukan penelitian 

pembina pramuka selalu 

berpenampilan rapi  

Pembiasaan  a. Melaksanaka

n sholat 

berjamaah  

b. Membiasaka

n berlaku 

sopan santun  

a. Mereka ketika 

mendengar adzhan ketika 

lagi latihan pramuka 

mereka langsung 

menghentikan latihannya 

dan pergi ke musholla 

untuk melaksanakan 

sholat berjamaah  

b. Dalam hasil observasi 

dan wawancara pembina 

pramuka mengajarkan  

sopan satun dengan cara 

membiasakan siswa agar 

mengucap salam ketika 

masuk ruangan, saling 

menyapa satu sama lain, 

menghormati guru dan 

lain sebagainya 

Penugasan  a. Menanamka

n nilai-nilai 

karakter 

bangsa  

 

a. Dalam kegiatan 

kepramukaan pembina 

menanamkan  nilai-nilai 

karakter bangsa antara 

lain yaitu, disiplin, 



 

 

b. Mengerjakan 

tugas yang 

diberikan 

oleh 

pembina  

religius, kemandirian, 

gotong royong, sopan 

santun, tanggung jawab, 

peduli lingkungan, 

toleransi, dan lain-lain 

b. Dalam mengerjakan 

tugas peserta didik 

mengumpulkan dengan 

tepat waktu  

Hukuman 

atau 

peringatan  

a. Menunjukka

n kesalahan 

dengan 

arahan/perin

gatan 

b. Memeberika

n hukuman  

a. Keteika peserta didik 

melakukan kesalahan 

pembina menegurnya 

langsung dan 

memeberikan peringatan 

seperti ketika upacara 

pembukaan latikan 

pramuka ada yang 

terlambat pembina 

pramuka atau dewan 

penggalang 

membariskannya di 

barisan yang berbeda 

b. Pembina pramuka 

memberikan hukuman 

ketika peserta didik 

melakukan kesalahan 

seperti memebersihkan 

lingkungan, membuang 

sampah pada tempatnya, 

dan lain-lain  

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA: 

A. Untuk Pembina Pramuka  

1. Bagaimana cara Ibu menanamkan sikap sopan santun kepada siswa  melalui 

kegiatan pramuka?  

2. Strategi apa yang Ibu lakukan agar siswa selalu bersikap sopan santun?  

3. Bagaimana cara Ibu mengajarkan siswa agar mereka takwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa  melalui kegiatan pramuka?   

4. Upaya apa yang Ibu lakukan agar siswa senantiasa berpakaian rapi dan 

memelihara kebersihan lingkungan melalui kegiatan pramuka?    

5. Bagaimana cara Ibu menanamkan sikap saling menghargai dan menghormati 

(toleransi) kepada siswa melalui kegiatan pramuka?  

6. Upaya apa yang Ibu lakukan agar  mereka pandai dalam baris-berbaris?  

7. Bagaiman Ibu mengenalkan Dasa Darma dan Tri Satya kepada siswa 

(anggota pramuka)?  

8. Contoh perbuatan seperti apa yang Ibu berikan kepada anggota pramuka yang 

sesuai dengan pengamalan dan penghayatan Dasa Darma dan Tri Satya 

dalam kehidupan sehari-hari?   

9. Bagaimana cara Ibu melatih mereka agar menjadi peduli sesama, disiplin, 

bertanggung jawab, serta bermental kuat dalam kegiatan tersebut? 

10. Kegiatan kepramukaan apa saja yang ada di Gudep SMP Negeri 5 Terbanggi-

Besar Lampung Tengah? 

11. Selain pelantikan pindah golongan, kegiatan pramuka apa saja yang ada di di 

Gudep SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah?  

12. Apakah ada kendala dalam melakukan pembinaan kegiatan kepramukaan di 

Gudep SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah? 

13. Apakah ada anggota pramuka yang melanggar aturan dalam mengikuti 

kegiatan pramuka?  

14. Hukuman atau konsekuensi apa yang Ibu berikan kepada anggota pramuka 

yang melanggar aturan?  

15. Apakah pihak sekolah selalu memantau perkembangan  kegiatan pramuka 

tersebut? 

 

          

 

 



PEDOMAN WAWANCARA: 

B. Untuk Anggota Pramuka  

1. Kegiatan kepramukaan apa saja yang ada di Gudep SMP Negeri 5 Terbanggi-

Besar Lampung Tengah? 

2. Apa yang diajarkan Ibu pembina dalam menanamkan sikap sopan santun 

kepada adek melalui kegiatan pramuka? 

3. Apa yang diajarkan Ibu pembina kepada adek agar takwa Kepada Tuhan 

Yang Maha Esa melalui kegiatan pramuka?  

4. Apa yang dilakukan Ibu pembina kepada adek agar selalu berpakaian rapi 

dan menjaga kebersihan lingkungan?  

5. Sanksi apakah yang diberikan Ibu pembina kepada adek apabila adek tidak 

berpakaian rapi dan tidak menjaga kebersihan lingkungan?  

6. Apa yang dilakukan Ibu pembina agar adek disiplin?  

7. Apakah Ibu pembina melatih saudara tentang PBB?  

8. Apa yang diajarkan Ibu pembina dalam mengenalkan Tri Satya dan Dasa 

Darma?  

9. Pelantikan pindah golongan dan bantara merupakan salah satu program 

pokok gudep SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar, apa saja bentuk kegiatan yang 

ada di dalamnya Agar peserta didik menjadi peduli sesama, disiplin, 

bertanggung jawab serta bermental kuat?  

10. Apakah adek bisa bersikap mandiri, peduli sesame saat mengikuti pelantikan 

pindah golongan?  

11. Pernahkah adek melanggar aturan ketika melalukan kegiatan kepramukaan?  

12. Bagaimana perasaan adek ketika mengikuti kegiatan pramuka?  

 

 

 

 



PEDOMAN OBSERVASI: 

1. Kegiatan-kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung 

Tengah 

2. Pelaksanaan kegiatan pramuka di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung 

Tengah 

3. Cara yang digunakan Pembina pramuka dalam membina karakter siswa di 

SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah 

4. Perilaku siswa selama kegiatan berlangsung dan selama berada dalam 

lingkungan sekolah  

5. Nilai karakter yang ditanamkan dalam kegiatan pramuka di SMP Negeri 5 

Terbanggi-Besar Lampung Tengah 



Lampiran 1 

      

Pembina memberikan contoh langsung    Pembina dan Anggota Pramuka  

 kepada anggota Pramuka  

     

Pelantikan penggalang ramu,  rakit,  terap     Bakti Social     

      

Pembinaan  moral atau akhlaK      pemberian materi di ruangan  



 

   

 Penugasan pemberian soal    latihan PBB 

   

  Gotong  royong      pelantikan penggalang  

   

 Pionering/tali temali    Permainan  



 

 

  

 Latihan PBB       

   

  

 Panitia dan Alumni atas jalannya pelantikan penggalang  
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