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SARI 

 

Arief Tri Wibowo. 2013, “Pelaksanaan Pendidikan Nilai Kebangsaan Melalui 

Kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang” Skripsi, Jurusan Hukum dan 

Kewarganegaraan. Drs. Tijan, M.Si dan Drs. Suprayogi, M.Pd Fakultas Ilmu Sosial. 

Universitas Negeri Semarang.  

Kata Kunci : Pendidikan Nilai Kebangsaan, Kegiatan Kepramukaan.  

 

Derasnya arus globalisasi menyebabkan terkikisnya nilai-nilai kebangsaan 

pada bangsa Indonesia. Anak-anak lebih menyukai dan bangga terhadap budaya 

asing daripada budaya negaranya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya 

penghayatan siswa ketika upacara bendera, banyak sekali siswa yang tidak hafal 

lagu-lagu nasional maupun lagu daerah, tidak mengetahui pahlawan-pahlawan 

nasional, bahkan juga banyak siswa yang tidak hafal sila-sila Pancasila. Padahal, 

pendidikan nilai kebangsaan harus tetap ditanamkan kepada generasi muda dalam 

rangka eksistensi negara Indonesia itu sendiri. Mencermati hal itu, perlu 

pengutamaan pendidikan nilai kebangsaan bagi setiap individu. Pendidikan di sekola 

hmengah pertama mempunyai peranan yang sangat vital dalam menanamkan nilai-

nilai kebangsaan sejak dini. Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan 

pendidikan nilai kebangsaan melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 30 

Semarang.  

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penanaman 

nilai kebangsaan melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang, (2) 

nilai kebangsaan apa sajakah yang ditanamkan kepada siswa melalui kegiatan 

kepramukaan di SMP30 Semarang (3) faktor apa sajakah yang mendukung dan 

menghambat pelaksanaan pendidikan nilai kebangsan melalui kegiatan kepramukaan 

di SMP Negeri 30 Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanaman 

nilai kebangsaan melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang, 

mengetahui nilai kebangsaan apa sajakah yang ditanamkan melalui kegiatan 

kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang, mendiskripsikan faktor yang 

menghambat dan mendukung pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan melalui 

kegiatan kepramukaan di SMP 30 Semarang.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi 

penelitian di SMP Negeri 30 Semarang. Subjek dalam penelitian ini adalah Pembina 
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Pramuka, Kepala Sekolah, dan anggota Pramuka. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Validitas data yang 

digunaka nadalah teknik trianggulasi data. Teknik pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan nilai 

kebangsaan melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang 

dilaksanakan melalui penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara, kecintaan 

terhadap tanah air, keyakinan pada Pancasila, kerelaan berkorban untuk bangsa dan 

Negara serta kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai yang dikembangkan yaitu 

nilai religius, cinta tana hair, kedisiplinan, tanggung jawab, semangat kebangsaan, 

kreativitas, peduli lingkungan, kerja sama dan keberanian. Sedangkan cara yang 

dilakukan melalui keteladanan, penegakan kedisiplinan, penugasan, pembiasaan, 

ceramah dan permainan edukatif. Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan nilai 

kebangsaan kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang meliputi sarana 

prasarana yang menunjang, dimasukkannnya pendidikan kepramukaan sebagai ekstra 

kurikuler wajib, kualitas pembina serta adanya dukungan dari keluarga. Sedangkan 

hambatan dalam pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan melalui kegiatna 

kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang terdiri dari hambatan internal dan 

eksternal. Hambatan yang timbul dari faktor internal antara lain rasa kelelahan anak-

anak karena banyaknya tugas dari sekolah, terbatasnya dana kegiatan untuk 

mengembangkan pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan melalui kegiatan 

kepramukaan. Sedangkan hambatan dari faktor eksternal yaitu perbedaan lingkungan 

berkarakter antara lingkungan sekolah dengan lingkungan masyarakat sekitar.  

Saran yang dikemukakan penulis antara lain : (1) bagi pembina Pramuka 

supaya mengembangkan permainan edukatif dalam pelaksanaan pendidikan nilai 

kebangsaan melalui kegiatan kepramukaan sehingga anak-anak dapat dengan mudah 

memahami nilai-nilai kebangsaan tersebut. (2) bagi sekolah perlu mengadakan 

semacam pelatihan atau training secara intensif terkait dengan penginteragrasian 

pendidikan, nilai kebangsaan kedalam kegiatan kepramukaan, (3) bagi orang tua 

harus ikut serta memberikan sumbangan sukarela dari orang tua/wali yang mampu 

sehingga pembiayaan kegiatan kepramukaan tidak bertumpu dari dana BOS.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Derasnya arus globalisasi menyebabkan terkikisnya nilai-nilai 

kebangsaan. Anak-anak lebih menyukai dan bangga dengan budaya asing dari 

pada budaya asli bangsanya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya rasa 

bangga yang lebih pada diri anak manakala menggunakan produk luar negeri, 

dibandingkan jika menggunakan produk bangsa sendiri. Selain daripada itu, 

lunturnya nilai-nilai kebangsaan pada anak-anak juga dapat dilihat dari 

kurangnya penghayatan siswa ketika upacara bendera, banyak sekali siswa yang 

tidak hafal lagu-lagu nasional maupun lagu daerah, tidak mengetahui pahlawan-

pahlawan nasional, bahkan juga banyak siswa yang tidak hafal sila-sila pancasila. 

Selain itu, Karakter Bangsa Indonesia yang berorientasi pada adat ketimuran juga 

mulai pudar, dibuktikan dengan adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang 

semakin membudaya, berkembangnya rasa tidak hormat kepada guru, orang tua, 

dan pemimpin,  serta kurangnya sopan santun dikalangan siswa. Hal ini 

menunjukkan bahwa rasa Nasionalisme sebagai pijakan teguh kepribadian 

bangsa telah hilang dan luntur seiring dengan perkembangan zaman.  

Pada Top Nine News Metro TV pada tanggal 6 Juni 2011 diberitakan 

bahwa dua sekolah  berdasarkan agama yang tidak pernah melakukan upacara 

bendera bahkan melarang peserta didik untuk hormat bendera merah putih yakni 
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Yayasan Perguruan Islam Al Irsyad Al Islamiyah Tawangmangu dan SD IST Al 

Albani Matesih. Alasan dari kepala sekolah yaitu bahwa hormat bendera sama 

dengan musyrik. Hal ini menunjukkan bahwa rasa Nasionalisme atau kebangsaan 

sebagai pijakan teguh kepribadian bangsa telah hilang dan luntur seiring dengan 

perkembangan zaman.  

Pendidikan dipilih sebagai alternatif utama pengembangan nilai 

kebangsaan, karena pendidikan merupakan sarana pembangunan  bangsa. 

Melalui pendidikan diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas generasi 

muda bangsa yang mampu meminimalisasi penyebab berbagai permasalahan . 

Nilai-nilai kebangsaan sebagai nilai dasar atau nilai intrinsik adalah nilai yang 

lestari dan abadi. Nilai ini eksis baik di masa lampau, masa kini maupun masa 

depan dalam kehidupan bangsa. Nilai-nilai kebangsaan menjadi bintang pemandu 

atau penunjuk arah ke mana bangsa dan negara Indonesia harus menuju. 

Walaupun nilai-nilai kebangsaan bersumber dari  dan berakar pada 

budaya bangsa pada masa lampau, namun nilai-nilai praktisnya, yaitu nilai-nilai 

yang diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia secara nyata, senantiasa 

diperbarui dan disesuaikan dengan konteks, kondisi dan situasi masyarakat yang 

terus menerus berubah. Oleh karenanya nilai-nilai kebangsaan yang menjadi ruh 

bangsa dan menyemangati bangsa tidak pernah usang. Hanya dengan 

pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan semacam itu dan dengan semangat 

kebangsaan yang kukuh tangguh, bangsa Indonesia akan mampu 

mempertahankan eksistensinya menghadapi berbagai tantangan zaman, 
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menghadapi rongrongan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai 

kebangsaan kita serta menghadapi gelombang budaya global. Tentu saja dengan 

menggunakan strategi, hal-hal yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai 

kebangsaan bangsa Indonesia akan diramu dan diracik menjadi unsur yang 

memperkuat budaya dan jati diri bangsa. Sedangkan yang bertentangan, 

berlawanan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan bangsa Indonesia 

dengan sendirinya akan ditepis dan ditolak.   

Para Generasi muda sebagai pemegang estafet kepemimpinan bangsa 

belum mencerminkan cita-cita pendidikan yang diharapkan. Masalah ini 

merupakan suatu fakta yang tidak boleh diabaikan mengingat pentingnya Sikap 

Nasionalisme dalam memajukan Negara Indonesia. Ketika pemerintah begitu 

gencar menyampaikan tentang pendidikan nilai kebangsaan atau nasionalisme, 

maka pembinaan Pendidikan nilai kebangsaan  melalui jalur pendidikan ini 

dirasakan tepat waktu,tepat fungsi, serta tepat sasaran. Terkait dengan 

penanaman nilai kebangsaan di era global sekarang ini salah satu lembaga formal 

yang ikut bertanggung jawab adalah satuan pendidikan. Pendidikan dianggap 

sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi 

baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, 

pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa 

dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab 

berbagai masalah nasionalisme. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan 
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akan terlihat dampaknya dalam waktu yang tidak segera, tetapi memilikidaya 

tahan dan dampak yang kuat di masyarakat. 

Sekolah Menengah Pertama merupakan lembaga formal yang menjadi 

pondasi awal untuk jenjang sekolah di atasnya. Oleh Karena itu, pendidikan di 

Sekolah Menengah Pertama mempunyai peranan yang sangat vital dalam  

menanamkan nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme.  

Upaya untuk menggalakkan kembali semangat kebangsaan atau 

nasionalisme melalui jalur pendidikan dapat ditempuh dengan melaksanakan 

pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dalam kegiatan ekstrakurikuler pada 

satuan pendidikan ekolah Menengah Pertama. Strategi ini ditempuh dengan 

mempertimbangkan efektivitas, efisiensi,  kontinuitas serta mempertimbangkan  

tingkat perkembangan usia dan kejiwaan peserta didik. 

Kegiatan Ekstrakurikuler yang selama ini telah diselenggarakan oleh 

Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu media potensial dalam rangka 

pembinaan nilai-nilai kebangsaaan pada peserta didik. Terutama dalam 

pendidikan kepramukaan yang merupakan ekstrakurikuler wajib bagi siswa di 

Sekolah Menengah Pertama. Melalui kegiatan kepramukaan, diharapkan dapat 

menumbuhkembangkan rasa nasionalisme, rasa tanggung jawab sosial, 

kedisiplinan serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Pendidikan nilai 

kebangsaan membutuhkan suatu proses internalisasi nilai-nilai. Oleh Karena itu, 

pentingnya pengintegrasian melalui kegiatan pendidikan kepramukaan 

didasarkan pada asumsi bahwa untuk menanamkan nilai-nilai serta semangat 
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kebangsaan harus disesuaikan dengan bakat, minat, dan kreativitas peserta didik 

dalam penciptaan suasana yang kondusif bagi berkembangnya potensi diri. 

Mencermati hal ini, perlu pengutamaan pendidikan nilai kebangsaan sejak 

dini bagi setiap individu.  Pendidikan nilai kebangsaan menjadi sebuah jalan 

keluar bagi proses perbaikan Bangsa dan Negara Indonesia. Situasi sosial yang 

ada menjadi alasan utama agar Pendidikan nilai kebangsaan segera digalakkan 

kembali dalam lembaga pendidikan. Permasalahan pendidikan pada Pendidikan 

nilai kebangsaan di Sekolah Menengah Pertama perlu segera dikaji, dan dicari 

altenatif-alternatif solusinya, serta perlu dikembangkannya secara lebih 

operasional sehingga mudah diimplementasikan di sekolah. 

 Selain kondisi SMP Negeri 30 Semarang Barat yang memengaruhi 

peneliti untuk memilih SMP Negeri 30 Semarang Barat sebagai lokasi penelitian 

karena dari pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa  SMP Negeri 30 

Semarang Barat merupakan sekolah di Jawa Tengah dan sudah berupaya 

mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan khususnya melalui pendidikan 

kepramukaan.  

Barangkat dari fenomena diatas, penulis  ingin mengetahui lebih dalam  

tentang pelaksanaan Pendidikan Nilai Kebangsaan di sekolah yang dirumuskan 

dalam judul “PELAKSANAAN PENDIDIKAN NILAI KEBANGSAAN 

MELALUI KEGIATAN KEPRAMUKAAN DI SMP NEGARI 30 

SEMARANG” 
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B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Nilai kebangsaan apa sajakah yang ditanamkan kepada siswa melalui 

kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang? 

2. Bagaimanakah  penanaman nilai kebangsaan melalui kegiatan kepramukaan 

di SMP Negeri 30 Semarang?  

3. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat  pelaksanaan 

pendidikan nilai kebangsaan melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 

30 Semarang? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Bertolak dari permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Nilai kebangsaan apa sajakah yang ditanamkan kepada siswa melalui 

kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang? 

2. Mengetahui penanaman nilai kebangsaan melalui kegiatan kepramukaan di 

SMP Negeri 30 Semarang 

3. Mendiskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan 

pendidikan nilai kebangsaan melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 

30 Semarang. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 
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a. Memberikan informasi ilmiah tentang pelaksanaan pendidikan nilai 

kebangsaan melalui kegiatan kepramukaan.  

b. Memberikan dasar-dasar ilmiah bagi pengembangan konsep 

pendidikan nilai kebangsaan. 

c. Memberikan gambaran dalam rangka pengenalan pendidikan nilai 

kebangsaan dalam kegiatan kepramukaan. 

2. Manfaat Praktis  

a.  Bagi sekolah 

Dapat digunakan sebagi bahan pertimbangan dalam memuat 

kebijakan dalam melaksanakan  pendidikan nilai kebangsaan yang 

diintegrasikan dalam kegiatan pramuka. Selain itu juga dapat dijadikan 

sebagai bahan evaluasi terhadap pendidikan nilai kebangsaan yang 

diintegrasikan dalam kegiatan pramuka yang selama ini dilakukan. 

b. Bagi Pembina Pramuka 

   Dapat memberikan informasi serta gambaran bagi Pembina 

ekstrakurikuler dalam melaksanakan pengintegrasian pendidikan nilai 

kebangsaan melalui kegiatan pramuka. 

c.  Bagi siswa 

Siswa dapat mengimplementasikan pendidikan nilai kebangsaan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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d.  Bagi peneliti 

Akan menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya yang 

berkenaan dengan masalah pendidikan nilai kebangsaan yang 

diintegrasikan dalam kegiatan kepramukaan 

E. PENEGASAN ISTILAH  

Suatu penelitian diperlukan gambaran yang jelas mengenai istilah dalam 

judul penelitian, maka diberikan batasan-batasan istilah dengan tujuan agar 

peneliti tetap berada dalam pengertian yang dimaksud dalam judul. 

1. Nilai Kebangsaan  

Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia mengandung nilai-nilai 

kebangsaan, yaitu cara berfikir dan cara kerja perjuangan bangsa. Hal tersebut 

sebagaimana diungkapakan oleh Sugito (2007: hal 76). 

Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar Negara, 

membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu 

dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta 

penyelengggaraan negara. Pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup 

bangsa mengharuskan kita sebagai bangsa untuk mentransformasikan nilai-

nilai Pancasilai itu ke dalam sikap dan perilaku nyata baik dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

 

Nilai-nilai kebangsaan tersebut terdapat dalam lima (5) sila dari pancasila 

sebagai berikut:   

a. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b. Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. 

c. Nilai Persatuan Indonesia. 

d. Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan. 
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e. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (Soegito, 2007: 

hal 79) 

Jadi nilai-nilai kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu  tindak tanduk 

suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterkaitan sosiokultural yang 

disepakati bersama. 

2. Pendidikan Nilai kebangsaan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU 

No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 1). Pendidikan nasional adalah pendidikan 

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.  

3. 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.  

Menurut Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (ARTGP) Pasal 6 ayat 

1 Kepramukaan adalah: 
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“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 dan 

metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan 

budi pekerti.” 

Jadi kegiatan kepramukaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan 

Pramuka yang menarik dan menyenangkan yang dilakukan di alam terbuka 

dengan tujuan pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. LANDASAN TEORI  

1.  Pendidikan Nilai  

a. Pengertian pendidikan nilai 

Pendidikan adalah salah satu proses untuk mempengaruhi peserta 

didik agar dapat mengembangkan kemampuannya. Menurut Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 disebukan 

bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual-

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara”. 

Sementara itu, Kohlberg et al. (Djahiri, 1992: hal 27) menjelaskan 

bahwa Pendidikan Nilai adalah rekayasa ke arah: (a) Pembinaan dan 

pengembangan struktur dan potensi/komponen pengalaman afektual 

(affective component & experiences) atau “jati diri” atau hati nurani 

manusia (the consiense of man) atau suara hati (al-qolb) manusia dengan 

perangkat tatanan nilai-moral-norma. (b) pembinaan proses pelakonan 

(experiencing) dan atau transaksi/interaksi dunia afektif seseorang 



12 
 

 

sehingga terjadi proses klarifikasi niai-moral-norma, ajuan nilai-moral-

norma (moral judgement) atau penalaran nilai-moral-norma (moral 

reasoning) dan atau pengendalian nilai-moral-norma (moral control). 

Sebelum kita terlalu jauh memahami tentang pendidikan nilai 

sebaiknya kita bedakan terlebih dahulu antara pendidikan, 

pengajaran,dan pelatihan. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin 

terhadap lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan 

perubahan dalam dirinya yang memungkikan untuk berfungsi dalam 

kehidupan masyarakat. Sedangkan pengajaran bertugas mengarahkan 

proses ini agar sasaran dari perubahan itu dapat tercapai sebagaimana 

mestinya. Dan sedangkan tujuan dari pelatihan merupakan standard 

kualifikasi bagi pencapaian kemampuan atau kompetensi dari suatu 

proses pelatihan dan belajar mengajar, memuat kemampuan spesifik, 

hasil, dan pemenuhan kopetensi yang diharapkan, dan menggunakan kata 

kerja operasional yang jelas dengan cirri-ciri sebagai berikut : dapat 

diamati, dapat diukur, dapat dilakukan dan ada batasan waktu. 

b. Tujuan Pendidikan Nilai  

Pendidikan Nilai ditujukan agar siswa dapat menghayati dan 

mengamalkan nilai sesuai dengan keyakinan agamanya, konsesus 

masyarakatnya dan nilai moral universal yang dianutnya sehingga 

menjadi karakter pribadinya. (Hill, 1991: hal 80). 



13 
 

 

 Mulyana (2004: hal 119) menambahkan bahwa pendidikan nilai 

bertujuan untuk membantu peserta didik mengalami dan menempatkan 

nilai-nilai secara integral dalam kehidupan mereka. 

c.  Pendekatan dan Model Pendidikan Nilai 

Dalam pendidikan nilai terdapat beberapa pendekatan dan model. 

Djahiri (1992) mengemukakan delapan pendekatan dalam pendidikan 

nilai atau budi pekerti, yaitu: 

a) Evocation; yaitu pendekatan agar peserta didik diberi   

kesempatan dan keleluasaan untuk secara bebas 

mengekspresikan respon afektifnya terhadap stimulus yang 

diterimanya. 

b) Inculcation; yaitu pendekatan agar peserta didik menerima 

stimulus yang diarahkan menuju kondisi siap. 

c) Moral Reasoning; yaitu pendekatan agar terjadi transaksi 

intelektual taksonomik tinggi dalam mencari pemecahan suatu 

masalah. 

d)  Value clarification; yaitu pendekatan melalui stimulus terarah      

agar siswa diajak mencari kejelasan isi pesan keharusan nilai 

moral. 

e)  Value Analysis; yaitu pendekatan agar siswa dirangsang untuk 

melakukan analisis nilai moral. 

f) Moral Awareness; yaitu pendekatan agar siswa menerima stimulus 

dan dibangkitkan kesadarannya akan nilai tertentu. 

g)  Commitment Approach; yaitu pendekatan agar siswa sejak awal 

diajak menyepakati adanya suatu pola pikir dalam proses 

pendidikan nilai. 

h) Union Approach; yaitu pendekatan agar peserta didik diarahkan 

untuk melaksanakan secara riil dalam suatu kehidupan. 

 

Sementara itu, Hers (1980) mengemukakan empat model 

pendidikan nilai, yaitu teknik pengungkapan nilai, analisis nilai, 

pengembangan kognitif moral, dan tindakan sosial. Keempat model 
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tersebut dapat dijelaskan berikut. Pertama; teknik pengungkapan nilai 

adalah teknik yang memandang pendidikan moral dalam pengertian 

promoting self-awareness and self caring dan bukan mengatasi masalah 

moral yang membantu mengungkapkan moral yang dimiliki peserta didik 

tentang hal-hal tertentu. Pendekatannya dilakukan dengan cara 

membantu peserta didik menemukan dan menilai/menguji nilai yang 

mereka miliki untuk mencapai perasaan diri. 

 

Kedua, model analisis nilai, yaitu model yang membantu peserta 

didik mempelajari pengambilan keputusan melalui proses langkah demi 

langkah dengan cara yang sangat sistematis. Model ini akan memberi 

makna bila dihadapkan pada upaya menangani isu-isu kebijakan yang 

kompleks. Ketiga, pengembangan kognitif moral, yaitu model yang 

membantu peserta didik berpikir melalui pertentangan dengan cara yang 

lebih jelas dan menyeluruh melalui tahapan-tahapan umum dan 

pertimbangan moral. Keempat, tindakan sosial, yaitu model yang 

bertujuan meningkatkan keefektifan peserta didik mengungkap, meneliti, 

dan memecahkan masalah sosial. 

Sedangkan menurut Wibisono (2000) langkah-langkah 

implementasi pendidikan nilai dapat dikembangkan dalam proses belajar 

mengajar yang berwawasan berikut ini. (1) Spiritual untuk meletakkan 

nilai-nilai etik dan moral serta religiusitas sebagai dasar dan arah 

pengembangan sains. Character based approach perlu diterapkan dalam 

setiap mata kuliah untuk mengembangkan sikap “saling menyapa”antara 

sains dan moral. (2) Akademis untuk menunjukkan kaidah-kaidah 

normatif yang harus dipatuhi dalam menggali dan mengembangkan ilmu 

yang oleh Merton kaidah-kaidah itu disebut sebagai universalisme, 

komunalisme, disinterestedness, dan skeptisisme yang terarah. (3). 

Mondial untuk menyadarkan bahwa siapapun pada masa depan harus 

siap untuk menghadapi dialektikanya perubahan yang berlangsung secara 

cepat dan mendasar, dan secara cepat dan tepat sanggup mengadaptasi 

diri dengan perobahan itu, untuk kemudian sanggup mencari jalan 

keluarnya sendiri dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. 
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Untuk kepentingan proses belajar-mengajar seperti dimaksud di 

atas, model indoktriner dirasa tidak sesuai lagi. Metode pendidikan lebih 

menekankan pada pembelajaran (learning), bukan pengajaran (teaching) 

dan berlangsung dalam suasana demokratis, tidak ada pemaksaan, 

diberikan kesempatan untuk berpikir kritis dan bebas untuk menanggapi. 

Guru sebagai fasilitator serta motivator peserta didik. 

d. Metode pelaksanaan pendidikan nilai  

Pendidikan nilai dilaksanakan menggunakan beberapa metode 

sebagai cara menacapai keberhasilan. Dan beberapa metode yang dapat 

diterapkan dalam hal ini sebagai berikut : 

a. Metode Lesson Study  

 Pendidikan merupakan hal yang sangat penting diketahui dan 

dimilki setiap orang. oleh karena itu berbagai upaya harus dilakukan agar 

nilai-nilai pendidikan bisa dicerna dan di aplikasikan dengan baik oleh 

setiap orang. agar pendidikan nilai dapat diterapkan dengan mudah, maka 

penerapan metode yang efektif dan efesien merupakan sebuah keharusan. 

 Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam pendidikan 

nilai adalah metode lesson study, yang berarti bentuk kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang guru atau sekelompok guru yang bekerja sama 

dengan orang lain. Kerjasama ini dilakukan untuk merancang kegiatan 

megajar yang menyenangkan, sehingga kegiatan itu diharapkan dapat 

meningkatkan mutu belajar peserta didik. Selain itu kerjasama ini juga 



16 
 

 

bertujuan demi kepentingan refleksi bersama atas hasil pengamatan yang 

baru saja dilakukan. Refleksi bersama dapat dilakukan dalam bentuk 

diskusi oleh pengamat dan guru yang bertujuan menyempurnakan proses 

pembelajaran.  

 Dalam menjalankan metode ini ada beberapa pertanyaan yang 

harus dijawab oleh guru sehingga jawaban-jawaban tersebut kelak dapat 

mempengaruhi guru dalam membentuk karakter peserta didik. Beberapa 

pertanyaan itu adalah sebagai berikut : 

1.      Pertanyaan instrospektif . 

2.      Pertanyaan keterbukaan. 

3.      Pertanyaan toleran. (Suroso,  2007:  hal 18-19) 

b. Metode Livein 

Metode ini merupakan metode yang diterapkan secara langsung 

pada peserta didik. Artinya, untuk menumbuh kembangkan nilai pada diri 

peserta didik, dia harus dihadapkan dengan situasi nyata yang dapat 

merangsang terbentuknya karakter tertentu pada dirinya.  

 Penerapan metode ini dilatar belakngi oleh alasan yang 

menyatakan bahwa nilai pada peserta didik tidak hanya dapat dibangun 

dari proses pembelajaran disekolah. Selain itu, peserta didik juga perlu 

terjun kelapangan untuk merasakan kehidupan masyarakat sebagai 

makhluk sosial.( Suroso,  2007 : hal 18-19) 

Dalam konteks melaksanakan pendidikan nilai, maka seharusnya 

pendidik menentukan lebih dulu visi, misi dan sasarannya yang 
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mengandung muatan yang holistik. Karena peserta didik sebagai subyek 

didik bukan hanya sekedar mengetahui nilai dan sumber nilai, melainkan 

perlu dibimbing ke arah nilai-nilai luhur yang harus diaktualisasikan 

dalam kehidupan pribadinya, di dalam keluarga, masyarakat, negara dan 

percaturan dunia. Ia juga harus menyadari nilai orang lain, nilai 

masyarakat, nilai agama orang lain, bangsa lain serta mampu hidup arif 

dan bijak dalam perbedaan nilai tersebut sehingga tercipta kerukunan 

hidup dan perdamaian sejati.  

Dengan demikian pendidikan nilai yang  juga identik dan 

memiliki esensi makna yang sama dengan pendidikan moral, pendidikan 

akhlak, pendidikan budi pekerti, pendidikan karakter dan sejenisnya– 

merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar dalam sistem 

pendidikan nasional Indonesia pada setiap jenjang, satuan, dan jalur 

pendidikan baik formal, informal maupun nonformal. 

Namun perlu kita ketahui pelaksanaan pendidikan nilai tidak 

terlepas dari evaluasi pelaksanaan pendidikan nilai yang dapat dartiakn 

sebagai proses untuk menentukan apakah tujuan pendidikan nilai dan 

prosas dalam pengembang ilmu telah sesuai dengan yang diharapkan.  

Jadi pendidikan nilai kebangsaan yaitu bentuk kegiatan 

pengembangan ekspresi nilai-nilai yang ada melalui proses sistematis dan 

kritis sehingga mereka dapat meningkatkan atau memperbaiki kualitas 

kognitif dan afektif peserta didik yang berwawasan kebangsaan. 
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2. Nilai Kebangsaan 

a. Pengertian Bangsa 

Secara umum dikenal dengan ada dua proses pembentukan 

bangsa dan negara, yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Pertama 

model ortodoks yaitu bermula dari adanya suatu bangsa terlabih dahulu, 

untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Kemudian 

yang kadua model mutakhir, yaittu berawl dari adanya negara terlabih 

dahulu yang terbantuk melalaui proses tersendiri, sedangkan penduduk 

negara merupakan sekumpulan suku,bangsa, dan ras. (Winarno, 2007 : 

hal 31) 

Dalam Ilmu Tata Negara terdapat berbagai pengertian mengenai 

istilah bangsa. Mengenai pengertian ada beberapa batasan seperti di 

bawah ini. 

1) Ernest Rinan (Perancis). Bangsa terbentuk karena adanya keinginan 

untuk hidup bersama (hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan 

yang agung.  

2) Otto Bauer (Jerman). Bangsa adalah kelompok manusia yang 

mempunyai persamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya 

persamaan nasib.  

3) Hans Kohn (Jerman). Bangsa adalah buah hasil hidup manusia dalam 

sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan 

tidak bisa dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki 

faktor-faktor obyektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa 

lain. Faktor-faktor itu berupa persamaan keturunan, wilayah, bahasa, 

adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, dan agama.( Winarno, 2007 

: hal 290) 
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Konsep bangsa memiliki dua pengertian (Badri Yatim, 1999 : 

hal10),  yaitu bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis dan 

bangsa dalam pengertian politis. 

a) Bangsa dalam Arti Sosiologis Antropologis  

Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah 

persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-

masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, 

bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi, mereka menjadi satu bangsa 

karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa, dan 

sebagainya. Ikatan demikian disebut ikatan primordial. Persekutuan 

hidup masyarakat semacam ini dalam suatu negara dapat merupakan 

persekutuan hidup yang mayoritas dan dapat pula persekutuan hidup 

minoritas.  

Bangsa dalam arti sosiologis antropologis sekarang ini lebih 

dikenal dengan istilah ethnic, suku, atau suku bangsa. Ini untuk 

membedakan dengan bangsa yang sudah beralih dalam arti politis. 

b) Bangsa dalam Arti Politis 

Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam 

dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan 

negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. 

Jadi, mereka di ikat oleh kekuasan politik, yaitu negara. 

Jadi,  bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah 

bernegara dan mengakui serta tunduk pada kekuasaan dari negara 

yang bersangkutan. Setelah mereka barnegara, terciptalah bangsa.   

 

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bangsa 

adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada satu wilayah dan 

memepunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. Sekumpulan 
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manusia tersebut yang dianggap memilik identitas bersama, dan 

mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan 

sejarahnya. 

b.  Pengertian Nilai 

Nilai atau value (valere artinya: kuat, baik, berharga). Dalam 

kamus Poerwadarminta dikatakan nilai adalah a). Harga dalam arti 

taksiran, misalnya nilai intan, b). Harga sesuatu, misalnya uang c). Angka 

kepandaian, d). Kadar, mutu, e). Sifat –sifat atau hal-hal yang penting 

atau berguna bagi kemanusiaan, misalnya nilai-nilai agama ( Daroeso, 

1986: hal 19). 

Menurut Gordon Allport dalam Mulyana (2004: hal 9), Nilai 

adalah keyakinan yang membuat sseorang bertindak atas dasar 

pilihannya. Bagi Gordon nilai terjadi pada wilayah psikologis yang 

disebut keyakinan.  

Kluckhon dalam Mulyana (2004: hal 10), mengartikan nilai 

sebagai suatu konsep tersirat atau tersurat yang sifatnya mempengaruhi 

pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan.  

Nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi 

manusia. Nilai adalah suatu penetapan  atau suatu kualitas yang 

menyangkut jenis dan minat. Sementara itu dalam pembahasan nilai ini 

tidak terlepas dengan pembahasan norma dan juga moral. Menurut 

KKBI, norma yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga 

kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, dan kendalian tingkah 
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laku yang sesuai dan diterima, setiap warga masyarakat harus mentaati. 

Kemudian  

istilah moral berasal dari bahasa latin mores yang berarti adat kebiasaan 

atau cara hidup.  

 Nilai adalah suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu 

hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia, karena suatu 

itu: 

1) Berguna (useful ). 

2) Keyakinan (belief). 

3) Memuaskan (statisfying). 

4) Menarik (interesting). 

5) Menguntungkan (profitable). 

6) Menyenangkan (pleasant). (Winarno, 2007 : hal 27) 

 

Menurut tinggi rendahnya, nilai dapat dikelompokkan dalam tingkatan 

sebagai berikut: 

1) Nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini terdapat deretan nilai yang 

mengenakan ataupun tidak mengenakan, yang menyebabkan orang 

senang atau tidak senang.  

2) Nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang penting 

dalam kehidupan, seperti kesejahteraan, keadilan, kesegaran.  

3) Nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai kejiwaan yang 

sama, sekali tidak bergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan. 

Contohnya, keindahan, kebenaran, kebaikan dan pengetahuan murni.  

4) Nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkatan ini terdapat moralitas nilai 

yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-

nilai pribadi. (Winarno, 2007 : hal 28) 

 

 Ada (3) tiga tingkatan nilai, yaitu: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai 

praktis.  
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1)  Nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat 

sedikit banyak mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai sesuatu 

yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi.  

2) Nilai instrumental sebagai pelaksanaan umum dari nilai dasar. 

Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang 

selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme 

lembaga-lembaga negara.  

3) Nilai praktis yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam 

kenyataan. Nilai praktis sesungguhnya menjadi batu ujian, apakah 

nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam 

masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut termasuk nilai 

etik atau nilai moral. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk dalam nilai 

tingkat dasar. (Winarno, 2007: hal 27) 

 

c. Nilai Kebangsaan 

Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari dan mengakar dalam 

budaya bangsa Indonesia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara berwujud atau mewujudkan diri secara statik menjadi dasar negara, 

ideologi nasional dan jati diri bangsa, sedangkan secara dinamik menjadi 

semangat kebangsaan.  

Sebagai dasar negara nilai-nilai kebangsaan tersebut melandasi segala 

kegiatan pemerintahan negara, baik dalam pengelolaan pemerintahan negara 

maupun dalam membangun hubungan dengan negara-negara lain. Nilai-nilai 

kebangsaan dalam hal ini juga menjadi etika bagi penyelenggara negara.  

Secara psikologis, bangsa indonesia marupakan pendukung nilai-nilai 

Pancasila (subscriber of value Pancasila). Bangsa Indonesia yang 

berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, 
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dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pandukung niali, bangsa indonesia 

itulah yangmenghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai sesuatu yang 

bernilai. (Syarbaini 2006: hal 29) 

Sedangkan sebagai ideologi nasional nilai-nilai kebangsaan melandasi 

pandangan (cara pandang) atau falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai 

kebangsaan tersebut mewujud dalam realita kehidupan bangsa Indonesia 

yang majemuk (pluralistik) yang menjadi kesepakatan dalam membangun 

kebersamaan. Sebagai ideologi, nilai-nilai kebangsaan tersebut menjadi etika 

dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta sekaligus menjadi 

tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia.  

Sebagai jati diri bangsa, nilai-nilai kebangsaan tersebut berwujud 

menjadi sikap dan perilaku yang nampak pada atau ditunjukkan oleh bangsa 

Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Misalnya, bagaimana seseorang bangsa Indonesia harus bersikap dan 

berperilaku dalam kebersamaan sebagai anggota masyarakat, bagaimana ia 

harus bersikap dan berperilaku  sebagai komponen bangsa, serta bagaimana ia 

harus bersikap dan berperilaku  sebagai warga negara Indonesia. 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan nilai kebangsaan 

teridentifikasisejumlah nilai sebagai berikut. 

a) Religius : Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksaan 
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ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. 

b) Jujur : Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat di percaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

c) Toleransi : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku etnis, sikap, pandapat, dan tindakan orang lain 

yang berbeda darinya. 

d) Disiplin : Tindakanyang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

e) Kerja keras : Perilaku yang menunjukkan upaya sunggguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajardan tugas, 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.  

f) Kreatif : Berpikir dan melakukan sesuatu untuk meng hasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

g) Mandiri :   Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas.  

h) Demokrasi : Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

i) Rasa ingin tahu : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajari, dilihat, dan didengar . 
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j) Semangat kebangsaan : Cara berpikir, bertindak, dan 

berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa, diatas 

kepentingan kelompok taupun individu. 

k) Cinta tanah air  : Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik bangsa. 

l) Menghargai prestasi : Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan 

orang lain. 

m) Bersahabat / komunikatif : Tindakan yang memperlihatkan 

rasa senang berbicara, bergaul,dan bekerjasama dengan orang 

lain. 

n) Cinta damai : Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas 

kehadiran dirinya. 

o) Gemar membaca : Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebijakan bagi 

dirinya. 

p) Peduli lingkungan : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 
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mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakana 

alam yang sudah terjadi. 

q) Peduli sosial : Sikap dan tindakan yang selalu ingin memeberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

r) Tanggung jawab : Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnyya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

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

(Kemendiknas, 2010: hal 9-10).  

Nilai-nilai kebangsaan tersebut sebagai sistem nilai yang bersumber 

dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia itu telah disepakati 

dinamakan Pancasila. 

d. Materi Pendidikan Nilai Kebangsaan 

Jabaran materi Pembinaan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan 

adalah sebagai berikut: 

1) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 

  Materi kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia 

mencakupi:  

a) Kesadaran sebagai bangsa Indonesia.  

b) Cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. 

c) Hak dan kewajiban sebagai warga Negara 
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d) Hakikat negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

e) Harkat, martabat, dan derajat bangsa Indonesia. 

f) Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

g) Kebhineka tunggal ikaan bangsa dan kebudayaan Indonesia. 

h) Sejarah perjuangan bangsa Indonesia, serta  

i) Simbol-simbol negara (Lambang Negara Garuda Pancasila, 

Bendera Kebangsaan Indonesia Sang Saka Merah Putih, Lagu 

Kebangsaan Indonesia Raya, dan Bahasa Persatuan Bahasa 

Indonesia, serta Lembaga - lembaga negara). 

2) Kecintaan Terhadap Tanah Air 

  Materi kecintaan terhadap tanah air mencakupi:  

a) Lagu-lagu perjuangan dan/ atau lagu yang bertemakan 

nasionalisme. 

b) Menjaga dan merawat  lingkungan. 

c) Kebanggaan atas potensi sumber daya yang dimiliki bangsa 

d) Indonesia serta berupaya merawat, mengolah, dan menjaganya. 

e) Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa melalui prestasi 

baik di sekolah maupun di masyarakat, serta  

f) Ikut serta menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. 

3) Keyakinan pada Pancasila Sebagai Ideologi, Dasar, dan Falsafah 

Negara 
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Materi keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi, dasar, dan 

falsafah negara mencakupi:  

a) Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi 

negara. 

b) Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 

c) Hari-hari besar agama dan nasional. 

d) Nilai-nilai kepahlawanan. 

e) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

f) Kerelaan Berkorban untuk Bangsa dan Negara. 

 Materi kerelaan berkorban untuk negara mencakupi:  

a) Kesetiakawanan sosial dan solidaritas nasional. 

b) Kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab. 

c) Pola hidup sederhana. 

d) Menjaga fasilitas umum dan milik negara.   

e) Menghormati kepentingan umum. 

f) Kemampuan Awal Bela Negara 

 Materi kemampuan awal bela negara mencakupi:  

a) Hidup bersih dan sehat 

b) Kesamaptaan jasmani  

c) Kedisiplinan dan ketertiban 

d) Keuletan, tahan uji, dan pantang menyerah.  

e) Rajin belajar dan giat bekerja (Diknas Provinsi Jateng, 2010: 16) 
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 3.  Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan Sebagai Pendidikan Nilai       

Kebangsaan 

Gerakan Pramuka sebagai wadah atau organisasi bertujuan untuk 

membentuk manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta sehat 

jasmani dan rohani, sehingga menjadi warga Indonesia yang berjiwa 

Pancasila yang mampu dan sanggup untuk menyelenggarakan 

pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Kepramukaan 

menghadapi tantangan kemajuan globalisasi dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, apalagi masuknya budaya barat yang 

cenderung mengedepankan aspek-aspek hedonistik.  

Gerakan Pramuka, sebagai satu-satunya struktur organisasi 

kepanduan di Indonesia yang mempunyai struktur organisasi dalam 

Pramuja, yaitu Kwartir, Gugus Depan, dan Satuan Karya. Secara prinsip, 

Kwartir adalah tempat perencanaan dan pengambilan kebijakan strategis, 

sedangkan pelaksanaan adalah Gugus Depan karena Gugus Depan 

merupakan ujung yang paling depan dan utama dalam pembinaan 

anggotanya. Gugus Depan berdasarkan lokasinya dapat dibedakan 

menjadi beberapa macam, antara lain:  

a. Gugus Depan biasa, yang berpangkapan di sekolah-sekolah, yaitu SD, 

SMP, SMU/SMK/MA.  
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b. Gugus Depan Teritorial, yang berpangkalan di daerah/tempat tertentu, 

atau lingkungan masyarakat tertentu dan juga berpangkalan di 

instansi-instansi. 

c. Gugus Depan Luar Biasa, yang berpangkalan di sekolah luar biasa dan 

lembaga permasyarakatan.  

d. Gugus Depan Luar Negeri, yang berpangkalan di luar wilayah 

Republik Indonesia yang didirikan atas persetujuan Kwartir.  

e. Gugus Depan Perguruan Tinggi, yaitu yang berpangkalan di 

Perguruan Tinggi seperti Universitas, Institusi, Sekolah Tinggi, 

Akademi, dan sebagainya.  

         Semua jenis Gugus Depan ini mempunyai pola pengelolaan 

yang berbeda tetapi pada intinya sama, yaitu membina anggotanya.  

         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 ekstra kurikuler (lembaga pendidikan formal). 

Penyelenggara kegiatan kepramukaan mengacu pada prinsip dasar 

kepramukaan (PDK) dan metode kepramukaan (MK) dalam suatu 

wadah organisasi yaitu gerakan pramuka. 
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1) Hakikat Kepramukaan  

Kepramukaan adalah aspek yang berkaitan dengan Pramuka (UU 

No. 12 Tahun 2010). Menurut Anggaran Rumah Tangga Gerakan 

Pramuka (ARTGP) Pasal 6 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 teruka dengan prinsip 

dasar dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan 

watak, akhlak, dan budi pekerti.” 

 

 

Berdasarkan pengertian kepramukaan di atas, maka hakikat 

kepramukaan adalah: 

a) Suatu proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan 

bagi anak dan pemuda di bawah tanggung jawab orang dewasa. 

Artinya proses pendidikan dalam kepramukaan dikemas semenarik 

mungkin berbeda dengan proses pendidikan yang kita kenal di dalam 

kelas. Di dalam kelas ada guru dan siswa yang diartikan sebagai guru 

dan anak. Apa yang terjadi di dalam kelas juga cenderung formal. 

Sedangkan pendidikan kepramukaan tidak ada status orang tua dan 

anak. Yang ada hanya kakak dan adik. Sehingga cenderung santai dan 

fleksibel. Kegiatannya tidak berfokus pada materi-materi akademik. 

Melainkan materi-materi khusus kepramukaan yang diselingi dengan 

permainan (game) sehingga dapat mengurangi rasa jenuh.  
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b) Kepramukaan dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan sekolah 

dan di luar lingkungan pendidikan keluarga yang menggunakan 

prinsip dasar dan metode pendidikan kepramukaan. Artinya Pramuka 

dilakukan di luar jam sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 

bentuk ekstrakurikuler yang dapat dipilih oleh siswa sebagai kegiatan 

tambahan selain belajar di dalam kelas bersama guru. Kegiatannya 

harus selalu berprinsip pada metode dan prinsip dasar kepramukaan. 

2)  Tujuan Gerakan Pramuka  

Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka 

agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, dan 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 (Pasal 4, 

UU No. 12 Tahun 2010).  

 

3)  Sifat Kepramukaan  

Resolusi Konferensi Kepramukaan sedunia tahun 1924, di 

Kopenhagen Denmark menyatakan bahwa kepramukaan mempunyai tiga 

sifat yaitu: 

a) Nasional artinya kepramukaan itu diselenggarakan di masing-masing 

negara disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara tersebut.  
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b) Internasional artinya kepramukaan harus dapat mengembangkan rasa 

persaudaraan dan persahabatan antar sesama anggota kepanduan 

(Pramuka) dan sebagai sesama manusia.  

c) Universal artinya kepramukaan itu dapat berlaku untuk siapa saja 

serta dapat diselenggarakan dimana saja. (Sunardi, 2006: hal 4). 

4)  Tugas Pokok Gerakan Pramuka  

Anggaran Dasar Gerakan Pramuka (ADGP) 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 manusia yang berkepribadian Indonesia, yang percaya 

kepada kemampuan sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya 

sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan 

masyarakat, bangsa dan negara. 
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5)  Fungsi Kepramukaan  

a) Kegiatan menarik bagi anak dan pemuda (game). Kegiatan menarik 

ini maksudnya adalah kegiatan yang menyenangkan tetapi 

mengandung pendidikan. Sedapat mungkin kegiatan Pramuka 

dirancang dengan menarik. Karena pesertanya adalah usia anak-anak 

yang masih dalam taraf bermain maka akan lebih cocok jika 

kegiatannya diisi dengan permainan yang mendidik. Kegiatan 

permainan ini cocok diterapkan pada Pramuka Siaga (7-10 tahun), 

Pramuka usia Penggalang (11-15 tahun) dan usia Penegak (16-20 

tahun). Kegiatan yang dilakukan antara lain: senam tongkat, senam 

semaphore, belajar mengirim berita melalui kata-kata sandi, belajar 

mengenal alam dengan mengajaknya jalan-jalan santai, dan belajar 

menyanyi.  

b) Pengabdian (job) bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa Pramuka 

bukan lagi bermain, melainkan suatu tugas yang memerlukan 

keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Kewajibannya adalah dengan 

suka rela membaktikan dirinya demi suksesnya pencapaian tujuan 

organisasi. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh Pramuka usia 

Penegak (16-20 tahun) dan Pramuka usia Pandega (21-25 tahun) akan 

lebih cocok jika kegiatannya langsung diabdikan kepada masyarakat 

seperti: pengumpulan dan untuk membantu korban bencana, menjadi 

sukarelawan di daerah bencana dan lain sebagainya.  
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c) Alat (means) bagi masyarakat dan organisasi. Kepramukaan 

merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. 

Dan juga alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisainya. 

Masyarakat pada dasarnya menginginkan kehidupan yang aman, 

damai dan sejahtera. Untuk menciptakan kehidupan yang demikian 

diperlukan insan-insan yang tangguh secara lahir dan batin. Namun 

untuk menciptakan insan yang di harapkan tidak hanya cukup dengan 

pendidikan formal saja. Masyarakat masih membutuhkan peran lain di 

luar pendidikan formal. Salah satunya adalah dengan kegiatan 

kepramukaan. Karena dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 

4 dijelaskan tujuan gerakan Pramuka yang salah satunya adalah 

membina dan mendidik kaum muda Indonesia agar dapat membangun 

dirinya secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas 

pembangunan bangsa dan negara. Jadi kegiatan kepramukaan yang 

diberikan sebagai latihan berkala dalam satuan Pramuka itu sekedar 

alat saja dan bukan tujuan pendidikannya. (Sunardi, 2006: hal 4).  

Sedangkan menurut Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2010, “Gerakan 

Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan Pramuka 

melalui. a) pendidikan dan pelatihan Pramuka, b) pengembangan 

Pramuka, c) pengabdian masyarakat dan orang tua, dan d) yang 

berorientasi pada pendidikan. 
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6) 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 masuak golongan Penegak.  

d) Pemuda dewasa dengan usia 21 s/d 25 tahun masuk golongan 

Pandega. (Daroeso, 1986: hal 157). 

7) Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan  

Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan merupakan 

ciri khas yang membedakan kepramukaan dari lembaga pendidikan lain, 

yang dilaksanakan 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 progesif melalui: 

(1) Pengalaman kode Kehormatan Pramuka. Kode kehormatan adalah 

suatu norma atua 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 
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anggota gerakan Pramuka yang merupakan ukuran, norma atau 

standar tingkah laku kepramukaan seorang Pramuka Indonesia. Kode 

kehormatan terdiri atas. 

                      (a) Janji atau Satya. 

                      (b) Ketentuan-ketentuan moral (Dharma). 

(2) Belajar sambil melakukan berarti belajar dengan langsung praktek. 

Contohnya adalah kegiatan PPPK. Pramuka tidak hanya mempelajari 

bagaimana membalut luka, tapi juga langsung mempraktekkan pada 

maunsia secara langsung dengan prosedur yang tepat.  

(3) 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.  

(4) Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung 

pendidikan yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani 

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-
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masing kegiatan dibagi dan dikelompokkan menurut usia sehingga 

tepat sasaran sesuai perkembangan jasmani dan rohani.  

(5) 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.  

(6) 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.  

(7) Sistem satuan terpisah untuk putera dan 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.  
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(8) Kiasan dasar. Arti kiasan golongan Siaga (S); kemudian segeralah kita 

memulai dengan perkembangan yang membutuhkan bantuan 

kesadaran yang tinggi dan penataan yang baik.  

                     (a) Siaga Mula. 

                     (b) Siaga Bantu. 

                     (c) Siaga Taga.  

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: 

                     (a) Penggalang Ramu. 

                     (b) Penggalang Rakit. 

                     (c) Penggalang Terap. 

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: 

                     (a) Penegak Bantara. 

                     (b) Penegak Laksana. 

Untuk golongan Pandega, hanya terdiri satu tingkatan saja.  

(9) Sistem among  adalah sistem 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. (Sunardi, 2006: hal 61-62).  
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8) 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 (ayat 4 pasal 6 UU No. 12 tahun 2010). 

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. 

(5) Kewajiban terhadap masyarakat.  
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(6) Kewajiban terhadap Dasa Dharma. (Sunardi, 2006: hal 8). 

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 sayang sesama manusia. 

(3) Patriot yang sopan dan kesatria. 

(4) Patuh dan suka bermusyawarah.  

(5) Rela menolong dan tabah. 

(6) Rajin, terampil, dan gemnbira. 

(7) Hemat, cermat, dan bersahaja. 

(8) Disiplin, berani dan setia. 

(9) Bertanggung jawab dan dapat dipercaya.  

(10) Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan. (ayat 5 pasal 6 UU 

No. 12 tahun 2010).  

Kode kehormatan untuk masing-masing golongan usia berbeda-

beda disesuaikan dengan perkembangan jasmani dan rohani masing-

masing golongan anggota Pramuka yaitu. 

(a) Siaga 

Janji  : Dwi Satya. 

Dharma  : Dwi Dharma. 

(b) Penggalang  
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Janji  : Tri Satya.  

Dharma  : Dasa Dharma. 

(c) Penegak  

Janji  : Tri Satya. 

Dharma  : Dasa Dharma. 

(d) Pandega  

Janji  : Tri Satya. 

Dharma  : Dasa Dharma (Sunardi, 2006: hal 8). 

 

 

B. KERANGKA BERPIKIR  

Pelaksanaan nilai kebangsan melalui jalur pendidikan dapat ditempuh 

dengan melaksanakan pengintegrasian nilai-nilai nasionalisme dalam 

kegiatan kepramukaan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 

Strategi ini ditempuh dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi,  

kontinuitas serta mempertimbangkan  tingkat perkembangan usia dan 

kejiwaan peserta didik. Pendidikan Kepramukaan yang selama ini telah 

diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu media 

potensial dalam rangka pembinaan nilai-nilai kebangsaaan pada peserta didik. 

Melalui Pendidikan kepramukaan, diharapkan dapat menumbuhkembangkan 

rasa nasionalisme, rasa tanggung jawab sosial, kedisiplinan, kepedulian, 

keberanian,  serta potensi yang dimiliki oleh anak.  

Pendidikan nilai kebangsaan  membutuhkan suatu proses internalisasi 

nilai-nilai. Oleh Karena itu, pentingnya pengintegrasian melalui kegiatan 

pendidikan kepramukaan didasarkan pada asumsi bahwa untuk menanamkan 
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nilai-nilai serta semangat kebangsaann harus disesuaikan dengan bakat, 

minat, dan kreativitas peserta didik dalam penciptaan suasana yang kondusif 

bagi berkembangnya potensi diri. 

   SMP Negeri 30 Semarang merupakan salah satu sekolah yang 

menerapkan nilai-nilai kebangsaan di Kota Semarang, sehingga Pembina 

pramuka di sekolah tersebut memiliki cara khusus dalam menanamkan nilai-

nilai kebangsaan kepada anak dalam setiap kegiatan-kegiatan pramuka. 

Pendidikan nilai kebangsaan dalam pendidikan kepramukaan dapat berjalan 

dengan baik karena terdapat beberapa faktor yang menunjang baik dari faktor 

intern maupun ekstern. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan penanaman 

nilai-nilai  kebangsaan juga ditemui beberapa hambatan. 

Dari uraian diatas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut: 
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Gambar 1: Kerangka berfikir 
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c. Minat siswa 
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2.Faktor penghambat 
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b. Perbedaan 

lingkungan karakter 

c. Rasa 

Pelaksanaan 

1. Keteladanaan 

2. Ceramah 

3. Nasehat 
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Nilai yang di kembangkan 

1. Religius 

2. Cinta tanah air 

3. Kedisiplinan 

4. Tanggung jawab 

5. Peduli lingkungan 

6. Kerjasama 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian 

kualitatif. Yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok.  Penelitian kualitatif bukan 

semata-mata hanya untuk mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subjek 

terhadap dunia sekitarnya. “Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati (Bodgan dan taylor dalam Moleong, 2002 : 3)”. Dalam penelitian 

kualitatif bukan menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya, data-data 

yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, walaupun demikian juga 

dapat dimungkinkan berkumpulnya data-data yang bersifat kualitatif (Kaelan, 2005: 20). 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 30 Jl. Amarta No. 21 Kecamatan 

Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah Telp (024)7604005.  

Lokasi penelitian ini dipilih karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah 

unggulan di semarang yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dalam 

proses pembelajaran , serta mewajibkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan  

pramuka sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang 
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dapat digunakan sebagai referensi oleh Sekolah Menengah Pertama  yang lain untuk 

dapat mengembangkan pendidikan Nasionalisme dan karakter bangsa melalui 

pendidikan kepramukaan. 

 

C. Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan 

dalam penelitian kualitatif sebab pada dasarnya penelitian kualitatif tidak di mulai 

dari sesuatu yang kosong atau tanpa ada masalah, melainkan di lakukan berdasarkan 

persepsi seseorang terhadap masalah. Masalah ini bisa datang dari pengetahuan 

ataupun pengalaman sebelumnya maupun dari pengetahuan atau pengalaman sendiri 

( Moleong, 2004:92). 

Fokus yang berhubungan tersebut dalam hal ini mungkin berupa data 

empiris, konsep, pengalaman, pengetahuan, pengalaman sendiri atau unsur lainnya. 

Jika kedua faktor itu diletakkan secara berpasangan akan menghasilkan sejumlah 

tanda tanya dan perlu dicari solusinya.  

 

Berdasarkan konsep tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini 

adalah:  

a.  Nilai kebangsaan apa saja yang di tanamkan kepada siswa melalui kegiatan 

kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang 

b.  Pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan yang diberikan melalui kegiatan 

kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi.  

c. Faktor yang menunjang dan menghambat pelaksanaan nilai kebangsaan  melalui 

kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang yang meliputi  faktor internal 
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seperti guru atau pembina pramuka (pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan 

yang dimiliki oleh seorang pembina), motivasi siswa, maupun sarana prasarana.  

 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh 

(Arikunto, 2002:107), yang menjadi data dalam penelitian kali ini adalah: 

1) Data Primer  

Sumber data primer yaitu kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati 

atau diwawancarai (Moleong, 2002:112). Sumber data Primer dalam penelitian ini 

diperoleh secara langsung melalui pengamatan langsung terhadap responden. 

Responden adalah seseorang yang dimintai keterangan mengenai suatu fakta atau 

pendapat. Responden dalam hal ini yaitu: Kepala Sekolah, Pembina pramuka, serta 

adik-adik pramuka SMP Negeri 30 Semarang. 

2) Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang mendukung dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Dokumentasi berupa sumber arsip-arsip SMP Negeri 30 Semarang. 

b. Pengamatan atau observasi. 

c. Foto. 

 

E. Subjek Penelitian  

Subyek penelitian merupakan subyek yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjadi sasaran penelitian. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah Dasar, 
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Pembina pramuka yang bersangkutan, serta siswa dan siswi SMP Negeri 30 Semarang 

Barat. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Peneliti merupakan instrumen 

penelitian yang utama dalam penelitian kualitatif. Sehingga peneliti harus mengetahui 

tentang semua hal yang ada dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti sebaiknya dapat 

menciptakan hubungan yang baik dengan responden untuk mendapatkan data-data yang 

maksimal. Terciptanya hubungan baik antara peneliti dengan informan, diharapkan akan 

dapat memperoleh informasi yang mampu mengungkapkan permasalahan di lapangan 

secara lengkap dan tuntas. Beberapa perlengkapan yang dipersiapkan sebagai alat 

pendukung dalam penelitian seperti alat tulis, kertas, kamera, kaset, dan tape recorder. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode: 

a. Observasi 

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang di 

lakukan sistematis, dengan prosedur yang berstandar (Moleong, 2004:197). 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian. 

Sehingga peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun langsung atau mengamati 

dan mencari langsung ke beberapa informan yang telah ditentukan sebagai sumber 

data. Pada metode ini, peneliti menjadi bagian dari setiap aktivitas yang ada dalam 

organisasi sasaran. Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung 

Pelaksaan Pendidikan Nilai Kebangsaan melalui Pendidikan Kepramukaan di SMP 

Negeri 30 Semarang Barat dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa 
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pedoman pengamatan. Dengan teknik observasi ini, peneliti dapat mencatat dan 

mendapat data langsung dari subjek. Teknik observasi ini digunakan untuk 

mengamati penegakan kedisiplinan dan kesiapan awal bela negara pada siswa 

melalui pendidikan Pramuka. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong,2002:135).  

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

tanya jawab untuk memperoleh keterangan dalam sebuah penelitian yang dilakukan 

antara pewawancara dengan responden sambil bertatap muka. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Pada metode 

ini peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan 

informasi secara lesan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan 

permasalahan penelitian.  

Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui secara menyeluruh 

mengenai Pelaksanaan Pendidikan Nilai kebangsaan melalui Pendidikan 

Kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan alat pengumpul data yang berupa pedoman wawancara yaitu 
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instrument pertanyaan yang ditujukan kepada responden yaitu kepala SMP Negeri 

30 Semarang, pembina pramuka, serta anggota pramuka di Sekolah tersebut. 

 

c. Dokumentasi 

Berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, di dalam 

melaksanakan metode ini peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan transkrip, internet, notulen rapat, surat kabar, majalah, agenda, 

dokumen, buku-buku, dan peraturan-peraturan. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan dokumen yang ada pada lembaga atau instansi yang terkait atau 

bahan-bahan yang tertulis yang bertalian dengan situasi latar belakang obyek 

penelitian dan ini sebagai pelengkap. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2009). Penggunaan 

metode ini akan membantu peneliti untuk memperoleh fakta mengenai kebenaran 

yang valid. Hal ini karena objek yang menjadi sasaran penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan dengan fakta yang ada. Peneliti mencari data-data tertulis 

yang berhubungan dengan program ekstrakurikuler maupun profil Sekolah Dasar 

yang diteliti. Data-data ini akan membantu peneliti dalam melakukan analisis data 

dan penarikan kesimpulan.  Pada metode ini, peneliti juga mengambil gambar 

berupa foto-foto serta data data-data baik tertulis maupun tidak tertulis yang ada di 

SMP Negeri 30 Semarang Barat serta literatur lain yang mendukung penelitian ini. 

G. Validitas Data  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas 
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yang tinggi. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan (Arikunto, 2002: 145). 

Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini dipergunakan teknik 

triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

pembanding tarhadap data tersebut. Terdapat empat teknik triangulasi antara lain 

menggunakan sumber, metode, penyelidikan, dan teori (Moleong, 2009: 178). Hal ini 

dapat di capai dengan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan orang secara pribadi 

3. Membandingkan keadaan dengan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat, 

pandangan orang seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah, orang yang 

berpendidikan, orang yang berbeda. 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan situasi dokumen yang berkaitan 

Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan kelima-limanya 

untuk membandingkan. Peneliti hanya menggunakan :  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

Pengamatan 

Sumber data                   Wawancara 

b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum 

Informan A 

Wawancara   Informan B 
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c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

wawancara 

Sumber data   Dokumen 

 

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan di tempat penelitian, dan 

melakukan wawancara, setelah mendapatkan hasil observasi peneliti 

membandingkan dengan hasil wawancara. 

Setelah melakukan wawancara dan observasi peneliti membandingkan hasil 

wawancara dan observasi dengan isi dokumen yang ada yang berkaitan dengan 

penilaian sehingga menghasilkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dan kemudian 

di ambil sebuah kesimpulan dalam penelitian. Hasil wawancara yang diperoleh dari 

kepala sekolah, Pembina pramuka, dan siswa dibandingkan dengan isi dokumen 

yang berkaitan dengan kegiatan pramuka dan hasil foto-foto kegiatan pramuka. 

Mengetahui keabsahan data dapat dilakukan dengan perpanjangan kehadiran peneliti 

ke lokasi penelitian dan referensi cukup kuat untuk mendukung validitas yang 

diperoleh. 

 

H. Analisis Data 

Dalam penelitian, analisis data penelitian  mempunyai kedudukan yang sangat 

penting. Metode analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moloeng, 

2007: 280). Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menganalisis dalam penelitian 

kualitatif, yaitu (1). Analisis data lapangan. (2). Analisis data setelah pengumpulan data 

selesai . Cara yang pertama dilakukan pada waktu kegiatan penumpulan data dilapangan 
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sedang berlangsung, cara ini dilakukan berulang-ulang dan hasilnya harus diuji kembali, 

sedangkan cara kedua dilakukan setelah proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan cara yang kedua dengan alasan bahwa analisisnya akan lebih 

lengkap, dengan demikian tidak perlu diulang-ulang. 

Agar hasil penelitian dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan, 

maka dalam menganalisis data penelitian menggunakan analisis model interaksi Milles 

dan Huberman. Kegiatan pokok analisa ini meliputi;  pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan keimpulan (Miles dan Huberman, 1992:20). 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang 

diperlukan. 

2. Reduksi Data 

Data-data penelitia yang telah dikumpulkan selanjutnya direduksi. Reduksi 

data merupakan proses pemilihan data, pemusatan pada penyederhanakan data, 

pengabstrakan dn transformasi data kasar  yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

dilapangan (Miles, 1992: 16). 

Dengan analisis ini memudahkan peneliti dalam menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data. Dengan cara seperti ini maka kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat diverifikasi. Dalam reduksi data ini peneliti memanfaatkan catatan 

lapangan untuk mempermudahkan damemanfaatkan catatan lapangan untuk 
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mempermudahkan data mana yang diperlukan dan data mana yang harus dibuang 

sehingga menghasilkan kesimpulan final. 

3. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu diadakan penyajian data. 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan  pengambilan tindakan (Miles, 

1992:17) 

4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 

Data-data hasil penelitian setelah direduksi, disajikan langkah yang  terakhir 

yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari data-data yang telah didapatkan 

dari laporan penelitian selanjutnya suatu kegiatan, sehingga kesimpulan-kesimpulan 

juga diverifkasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan hanyalah 

sebagai suatu bagian konfigurasi yang utuh (Miles, 1992:17) 

Dalam hal ini, peneliti meninjau kembali hasil penelitian dengan catatan 

lapangan selama penelitian apakah sudah sesuai atau belum, kemudian menarik 

kesimpulan dari setiap item tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka pengumpulan 

data, reduksi data, pengumpulan data dan penyajian data sebagai suatu yang saling 

brkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan 

I. Sistematika Penulisan 

1. Bagian Awal 

Bagian ini berisi: Abstrak, halaman judul, halaman pengesahan, motto, dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Pokok 
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BAB I: PENDAHULUAN  

Pendahuluan ini berisi : Judul, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,penegasan istilah. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang diharapkan mampu 

menjembatani atau mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi tentang Pendekatan Penelitian, Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Fokus 

Penelitian ,Sumber Data, Subjek Penelitian, Uji Validitas Data, Analisis Data, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian, tentang 

pelaksanaan pendidikan nilai melalui pendidikan kepramukaan di SMP Negeri 30 

Semarang. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dan saran. Mencakup : (1) Berbagai temuan penting yang 

sejalan dengan masalah, tujuan, ringkasan hasil, dan analisis, (2) Menjawab masalah 

yang dikemukakan dalam bab pendahuluan, memenuhi semua tujuan penelitian. 

Saran harus mengaitkan simpulan dan jalan keluar yang disampaikan. 

3. Bagian Akhir 

 Dalam bab ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

1. Gambaran Umum SMP Negeri 30 Semarang 

a. Sejarah SMP Negeri 30 Semarang 

SMP Negeri 30 Semarang terletak di jalan Amarta No. 21 Semarang 

termasuk Wilayah Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota 

Semarang. Semula SMP N 30 Semarang berasal Sekolah Laboratorium IKIP 

Semarang, yang terdiri dari  TK, SD, SMP dan SMA Laboratorium IKIP Semarang. 

Dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah (PP Nomor 10 Dikti) tahun 1981 

bahwa Perguruan Tinggi tidak boleh menangani SD, SMP dan SMA tetapi harus 

berada di bawah naungan Kanwil Depdikbud, maka pada tahun 1987 diadakan 

acara serah terima SMP Laboratorium kepada Kanwil Depdikbud dan kemudian 

berubah nama menjadi SMP Negeri 30 Semarang. Keberadaan SMP Negeri 30 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena berada ditengah-tengah perkampungan 

yang padat penduduknya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendaftar Peserta Didik 

Baru yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. 

Saat ini SMP Negeri 30 Semarang memiliki 24 ruang kelas, R. 

Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa dan Multi Media, 

Laboratorium IPA, R. UKS, R. OSIS, R Pramuka, R. Tata Usaha, R. Kepala 

Sekolah, R. Wakil Kepala Sekolah, R. Guru, R. Rapat, R. Mushola,  dan lapangan 

olahraga yang representatif.                         
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Kondisi riil pendidikan di SMP Negeri 30 Semarang pada saat ini berada 

pada strata menengah. Hal ini dapat dilihat dari hasil Ujian Nasional Tahun 

Pelajaran 2011/2012  menunjukkan bahwa SMP Negeri  30 Semarang menduduki 

ranking 12 untuk Sekolah Negeri dan Swasta se-Kota Semarang. Sebagai Sekolah 

Standar Nasional yang harus memenuhi 8 standar, meliputi Standar Kurikulum/Isi, 

standar proses, kompetensi kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana 

prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. SMP Negeri 30 Semarang 

masih membutuhkan pembenahan-pembenahan. antara lain masih kurangnya 

fasilitas sarana prasarana sebagai pendukung pendidikan.  

Untuk sarana prasarana walaupun SMP Negeri 30 Semarang ini telah 

memiliki lab komputer, lab IPA dan lab Bahasa, namun karena pembangunan yang  

selama ini didanai melalui komite maka masih banyak kekurangan dan ketidak 

sempurnaan dan atau sudah mulai rusak dan perlu perbaikan. Maka sekolah 

merencanakan untuk memperbaiki sarana yang ada untuk kebaikan sarana belajar 

siswa. Selain itu fungsi-fungsi pengelolaan sekolah masih perlu ditingkatkan, 

sedangkan standar pembiayaan  masih relatif rendah. Untuk itu diperlukan peran 

dari semua pihak untuk mewujudkan peningkatan kualitan dan kuantitas proses 

pembelajaran di sekolah ini. 

b. Letak Geografis 

Keberadaan SMP Negeri 30 Semarang sangat strategis karena lokasinya di 

pinggiran kota (± 2 KM dari pusat kota) berada di daerah Kelurahan krobokan, 

Kecamatan Semarang Barat, dan dikelilingi oleh Instansi Lembaga Sosial maupun 

Pemerintahan seperti Puskesmas, KUA, kantor Kecamatan Semarang Barat, Kantor 
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Kelurahan Krobokan, UPTD Semarang Barat. Secara rinci letak geografis SMP 

Negeri 30 Semarang sebagai berikut : 

Alamat   : Jl. Amarta No.21 Semarang  

Kelurahan  :  Krobokan 

Kecamatan   : Semarang Barat 

Kota   : Semarang 

Provinsi   : Jawa Tengah 

Kode Pos    : 50141 

Nomor telepon   : 024-7604005 

 

Gambar 1. Gedung SMP Negeri 30 Semarang tampak depan (sumber: dokumentasi pribadi 

tanggal 8 Maret 2013). 
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c. Visi Sekolah 

Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan dan mewujudkan 

kualitas kinerja yang baik, maka SMP Negeri 30 Semarang menetapkan visi dan 

misi. 

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian 

sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Visi adalah gambaran tentang 

masa depan SMP Negeri 30 Semarang secara ideal dan sebagai arah ke mana 

sekolah harus dikembangkan. 

Pada saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

pesat,serta tuntutan kebutuhan masyarakat dan orang tua terhadap institusi 

pendidikan telah memicu sekolah untuk merespon tantangan agar menjadi peluang 

yang dapat mengembangkan potensi yang ada di sekolah. SMP Negeri 30 

Semarang memiliki citra karakter bangsa  yang mengembangkan profil sekolah 

yang diinginkan di masa datang yang diwujudkan dalam Visi sekolah sebagai 

berikut: 

“PRIMA DALAM PRESTASI, SANTUN DALAM PRILAKU” 

Visi sekolah tersebut di atas mencerminkan cita-cita sekolah yang 

berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi sekarang, sesuai dengan 

norma dan harapan masyarakat. 

d. Misi Sekolah 

Dalam rangka mewujudkan visi SMP Negeri 30 Semarang, sekolah 

memiliki Misi sebagai berikut: 
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1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap siswa berkembang secara optimal,  sesuai dengan potensi 

yang dimiliki. 

2) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh 

warga sekolah. 

3) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi 

dirinya secara optimal. 

4) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan 

juga etika moral sehingga menjadi kearifan dan kesatuan dalam   

bertindak. 

5) Menerapkan management partisipasi dengan melibatkan seluruh 

warga sekolah dan stake holder sekolah.  

e. Tujuan Sekolah 

Berdasarkan visi dan misi sekolah, tujuan yang hendak dicapai adalah 

sebagai berikut  

1) Sekolah mengembangkan pemetaan, silabus, standar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator, aspek dan RPP kelas 7,8, dan 9  untuk semua mapel.  

2) Sekolah memiliki/mencapai standar proses pembelajaran meliputi: 

tercapai/telah dibuat/ditetapkan sekolah melaksanakan pembelajaran dengan 

strategi/metode: CTL, pendekatan belajar tuntas, pendekatan pembelajaran 

individual 

3) Sekolah mencapai standar pencapaian ketuntasan kompetensi daya serap 75% 

4) Sekolah memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu 

mengoperasikan komputer dan mampu berbahasa Inggris secara aktif. 

5) Sekolah memiliki/mencapai standar sarpras/fasilitas sekolah meliputi: semua 

srapras, fasilitas, peralatan, dan perawatan memenuhi SPM 

6) Sekolah memiliki/mencapai standar pengelolaan sekolah meliputi: pencapaian 

standar pengelolaan : pembelajaran, kurikulum, sarpras, SDM, kesiswaan, 

administrasi 

7) Sekolah mampu mencukupi pembiayaan pendidikan 
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8) Sekolah mengembangkan kemampuan akademik melalui evaluasi 

f. Kegiatan Pengembangan diri di SMP Negeri 30 Semarang 

Kegiatan pengembangan diri merupakan salah satu alat pengenalan siswa 

pada hubungan sosial. Di dalamnya terdapat pendidikan pengenalan diri dan 

pengembangan kemampuan selain pemahaman materi pelajaran. Berangkat dari 

pemikiran tersebut, di SMP Negeri 30 Semarang menyelenggarakan berbagai 

kegiatan pengembangan diri. 

Kegiatan pengembangan diri di SMP Negeri 30 Semarang sebagai 

berikut.Pramuka, Paskibra, Pencak Silat, Karate, Gabsimo, Palang Merah Remaja 

(PMR), Volly. 

2. Pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan dalam pendidikan kepramukaan 

di SMP Negeri 30 Semarang 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang sangat efektif dalam 

melaksanakan pendidikan nilai kebangsaan, sehingga siswa memiliki karakter baik yang 

nantinya akan bermanfaat dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Pendidikan 

yang menekankan pada pembentukan kepribadian sejatinya telah dilaksanakan oleh SMP 

Negeri 30 Semarang karena pada dasarnya tujuan pendidikan adalah menciptakan 

manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta akhlak mulianya, 

sehingga pelaksanaan pendidikan oleh setiap sekolah tentunya mengacu pada 

tercapainya hal tersebut.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara, 

observasi, dan dokumentasi didapatkan informasi bahwa SMP Negeri 30 Semarang  

mempunyai visi yaitu “PRIMA DALAM PRESTASI, SANTUN DALAM PRILAKU “ 
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 SMP Negeri 30 Semarang juga memiliki misi antara lain Melaksanakan 

pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara 

optimal,  sesuai dengan potensi yang dimiliki, Menumbuhkan semangat keunggulan 

secara intensif kepada seluruh warga sekolah, Mendorong dan membantu setiap siswa 

untuk mengenali potensi dirinya secara optimal, Menumbuhkan penghayatan terhadap 

ajaran agama yang dianut dan juga etika moral sehingga menjadi kearifan dan kesatuan 

dalam   bertindak, Menerapkan management partisipasi dengan melibatkan seluruh 

warga sekolah dan stake holder sekolah.  

Pendidikan Nilai Kebangsaan di SMP Negeri 30 Semarang bukan merupakan 

sebuah mata pelajaran yang berdiri sendiri. Tetapi lebih kepada pengintegrasian 

sekumpulan nilai-nilai kebangsaan melalui berbagai cara, yaitu pengintegrasian dalam 

pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler serta dalam kegiatan pembiasaan di sekolah.  

  Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bekti Wisnutomo 

(48 tahun) selaku Kepala Sekolah dalam wawancara dengan peneliti, beliau 

mengungkapkan sebagai berikut: 

 “Kami berusaha menanamkan nilai-nilai kebangsaan yaitu melalui 

internalisasi dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas (oleh 

guru kelas), kegiatan ekstrakurikuler (pramuka, komputer, pencak 

silat, dll), upacara setiap hari senin dan hari besar nasional. Dalam 

setiap kegiatan tersebut, siswa kami tuntut untuk selalu bersikap 

disiplin, sopan santun, tertib dan taat”. 
Dari pernyataan Bapak Bekti Wisnutomo sebagai Kepala Sekolah 

menunjukkan bahwa pendidikan nilai kebangsaan tidak perlu berdiri sendiri sebagai 

satu mata pelajaran. Namun dikembangkan melalui berbagai cara pengintegrasian 

dalam setiap pembelajaran, ekstrakurikuler, maupun pembiasaan budaya sekolah 

sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diamalkan oleh setiap peserta didik. 
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 SMP Negeri 30 merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama 

Berstandar Nasional, oleh karena itu sekolah tersebut telah berupaya menanamkan 

nilai-nilai kebangsaan melalui internalisasi di berbagai bidang dan kegiatan secara 

terstruktur. Seperti Kegiatan yang dilaksanakan setiap hari Senin bertempat 

dilapangan sekolah tersebut dengan peserta seluruh siswa kelas VII sampai kelas IX. 

Pelaksanaan tersebut hampir sama dengan kegiatan upacara, yakni seluruh siswa 

berbaris berdasarkan kelas masing-masing. Petugas kegiatan pembiasaan tersebut 

adalah per kelas. Pada waktu peneliti mengikuti kegiatan, kelas yang bertugas pada 

hari itu adalah kelas VII A.  

 Kegiatan diawali dengan persiapan barisan petugas dan peserta. Setelah 

semuanya tertib dan teratur, salah satu petugas naik keatas mimbar dan memimpin 

seluruh peserta. Selanjutnya rangkaian acara upacara benderapun dimulai. Kemudian 

disusul dengan menyanyikan lagu-lagu Nasional, yaitu Indonesia Raya, Maju Tak 

Gentar, dan Syukur yang diakhiri dengan berdoa bersama. 

 Seluruh rangkaian kegiatan pembiasaan yang rutin dilakukan setiap hari 

Senin ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada anak sejak dini 

melalui lagu-lagu kebangsaan, membiasakan sikap disiplin, membentuk sikap 

pemberani kepada setiap anak serta mengenalkan budaya bangsa Indonesia agar 

tercipta rasa cinta tanah air pada anak. 

 Dari hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa dalam 

lingkungan sekolah sangat mementingkan implementasi nilai-nilai pendidikan nilai 

kebangsaan pada siswa. SMP Negeri 30 Semarang berusaha mengembangkan nilai-
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nilai tersebut agar dapat membentuk jiwa dan kepribadian anak supaya siap dalam 

menghadapi tantangan global pada masa yang akan datang. 

 Pada saat ini, pemerintah begitu gencar menyampaikan tentang 

pendidikan nilai kebangsaan, maka kegiatan pembinaan nilai kebangsaan 

melalui jalur pendidikan ini dirasakan tepat sasaran. Pendidikan nilai 

kebangsaaan dapat diintegrasikan melalui jalur pendidikan salah satunya 

melalui ekstrakurikuler.  

 Pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler adalah suatu pengelolaan kegiatan secara sistematis, 

terencana dan terpadu terhadap peserta didik dengan mengacu pada nilai-nilai 

luhur Pancasila yang dilakukan oleh pemangku kepentingan pendidikan. 

Pedoman Umum Diknas ( 2011: 5). 
Pramuka sebagai  salah satu kegiatan ekstra kurikuler di sekolah sangat 

relevan dengan pendidikan nilai kebangsaan terbukti dengan kesamaan nilai-nilai 

dalam pendidikan nilai kebangsaan dengan nilai-nilai Dasa Dharma, sehingga sangat 

tepatlah bila lewat pramuka pendidikan nilai kebangsaan ditanamk. Setiap kegiatan 

pramuka terdapat penanaman cinta alam dan lingkungan, selain tetap mendidik anak 

untuk disiplin dalam berbagai bidang kehidupan. Solidaritas di antara sesama juga 

menjadi salah satu bidang garapan Gerakan Pramuka.  

Berikut ini nilai-nilai pendidikan nilai kebangsaan : Religius, Jujur, 

Toleransi, Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, 

Semangat Kebangsaan, Cinta tanah air, Menghargai prestasi, Bersahabat / 

Komunikasi, Cinta Damai, Gemar Membaca ,Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, dan 

Tanggung Jawab. 
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Sedangkan nilai-nilai dalam Dasa Dharma Pramuka meliputi : Takwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa; Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, Patriot 

yang sopan dan ksatria; Patuh dan suka bermusyawarah; Rela menolong dan tabah; 

Rajin, terampil, dan gembira; Hemat, cermat, dan bersahaja; Disipilin, berani, dan 

setia; Bertanggung jawab dan dapat dipercaya; Suci dalam pikiran, perkataan, dan 

perbuatan. 

Berikut ini tabel perbandingan antara nilai-nilai dalam pendidikan nilai 

kebangsaan dengan nilai-nilai Dasa dharma Pramuka. 

Tabel 1. Perbandingan Nilai-nilai dalam pendidikan nilai kebangsaan dengan nilai Dasa 

Dharma  

No Nilai-nilai dalam pendidikan nilai 

kebangsaan 

Nilai Dasa Dharma 

1 Religius  Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  

2 Peduli sosial dan peduli lingkungan  Cinta alam dan kasih sayang sesama 

manusia  

3 Semangat kebangsaan  Patriot yang sopan dan ksatria 

4 Demokratis  Patuh dan suka bermusyarah 

5 Rela berkorban  Rela menolong dan tabah  

6 Kerjasama  Rajin terampil dan gembira  

7 Kreatif  Hemat, cermat, dan bersahaja  

8 Saling menghargai  Disiplin, berani, dan setia  

9 Disiplin  Bertanggung jawab dan dapat dipercaya  

10 Keberanian  Suci dalam pikiran, perkataan, dan 

perbuatan 

11 Tertib   

12 Tanggung jawab   
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Oleh karena itu, SMP Negeri 30 Semarang berupaya mengintegrasikan 

pendidikan nilai kebangsaan salah satunya melalui Pendidikan kepramukaan sebagai 

ekstrakurikuler wajib di sekolah tersebut. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh ibu 

Mardiyah(45 tahun) selaku Ka Gudep Putri: 

“Pramuka itu salah satu kegiatan yang mengajarkan anak-anak 

untuk lebih memahami tentang alam serta sebagai pengamalan 

jiwa patriotisme, suka membantu dan suka rela dalam segala 

bidang. Anak dapat belajar bagaimana mengatur diri sendiri dan 

bagaimana berinteraksi dengan teman melalui penanaman 

kedisiplinan dan bekerjasama dalam setiap kegiatan 

pramuka.”(Wawancara pada tanggal 8 Maret 2013) 
Kegiatan Kepramukaan merupakan sistem pendidikan kepanduan yang 

sangat tepat dalam melaksanakan pendidikan nilai kebangsaan pada anak. Setiap 

anggota Gerakan Pramuka diharapkan mampu mengamalkan dan mempraktekkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya kepada masyarakat di 

sekelilingnya. Sebab Anak-anak yang tergabung dalam Gerakan Pramuka 

diharapkan kelak mampu menjadi kader pembangunan yang berjiwa Pancasila. 

Dalam Pramuka terdapat ketentuan-ketentuan moral yang di sebut dengan Dasa 

Dharma Pramuka yang berisi pokok-pokok moral yang harus ditanamkan kepada 

anggota Pramuka agar mereka dapat berkembang menjadi manusia berwatak, warga 

Negara Republik Indonesia yang setia, dan sekaligus mampumenghargai dan 

mencintai sesama manusia dan alam ciptaan Tuhan.   

Dengan adanya ketentuan moral tersebut dalam dasa dharma pramuka, 

maka sangat mendukung pelaksanaan pendidikan nilai nebangsaan yang pada intinya 

adalah penanaman nilai-nilai religius, kesadaran berbangsa dan bernegara, kerelaan 

berkorban serta kesiapan awal bela Negara 
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Berdasarkan observasi, kegiatan kepramukaan Gugus Depan 12.001 – 

12.002 SMP Negeri 30 Semarang Barat dilaksanakan pada hari Jumat Pukul 15.00 

WIB sampai dengan pukul 17.00 untuk  kelas VII. Oleh karena jumlah kelas dan 

siswa yang sangat banyak, maka kegiatan pramuka dipisahkan pelaksanaannya. 

Tempat pelaksanaan kegiatan tersebut adalah di lapangan sekolah SMP Negeri 30 

Semarang.  

Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan Sistem Terpisah 

untuk satuan putra dan satuan putri. Dimana Pramuka Penggalang putra 

dikelompokkan dengan Pramuka Penggalang Putra lainnya dan dipisahkan dari 

satuan Pramuka Penggalang putri. Satuan ini dibina oleh Pembina dan Pembantu 

Pembina putra juga. Demikian sebaliknya untuk satuan Penggalang Putri. 

. Bapak Wahyu (26 tahun) selaku Ka gudep putra disekolah tersebut 

mengungkapkan: 

„‟Kami mempunyai pembantu Pembina dari luar juga, mas. Yaitu siswa-

siswi alumni dari SMP ini. Pembina yang lain merupakan guru SMP 

Negeri 30 Semarang, Kak Mardiyah lebih banyak mengajarkan tentang 

Peta dan Panorama dengan gaya humorisnya agar anak-anak lebih enjoy  

menerima materi, sedangkan saya khusus pada Smaphore. ini hanya 

semacam pembagian tugas saja kok mas. Tapi kadang juga di rolling 

untuk tugas pemberian materinya. Karena semua Pembina harus mahir 

di segala meteri, baim itu PBB, tali temali, semaphore, p3k dan lain 

sebagainya.” (wawancara pada tanggal 8 Maret 2013). 

 

Setiap guru SMP Negeri 30 Semarang dituntut untuk memiliki kemampuan 

kepramukaan dan hampir seluruh guru telah mempunyai sertifikat menjadi Pembina, 

sehingga guru kelas juga ikut serta mengawasi anak-anak ketika melakukan kegiatan 

latihan. Sedangkan pembantu Pembina pramuka diluar bertugas untuk membantu 

melatih khususnya PBB , Semaphore dan Panorama. 
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Tujuan Pendidikan kepramukaan adalah mendidik anak Indonesia dengan 

prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan 

dengan keadaaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia 

agar supaya: 

Pertama, menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur, serta; a). tinggi 

mental moral budi pekerti dan kuat keyakinan beragamanya; b). tinggi kecerdasan 

dan ketrampilannya; c). kuat dan sehat fisiknya. 

Kedua, menjadi warga negara Indonesia yang ber-Pancasila serta patuh kepada 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga menjadi anggota masyarakat yang 

baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan 

bangsa dan negara. Berangkat dari tujuan tersebut, Bapak Bekti Wisnutomo 

mengungkapkan bahwa nilai-nilai kebangsaan yang ditanamkan dalam kegiatan 

pramuka antara lain: 

 

a.  Religius 

b. Kedisiplinan 

c. Sikap mandiri 

d. Cinta tanah air 

e. Rela berkorban 

f. Tanggung jawab 

 Bapak Wahyu (46 tahun) selaku Ketua Gugus depan putra juga 

mengungkapkan mengenai penanaman nilai-nilai kebangsaan di SMP Negeri 

30 Semarang. Beliau mengungkapkan sebagai berikut: 
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“Kami selaku Pembina pramuka berusaha menanamkan nilai-nilai 

kebangsaan melalui kegiatan-kegiatan pramuka. Kegiatan 

kepramukaan yang dilaksanakan adalah salah satu usaha untuk 

membina para anggotanya yang terdiri siswa-siswi sekolah dasar 

agar menjadi pribadi yang religius, memiliki rasa percaya diri, 

rasa berkewajiban, rasa tanggungjawab dan melatih disiplin.” 

(Wawancara pada tanggal 8 Maret 2013). 

Ibu Mardiyah menambahkan: 

“Dalam kegiatan pramuka, sesungguhnya mudah mas untuk menerapkan 

nilai-nilai kebangsaan , Nilai yang paling dominan dikembangkan 

adalah nilai keagamaan, kedisiplinan, kepedulian, cinta tanah air, 

tanggungjawab dan kemandirian. Menurut saya, nilai- nilai inilah yang 

menjadi pondasi anak untuk  belajar bersosialisasi kedepannya, sehingga 

penting saya tekankan pada anak” (Wawancara pada tanggal 8 maret 

2013).  

 

SMP Negeri 30 Semarang telah memberikan penanaman nilai-nilai 

kebangsaan dengan baik melalui kegiatan pramuka di sekolah tersebut. Beberapa 

kegiatan kepramukaan yang diselenggaraklan di SMP Negeri 30 Semarang adalah 

sebagai berikut: 

1) Latihan Rutin 

2) Pelantikan  

3) Dian Pinru 

4) Perkemahan, adalah pertemuan Pramuka Penggalang yang dilaksanakan secara 

reguler, untuk mengevaluasi hasil latihan di gugusdepan. Perkemahan 

diselenggarakan dalam bentuk Persami (Perkemahan Sabtu Minggu), 

Perjusami(Perkemahan Jum´at Sabtu Minggu), perkemahan liburan dan 

sejenisnya. 

5) Ulang Janji 

6) Wisata Penggalang 
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7) Bakti masyarakat. 

Irsyad Naufal (13 tahun) sebagai siswa kelas VII C SMPN 30 Semarang 

mengungkapkan sebagai berikut : 

“Saya senang ikut pramuka, karena menurut saya kegiatan 

pramuka sangat menyenangkan, Saya bersemangat ketika 

mengikuti kegiatan pramuka di sekolah karena Kakak Pembina 

selalu memberikan permainan-permainan yang menarik yang 

dilakukan bersama teman-teman. Paling seru ketika permainan 

kucing dan tikus, kak.” (Wawancara pada tanggal 8 Maret 2013). 

 

Sikap dan rasa kebangsaan harus diwujudkan melalui nilai-nilai moral 

yang melekat pada diri anak, yang nantinya akan melandasi sikap dan 

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan observasi, nilai-nilai 

pendidikan nilai kebangsaan dalam pramuka diselipkan dalam permainan-

permainan yang menarik dan mendidik. Misalnya adalah kucing dan tikus, buat 

barisan, lingkaran mahkota dan lain-lain. Nilai yang menonjol  dalam 

permainan-permainan tersebut adalah nilai kerjasama. Melalui permainan 

edukatif tersebut, akan membentuk siswa bersikap gotong royong dan terbiasa 

hidup bekerjasama dengan oranglain. 

M. Mighfar (13 tahun) siswa kelas VII D SMP Negeri 30 Semarang 

juga mengungkapkan hal yang sama mengenai cara penanaman nilai 

kebangsaan yang diajarkan kepada anggota pramuka SMP Negeri 30 Semarang. 

Ungkapan dari Mighfar adalah sebagai berikut: 

“Saya selalu bersemangat ketika mengikuti kegiatan pramuka, 

terutama ketika kegiatan PBB, Kemah, uji SKU, api unggun dan 

jurit malam. Kegiatan itu menyenangkan karena dilakukan 

bersama dengan teman-teman.” (Wawancara  pada tanggal 8 

Maret 2013). 
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Nilai-nilai kebangsaan memang diinternalisasikan dalam kegiatan-

kegiatan pramuka seperti halnya PBB yang melatih kedisiplinan anggota 

pramuka, menyanyikan lagu-lagu perjuangan dapat membangkitkan rasa cinta 

tanah air, kemah dapat melatih kemandirian anggota pramuka, Api unggun 

menekankan pada aspek gotong royong dan kebersamaan antar anggota 

pramuka. 

Dalam melaksanakan pendidikan nilai kebangsaan di sekolah, Kepala 

sekolah beserta para Pembina mempunyai pedoman umum dan panduan teknis 

pendidikan nasionalisme dan karakter bangsa dari provinsi Jawa Tengah. 

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Bekti Wisnutomo selaku 

Kepala sekolah: 

“Saya mempunyai panduan Nasionalisme dan Karakter Bangsa 

ketika saya mengikuti diklat tentang tema tersebut. Selain itu 

Saya download di internet mengenai Panduan Umum dan 

Panduan Teknis Nasionalisme dan Karakter Bangsa Provinsi 

Jawa Tengah. Pedoman umum dan teknis tersebut sangat 

membantu kami dalam menginternalisasikan nilai-nilai 

kebangsaan baik dalam pembelajaran, kegiatan pembiasaan, 

maupun kegiatan pramuka seperti ini”. (Wawancara pada tanggal 

8 Maret 2013). 

 

Pedoman tersebut dijadikan sebagai acuan bagi para Pembina  di satuan 

Sekolah Menengah Pertama dalam usaha mengintegrasikan materi pendidikan 

nilai kebangsaan melalui pendidikan kepramukaan. Dengan seperti itu, maka 

Pembina pramuka dapat menyusun rencana kegiatan dengan nilai-nilai 

kebangsaan sesuai dengan rambu-rambu yang telah diteteapkan dalam panduan 

umum dan panduan teknis tersebut. 
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Bapak Bekti Wisnutomo menambahkan bahwa di dalam setiap kegiatan 

pramuka terdapat nilai-nilai positif yang berkaitan dengan rasa cinta tanah air, 

rasa bela negara sehingga anak mempunyai mental yang tangguh dan menjadi 

pribadi disiplin dalam segala bidang.  

“Kegiatan dalam pramuka yang berkaitan erat dengan pendidikan 

nilai kebangsaan adalah ketika upacara pembukaan dan penutupan 

latihan, menyanyikan lagu-lagu nasional, perkemahan, PBB, Api 

unggun, Wisata penggalang dan lain-lain”. (Wawancara pada 

tanggal 8 Maret 2013). 

 

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, pendidikan kepramukaan 

berkontribusi besar dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini pada 

anak-anak sekolah menengah pertama.  Karena kegiatan kepramukaan 

dilakukan dalam bentuk yang menarik, praktis dan terarah. Pendidikan 

kepramukaan merupakan proses pendidikan nilai kebangsaan dengan cara 

kreatif, rekreatif dan edukatif dalam mencapai tujuannya. 

Untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mengimplementasikan nilai-

nilai kebangsaan yang ditanamkan dalam kegiatan kepramukaan, maka kepala 

sekolah beserta guru secara proaktif melakukan evaluasi kepada anak-anak. 

Berdasarkan hasil wawancara, adapun evaluasi dan penilaian yang dilakukan 

dalam penanaman nilai kebangsaan adalah melalui pengamatan perilaku anak 

sehari-hari di sekolah. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Bapak Bekti 

Wisnutomo : 

 “ Dengan melihat keaktifan siswa dalam  kegiatan latihan pada 

hari Jumat, meminta laporan pada guru kelas dan Pembina 

pramuka, selain itu juga memantau perilaku  sehari-hari siswa 

ketika di sekolah”. (Wawancara pada tanggal 8 Maret 2013). 
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                    Bapak Wahyu menambahkan: 

“Bisa diamati melalui perilaku anak yang santun, menghormati 

bapak ibu guru, dan saling membantu antar teman. Di sini jarang 

sekali ditemui  anak-anak bertengkar. Mereka selalu menjaga 

kebersihan lingkungan”.  (Wawancara pada tanggal 8 Maret 2013). 

 

Kegiatan pramuka ini cukup memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan nilai kebangsaan dan nasionalisme, karena pembinaan yang 

dilakukan oleh para pembina serta para alumni sangat intensif dan serius 

dilakukan. Ditambah oleh perhatian yang cukup dari pihak sekolah, menjadikan 

kegiatan-kegiatan ini berkembang pesat karena fasilitas yang mereka butuhkan 

diperhatikan oleh pihak sekolah. 

a. Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara  

Sadar berbangsa Indonesia yaitu selalu membina kerukunan, persatuan, dan 

kesatuan di lingkungan keluarga masyarakat, pendidikan dan pekerjaan serta 

mencintai budaya bangsa dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa diatas 

kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Sedangkan sadar bernegara Indonesia 

yaitu sadar bertanah air, bernegara dan berbahasa satu yaitu Indonesia, mengakui 

dan menghormati bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lambang 

Negara Garuda Pancasila dan Kepala Negara serta mentaati seluruh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kegiatan Pramuka di SMPN 30 

Semarang dapat dilihat dari instruksi Pembina yang mengharuskan anak-anak untuk 

berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dapat 

menjadikan anak terbiasa untuk memakai bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia 

baik ketika mengikuti kegiatan Pramuka ataupun di luar itu.  
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Berdasarkan wawancara pada tanggal 8 Maret 2013 berkaitan dengan 

kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kegiatan Pramuka dilakukan dengan cara 

lomba menulis puisi antar regu yang bertemakan tentang Pahlawan. Hal tersebut 

seperti yang disampaikan oleh Ibrahim Propta Yoga siswa Kelas VII C berikut  ini :  

“Waktu Pramuka, pernah ada lomba antar regu untuk membuat puisi, kak. 

Temanya tentang Pahlawan. Nanti perwakilan regu maju untuk membacakan 

hasil kerja kelompok membuat puisi tersebut. Dengan itu, kita jadi lebih 

memahami dan mengharga jasa-jasa pahlawan dulu yang berjuang melawan 

penjajah.” (wawancara tanggal 8 Maret 2013 dengan Ibrahim Propta Yoga).  

 

Pahlawan adalah seseorang yang rela mengorbankan apa yang ia miliki 

untuk kebaikan atau keselamatan orang lain tanpa mengharap imbalan. Para 

pahlawan berjuang mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan negara 

Indonesia. Sebagian dari mereka gugur di berbagai medan pertempuran, dan 

sebagian lagi yang tidak gugur menjadi veteran perang. Dengan adanyas lomba puisi 

Pahlawan antar regu dalam kegiatan kepramukaan di SMPN 30 Semarang, maka 

akan membantu anak-anak dalam memahami jasa para pahlawan nasional yang telah 

berjuang bagi nusa dan bangsa. Anak-anak akan menghayati pengorbanan jiwa dan 

raga pahlawan dengan semangat yang tinggi dalam mengusir penjajah. Dengan 

begitu, mereka akan meneladani sifat-sifat para pahlawan yang berani, pantang 

menyerah, rela berkorban, serta mendahulukan orang lain.  

             Berdasarkan observasi pada tanggal 8 Maret 2013 kegiatan Pramuka di 

SMPN 30 Semarang yaitu anak-anak diberikan tugas kelompok untuk membuat 

tiang bendera dan kemudian menegakkan bendera merah putih dengan peralatan 

berupa tongkat dan tali. Hal itu untuk membentuk sikap nasionalisme anak-anak 

Pramuka melalui simbol negara berupa bendera kebangsaan sang saka merah putih. 
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Mereka melaksanakan tugas bersama kelompoknya masing-masing dengan penuh 

tangung jawab, tidak ada satupun anak dari kelompok yang tidak ikut serta 

membantu. Semua anak berusaha menyelesaikan tugas keterampilan tersebut sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan. Pembuatan tiang bendera tersebut selain 

sebagai wujud untuk memupuk sikap nasionalisme pada anak dan mengenalkan 

lambang kenegaraan, juga sebagai bentuk aplikasi materi dasar Pramuka yang telah 

diajarkan oleh Kakak Pembina tentang tali temali. Selain itu, kegiatan ini juga dalam 

suasana yang disukai dan menggembirakan anak.   

Bapak Wahyu menuturkan sebagai berikut :  

“Anak-anak diajak untuk memiliki sikap kesadaran berbangsa dan bernegara 

dengan menjelaskan tentang kiasan warna bendera merah putih dan sikap 

yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan, lambang 

Negara Garuda Pancasila, serta dikenalkan berbagai lagu kebangsaan seperti 

Maju Tak Gentar, 17 Agustus, Garuda Pancasila, Tanah Airku dan lain 

sebagainya” (wawancara dengan Bapak Wahyu pada tanggal 8 Maret 2013).  

 

        Dengan mengenalkan anak-anak tentang simbol-simbol negara seperti lambang 

negara Garuda Pancasila, bendera kebangsaan Indonesia Sang Saka Merah Putih, 

lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa Persatuan Bahasa Indonesia maka akan 

mendorong rasa kesadaran berbangsa dan bernegara pada anak sejak dini. Dengan 

begitu, maka anak-anak akan mempunyai sikap rasa memiliki di setiap bidang 

kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tergerak ikut serta dalam pembelaan 

negara dimulai dari lingkungan di sekitarnya.  

b. Kecintaan Terhadap Tanah Air 

Cinta tanah air yaitu mengenal mencintai wilayah nasionalnya sehingga 

waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, 
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tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup 

bangsa dan negara oleh siapapun dan dari manapun. Cinta tanah air merupakan sikap 

rela berkorban demi kepentingan negara, memajukan kehidupan bangsa, 

mencerdaskan diri demi ikut berpartisipasi dalam rangka proses pembangunan tanah 

air.  

Pendidikan kepramukaan merupakan wadah yang paling tepat dalam 

membentuk sikap cinta tanah air pada generasi sekarang ini. Dalam kegiatan 

kepramukaan telah dirancang guna pencapaian tujuan pendidikan kepramukaan, 

yaitu dalam rangka mengembangkan rasa cinta tanah air, maka tidak diragukan lagi 

sumbangannya terhadap mengembangkan pendidikan nilai kebangsaan.  

Berdasarkan penelitian pada tanggal 8 Maret 2013, sebelum pemberian 

materi Pramuka di dalam kelas, adik-adik Pramuka selalu diajak untuk menyanyikan 

lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal tersebut dilakukan untuk meneguhkan rasa 

cinta kepada negeri Indonesia sejak dini. Melalui lagu-lagu kebangsaan diharapkan 

dapat menumbuh kembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air.  

Setiap kegiatan latihan rutin juga melaksanakan upacara yang didalamnya 

terdapat hormat bendera Merah Putih sebagai perwujudan cinta tanah air dan bangsa 

Indonesia. Bendera merupakan lambang negara dan pemersatu bangsa, maka anak-

anak dikenalan dan dibiasakan untuk hormat kepada sang merah putih. Pembina 

selalu menekankan kepad anak-anak agar mengingat dan menghargai perjuangan 

para pahlawan dala melawan penjajah.  

Berdasarkan observasi pada tanggal 8 Maret 2013 pelaksanaan upacara 

pembukaan maupun penutupan berlangsung tertib dan khidmat. Namun ada sebagian 
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anak yang berbicara sendiri ketika upacara berlangsung. Pembina selalu 

mengevaluasi setelah dilaksanakannya upacara dan langsung menunjuk beberapa 

anak yang tidak memperhatikan upacara karena berbicara sendiri untuk diberikan 

teguran dan peringatan agar tidak mengulanginya di lain waktu.  

Bentuk pelaksanaan pendidikan kepramukaan yang menanamkan rasa cinta 

tanah air serta pelestarian budaya dapat juga dilihat dari kegiatan Pramuka yang 

mengenalkan anak-anak pada hasil kekayaan alam Indonesia berupa remah-rempah. 

Sebelumnya anak-anak Pramuka dikenalkan terlebih dahulu berbagai macam 

rempah-rempah, diantaranya yaitu : Jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, pala, 

cengkeh, kencur, pala dan kayu manis. Kemudian anak-anak disuruh mencium bau 

masing-masing dari rempah-rempah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang 

disampaikan oleh Rr Hilda Octavia Melati Sukma, siswi kelas VII B berikut ini :  

“Kakak pembina pernah mengenalkan kami berbagai jenis rempah-rempah 

yang tumbuh di Indonesia. Banyak macamnya kak. Ada jahe, lengkuas, 

temulawak, kunyit, pala, cengkeh, kencur, kayu manis. Kami disuruh 

mencium bau dari masing-masing jenisnya. Setelah itu akan dibuat 

permainan kelompok. Satu persatu, kami ditutup matanya dengan kain. 

Kemudian disuruh menebak jenis rempah-rempah yang kami cium baunya. 

Permainannya seru dan kita jadi tahu tentang jenis rempah-rempah” 

(wawancara pada tanggal 8 Maret 2013 dengan Rr. Hilda Octavia Melati 

Sukma)  

 

Dengan mengenalkan anak tentang berbagai macam rempah-rempah yang 

ada di Indonesia, maka akan menumbuhkan rasa mencintai dan memiliki produksi 

dalam negeri terkait dengan kekayaan alam Indonesia mengingat Negara Indonesia 

terkenal di penjuru dunia akan hasil rempah-rempahnya. Anak-anak akan tahu 

potensi alam tanah air sejak dini yang selanjutnya mendidik anak untuk memiliki 

kesadaran untuk memelihara lingkungan hidup serta melestarikannya.  
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Keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia salah satunya adalah 

permainan tradisional. Permainan tradisional perlu dilatihkan dalam rangka 

pelestarian budaya nasional. Permainan tersebut tidak dapat dilihat hanya sebagai 

salah satu bentuk dari permainan saja melainkan banyak sekali filosofi bijak dan 

nilai-nilai lokal yang terkandung di dalamnya, karena permainan tradisional tersebut 

juga merupakan resistensi budaya Indonesia. Selain sebagai pelestarian budaya, 

pelatihan permainan tradisional juga dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan, 

salah satunya yaitu nilai kerja sama dan gotong royong.  

Berdasarkan observasi pada tanggal 8 Maret 2013, salah satu permainan 

yang dapat membangun semangat cinta tanah air dan mengandung nilai-nilai kerja 

sama anak-anak adalah permainan “Kucing dan Tikus”. Permainan tersebut 

dilakukan secara langsung dengan membagi anak-naka menjadi beberapa regu. Tiap-

tiap regu dalam Pramuka harus dapat saling bekerjasama dan menghargai satu sama 

lain. Sebelum permainan dimulai, pembina menyampaaikan aturan permainan 

terlebih dahulu. Pembina menunjuk salah satu anak dari regu Garuda untuk menjadi 

“kucing” dan semua anak dari Regu Rajawali untuk menjadi “tikus”. Anak-anak 

yang lain membentuk barisan perlombaan terbuka dan mereka semua bergandengan 

tangan. Sementara itu, kucing berdiri di luar barisan sedangkan tikus berdiri tersebar 

di dalam lorong-lorong barisan tersebut. Pembina memberikan aba-aba bahwa 

permainan dimulai. Dengan segera, kucing mulai mengejar tikus untuk menepuknya. 

Baik kucing maupun tikus hanya boleh lari dan melewati lorong-lorong serta tidak 

diperbolehkan untuk memutus ataupun menerjang pagar pembatas (barisan anak-

anak). Ketika pembina meniup peluit, maka dengan segera pagar tersebut hadap 
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tangan dan bergandengan lagi. Apabila tikus terkena tepuk dari kucing, maka tikus 

tersebut tidak diperbolehkan untuk meneruskan permainan kembali dan harus berdiri 

diluar barisan. Permainan tersebut dilakukan secara bergantian tiap regu sampai 

seluruh regu berkesempatan untuk menjadi kucing. Penilaian dari permainan ini 

yaitu setiap kucing menepuk tikus maka mendapat nilai 1 sedangkan tikus yang 

terkena tepuk kucing mendapat angka kurang 1. regu yang mendapat anak terbanyak 

maka dinyatakan menang.  

Giovani Shafa Nandita siswi kelas VII A menuturkan sebagai  berikut :  

“Kami pernah bermain kereta bola, kak. Bentuknya tanding antar regu. Tiap 

regu berbaris lurus ke belakang. Nanti tiap regu diberikan 5 bola yang 

ditempelkan di setiap jeda antar punggung anak yang di depan dan perut 

anak yang dibelakang. Kami berjalan dari start ke finis, dengan ketentuan 

tidak ada satupun bola yang terjatuh. Siapa yang terlebih dahulu mencapai 

finish, maka regu itu yang menang.” (wawancara pada 8 Maret 2013 dengan 

Giovani Shafa Nandita). 

  

      Bangsa Indonesia dikenal memiliki jiwa kerja sama dan gotong royong yang 

kental. Melalui permainan lokal dalam Pramuka, anak-anak akan terbiasa dengan 

sikap saling gotong royong dan menjunjung tinggi sportivitas, selain itu, anak-anak 

dijaarkan untuk mengenal berbagai kekayaan negara Indonesia, baik kekayaan alam 

maupun budaya.   

c. Keyakinan Terhadap Pancasila  

Keyakinan terhadap Pancasila yaitu yakin akan kebenaran Pancasila sebagai 

satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa dan negara yang telah terbukti 

kesaktiannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, guna 

tercapainya tujuan nasional.  
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Pancasila merupakan jiwa, kepribadian pandangan hidup bangsa Indonesia. 

Disamping itu juga telah dibuktikan dengan kenyataan sejarah bahwa Pancasila 

merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan karena menjadikan bangsa Indonesia 

bersatu. Pancasila merupakan ideologi dari negara Indonesia. Dengan adanya 

persatuan dan kestuan tersebut jelas mendorong usahadalam menegakkan dan 

memperjuangkan kemerdekaan. Ini membuktikan dan meyakinkan tentang Pancasila 

sebagai suatu yang harus diyakini karena cocok bagi bangsa Indonesia.  

Dalam kegiatan Pramuka terinternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai 

kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya bangsa Idnonesia menghargai 

nilai-nilai kemanusiaan atas dasar persamaan derajat, hak serta kewajiban. Hal ini 

dapat dilihat dari penggunaan ketentuan seragam Pramuka yang sama pada seluruh 

anggota Pramuka tanpa membeda-bedakan harkat dan martabat kemanusiaan. 

Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan 

prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, yang pelaksanaannya disesuaikan 

dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia 

agar menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi moral, 

kuat mental, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tinggi 

kecerdasan dan mutu keterampilan; kuat dan sehat fisiknya; menjadi warga negara 

Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI, sehingga menjadi 

anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu 

menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Tujuan tersebut merupakan 

cita-cita gerakan Pramuka, karena itu kegiatan yang dilakukan oleh semua unsur 

dalam gerakan Pramuka harus mengarah pada pencapaian tujuan tersebut.  
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Berdasarkan wawancara kepada Ibu Mardiyah, anak-anak dituntut untuk 

hafal Pancasila dalam kegiatan Pramuka.  

“Memang pada awalnya mengharuskan anak-anak untuk hafal Pancasila, 

kak. Hal ini sebagai persyaratan untuk dilantik menjadi siaga bantu. 

Sedangkan untuk siaga tata, anak-anak harus sudah tahu berapa hari raya 

nasional dan menyebutkan nama-nama pahlawan nasional. Untuk aplikasi 

nilai-nilai Pancasila biasanya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan Pramuka 

seperti upacara pembukaan dan penutupan latihan rutin.” (wawancara pada 

tanggal 8 Maret 2013 dengan ibu Mardiyah).   

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa anak-anak 

tingkat Penggalang sudah diberikan materi tentang Pancasila dan sejarah lahirnya 

Pancasila oleh Pembina Pramuka. Mengingat Pancasila merupakan sumber hukum 

dan sekaligus sebagai kerangka acuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena 

Pancasila sebagai dasar negara telah dapat mempersatukan rakyat Indonesia yang 

terdiri dari beraneka ragam agama, suku bangsa, bahasa, asal usul keturunan dan 

tingkat ekonomi. Sejak dini, anak-anak diharuskan untuk menghafal Pancasila untuk 

selanjutnya dididik agar dapat menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk dalam proses sejarah 

perjuangan panjang dan terdiri dari bermacam-macam kelompok suku bangsa, 

namun perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan tetapi justru dijadikan 

persatuan Indonesia.  



82 
 

 

Berdasarkan obervasi bentuk sikap persatuan dan kesatuan yang merupakan 

juga dapat dilihat dalam kegiatan PERSAMI (Perkemahan Sabtu Minggu) pada 

tanggal 9-10 Maret 2013 di SMPN 30 Semarang. Dalam kegiatan pendidikan 

kepramukaan, terdapat acara api unggun yang dilaksanakan sebagai acara hiburan 

dengan suasana yang riang gembira pada malam hari dan merupakan simbol 

persatuan dan kesatuan dalam Pramuka.  

 

Gambar 2. Anak-anak menampilkan kreasi seni dan yel-yel sebagai bentuk       

penanaman nilai kerjasama, pada waktu kegiatan PERSAMI (perkemahan sabtu 

minggu) 

Pada saat apacara api unggun dan pentas seni, anak-anak tiap regu 

diwajibkan untuk menampilkan kreativitas seni berupa musik, tari, permainan, gerak 

lagu dan yel-yel. Kekompakan dalam regu sangat diperlukan agar penampilan 

mereka menarik dan menggembirakan. Permainan dan nyanyian yang terdapat dalam 
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kegiatan tersebut bertujuan untuk mengorbankan semangat persatuan dan kesatuan 

bangsa serta semangat membangun.  

Bapak Wahyu menuturkan sebagai berikut :  

“Kegiatan api unggun dapat juga dapat mempererat tali persaudaraan antara 

Pramuka. Disitu terdapat nilai persatuan dan kesatuan yang merupakan 

aktualisasi dari nilai dasar Pancasila. Anak-anak menempatkan diri 

melingkar mengelilingi api unggun. Mereka diajak untuk saling 

bergandengan tangan dan merasakan kebersamaan antar teman” (wawancara 

pada tanggal 9 Maret 2013 dengan Bapak Wahyu).  

 

        Kegiatan api unggun dilakukan di lapangan sekolah SMPN 30 Semarang. 

Tujuan dari acara tersebut dalam kegiatan kepramukaan yaitu dapat membangkitkan 

semangat persatuan dan kesatuan. Teriakan anak-anak bagaikan api membara yang 

membakar semangat demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Api unggun dibuat 

berbentuk piramid, yaitu kayu disusun dari bawah berbentuk piramid makin tinggi 

semakin kecil. Sesudah api unggun selesai tidak boleh terlihat bekasnya. Adanya 

sisa kayu bakar atau abu harus dipindahkan, serta tempat pelaksanaan api unggun 

harus bersih kembali. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan Pramuka sangat 

memperhatikan kelestarian lingkungan. Nilai pendidikan kebangsaan api unggun 

dalam Pramuka yaitu mempererat tali persaudaraan, memupuk kerja sama (gotong 

royong), menambah rasa keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri, membuat 

suasana kegembiraan dan kebebasan, mengembangkan bakat, memupuk disiplin 

bagi para anggota Pramuka.  

          Keteladanan para Pramuka juga memiliki kontribusi yang besar dalam 

menanamkan nilai-nilai keyakinan terhadap kesaktian Pancasila. Keteladanan 

pembina Pramuka dalam berbagai aktivitasnya akan menjadi panutan anak-anak. 
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Terutama anak-anak sekolah dasar sedang dalam tahap psikologi  yaitu (imitasi) 

sikap meniru apa yang ada dalam lingkungannya.  

Ibu Mardiyah menuturkan sebagai berikut :  

“Hal yang paling utama dalam menanamkan materi keyakinan kepada 

Pancasila yaitu dengan cara keteladanan. Kami berupaya menjadi teladan 

yang baik bagi siswa. Selain itu, dengan memberikan nasehat-nasehat yang 

baik dan contoh-contoh sikap mengutamakan musyawarah mufakat, maka 

siswa akan dengan sendirinya mengikuti apa yang mereka lihat” (wawancara 

pada tanggal 9 Maret 2013).  

 

        Berdasarkan  observasi, Penggalang Pramuka di SMPN 30 Semarang memiliki 

sikap dan perilaku yang layak diteladani. Hal tersebut dapat dilihat ketika pembina 

selalu mengucap salam jika bertemu dengan orang lain, berpakaian rapi, selalu 

beribadah serta berperilaku sesuai dengan agama dan kepercayaannya, bertutur kata 

sopan, bersikap rela berkorban tanpa pamrih, menolong antar sesama yang 

membutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan, serta bertanggung jawab terhadap 

tugas dan kewajibannya dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk pengalaman Tri 

Satya dalam Pramuka. Pengamalan dan penghayatan yang berkaitan dengan salat 

tepat waktu (bagi yang beragama Islam), menjalankan perintah agama masing-

masing merupakan bentuk pengalaman Dasa Dharma Pramuka yang pertama yaitu 

Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap-sikap tersebut secara langsung menjadi 

panutan anak-anak dalam bersikap dan berperilaku.  

d. Kerelaan Berkorban Untuk Bangsa Dan Negara  

        Kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yaitu rela mengorbankan waktu, 

tenaga, pikiran dan harta baik benda maupun dana untuk kepentingan umum, 
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sehingga pada saatnya siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan 

negara.  

       Apabila cinta tanah air tumbuh dengan subur di dalam hati sanubari anggota 

gerakan Pramuka, maka akan timbul sikap dan tekad untuk rela berkorban demi 

bangsa dan negara. Mereka akan rela mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, harta 

dan segala miliknya, bahkan mengorbankan jiwa raganya sekalipun. Kegiatan 

kepramukaan di SMPN 30 Semarang juga berupaya untuk menanamkan sikap hidup 

sederhana kepada seluruh anggota Pramuka sebagai langkah awal kerelaan 

berkorban kepada bangsa dan negara.  

        Berdasrkan observasi. Setiap pelaksanan kegiatan Pramuka latihan rutin di 

SMPN 30 Semarang terdapat kas bumbung kegiatan, yaitu penggalangan uang suka 

rela dari para anggota Pramuka. Tempat uang saku rela tersebut tergolong unik, yaitu 

bukan bukan di dalam kotak amal seperti biasa namun dimasukkan kedalam 

bumbung (potongan bambu) berdiameter sekitar kurang lebih 10 cm. Setiap kelas 

diberikan 2 potongan bambu sebagai tempat uang, yaitu untuk regu putra dan regu 

putri. Setelah uang tersebut terkumpul, perwakilan anggota dari kelas dan Pembina 

menghitung bersama-sama dan melakukan pencatatan di daftar pemasukan kas 

bumbung sukrela tiap kelas. Uang hasil amal tersebut nantinya dikelola untuk 

digunakan untuk bakti sosial setiap tahuannya yaitu ketika bertepatan dengan hari 

lahir Pramuka tanggal 14 Agustus. Kegiatan bakti masyarakat ke panti asuhan dan 

panti jompo merupakan program tahunan kegiatan Pramuka di SMPN 30 Semarang 

seperti yang dituturkan oleh Muh Ali Akbar (13 tahun) sebagai berikut :  

“Setiap kegiatan Pramuka selalu ada amal sukarela, kak. Saya biasanya yang 

memutarkan bambu tempat itu ke teman-teman yang menyumbang 
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seikhlasnya. Saya mengaja menyisihkan uang jajan untuk amal sukarela itu. 

Soalnya, yang terkumpul nanti mau dikasihkan ke panti jompo. Kakak 

pembina selalu mengjarkan agar kami saling membantu sesama” 

(wawancara pada tanggal 8 Maret 2013).  

 

Ibu Mardiyah juga menuturkan hal yang senada :  

 “Anak-anak diajarkan untuk hidup sederhana sejak dini, kak. Setiap latihan 

rutin diadakan kas bumbung sosial yaitu semacam kotak amal kegiatan 

dimana anak-anak memberikan sebagian uang jajannya untuk diberikan 

kepada sesama yang membutuhkan. Penggunaan kas bumbung tersebut 

digunakan untuk kegiatan bakti sosial yang diadakan bertepatan dengan 

peringatan Hari Pramuka” (wawancara pada tanggal 8 Maret 2013).  

 

      Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa adik-adik Pramuka juga diajak 

untuk ikut serta dalam kepedulian terhadap sesama. Mereka diajarkan merelakan 

sebagian yang dimilikinya untuk membantu orang lain yang lebih membutuhkan. 

Dengan seperti itu, maka mereka akan memahami secara perlahan akan pentingnya 

sikap peduli sehingga karakter bangsa dalam bentuk sikap rela berkorban itu lambat 

laun akan tumbuh dalam diri anak-anak.  

        Berdasarkan observasi pada tanggal 8 Maret 2013, bentuk rela berkorban 

terhadap teman juga terlihat ketika kegiatan latihan rutin terdapat salah satu anggota 

Pramuka putri yang terjatuh dan mengalami luka di kakinya. Dengan segera, 

temannya mencarikan obat “Betadine” dan kapas yang berada di tempat P3K di 

ruang UKS. Hal tersebut merupakan bentuk sikap rela berkorban dan kepedulian 

terhadap sesama. Adik-adik Pramuka selalu diberikan nasehat kepada pembina 

bahwa sesama teman merupakan saudara. Sehingga apabila teman mengalami suatu 

musibah maka yang lain harus segera membantunya. Pembina selalu memotivasi 

anak-anak bertutur kata dan bertindak yang sekiranya menyinggung teman yang lain, 

maka Pembina menegur dan mengingatkan serta menyuruhkan untuk meminta maaf.  
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Ibrahim Propa Surya (12 tahun) menuturkan mengenai sikap rela berkorban yang 

ditanamkan dalam pendidikan kepramukaan.  

“Kegiatan yang menanamkan sikap rela berkorban misalnya ketika latihan 

rutin, pembina mengajarkan tali temali kepada anak-anak. Setelah anak-anak 

dan dibuat sebuah permainan, yaitu pertolongan kepada orang yang 

mengalami kecelakaan. Masing-masing kelompok membuat tandu dari tali 

dan tongkat untuk membawa seorang teman dari kelompoknya yang 

diibaratkan sebagai korban menuju tempat yang telah ditentukan Pembina. 

Jadi kita diajarkan untuk menolong orang dengan segera ketika terjadi 

musibah ataupun bencana” (wawancara pada tanggal 8 Maret 2013).  

 

     Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sikap rela berkorban dan gotong 

royong sangat ditekankan dalam setiap kegiatan Pramuka. Mereka diajarkan untuk 

rela mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, harta dan segala miliknya untuk 

membantu sesama yang membutuhkan.  

e. Kemampuan Awal Bela Negara  

       Kemampuan awal bela negara diutamakan secara psikis (mental) memiliki sifat-

sifat disiplin, ulet, kerja keras, tanggung jawab, mentaati segala peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan sendiri, tahan uji, 

pantang menyerah dalam menghadapi kesuitan untuk mencapai tujuan nasional. 

Sedangkan secara fisik (jasmaniah) sangat diharapkan memiliki kondisi kesehatan 

dan keterampilan jasmani yang tidak bersifat latihan kemiliteran, yang dapat 

mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis.  

        Penanaman sikap pemberani sebagai wujud kemampuan awal bela negara 

dilakukan dalam setiap kegiatan kepramukaan ketika upacara pembukaan pada 

latihan rutin. Berdasarkan pengamatan pada tanggal 8 Maret 2013 ketika akan 

melaksanakan upacara pembukaan, Pembina menawarkan anak-anak yang ingin 
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menjadi petugas untuk melafalkan Dasa Dharma. Antusiasme anak-anak sangat 

tinggi, terbukti banyak sekali anak yang mengangkat tangan bersedia menjadi 

petugas pembaca Dasa Dharma. Sehingga pembina harus menunjuk salah satu 

diantara banyak anak yang ingin menjadi petugas. Sikap pemberani selalu 

ditanamkan kepada anak-anak yang ingin menjadi petugas. Sikap pemberani selalu 

ditanamkan anak-anak melalui kegiatan-kegiatan kepramukaan agar mereka 

mempunyai jiwa yang tangguh dan tidak pernah takut menghadapi segala tantangan 

yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara.  

       Pada pelasanaan perkemahan Sabtu Minggu pada tanggal 9-10 Maret 2013 

terdapat kegiatan jurit malam. Pada pukul 00.30 WIB, mereka dibangunkan untuk 

mengikuti kegiatan tersebut. Walaupun cuaca malam mendung, namun anak-anak 

tetap bersemangat dalam melaksanakan salah satu kegiatan dalam perkemahan itu. 

Sebelumnya seluruh peserta dikumpulkan pada lapangan sekolah, terkecuali anak 

yang sakit tidak diperkenankan mengikuti kegiatan jurit malam. Kemudian mereka 

dilepas perkelompok dengan jarak waktu tertentu dan tiap kelompok didampingi 

oleh satu pembina. Mereka tidak diperbolehkan membawa senter dan alat penerang 

apapun. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menanamkan sikap percaya diri dan 

keberanian pada anak-anak.  

Muhammad Mighfar Makarim menyatakan sebagai berikut :  

“Kegiatan perkemahan yang paling menantang ketika acara jurit malam kak. 

Pokoknya berkesan banget, antara deg-degan tegang dan menyenangkan 

soalnya kita disuruh berjalan perkelompok tanpa alat penerang. Berjalan 

tengah malam dari sekolah menuju jalan-jalan yang ditentukan Kakak 

Pembina. Tapi dengan acaranya itu, saya jadi lebih berani dan tidak suka 

takut lagi” (wawancara tanggal 15 Maret 2013).  
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Gambar 3. Kegiatan Renungan malam sebagai bentuk penanaman sikap berani pada 

anak. 

        Kemampuan awal bela negara juga dilakukan melalui kedisiplinan. Disiplin 

pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh yang didukung 

kesadaran penuh untuk menunaikan tugas kewajiban serta berperilaku sebagaimana 

mestinya menurut aturan-aturan yang berlaku di dalam lingkungan tertentu.  

      Disiplin merupakna suatu sikap yang didukung oleh kesadaran untuk 

bersungguh-sungguh melaksankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya. 

Pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari lebih di tekankan pada usaha untuk 

mengendalikan dan mengatur diri. Sikap disiplin juga dapat dikaitkan dengan 

peraturan dan waktu.  
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       Pada dasarnya penegakan kedisiplinan adalah mendidik agar seseorang taat pada 

aturan dan tidak melanggar larangan yang dilandasi oleh sebuah kesadaran. Dalam 

pendidikan kepramukaan juga mengedepankan sikap disiplin yang harus dimiliki 

setiap anak. Kedisiplinan dalam setiap kegiatan Pramuka tidka hanya anggota 

pramuka saja yang menerapkan tetapi para Pembina Pramuka pun harus mempunyai 

kedisiplinan yang tinggi. Sikap disiplin yang dikembangkan dalam kegiatan 

kepramukaan yaitu mulai dari datang tepat waktu ketika berangkat latihan yang 

dilakukan setiap hari Jumat.  

         Berdasarkan observasi pada tanggal 8 Maret 2013, terlihat bahwa anak-anak 

sebagian besar sudah berangkat latihan 15 menit sebelum kegiatan dimulai dan 

mereka mempersiapkan segala atribut Pramuka yang harus dipakai, seperti topi, tas, 

selempang dan lain sebagainya. Seragam yang dipakai  juga rapi dan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Pada waktu kegiatan latihan rutin, anak-anak segera 

menempatkan diri di lapangan sekolah ketika pembina menginstruksikan bahwa 

upaara pembukaan akan segera dimulai. Mereka kemudian dibariskan oleh pembina 

dan pelaksanaan upacara dipimpin oleh Sulung. Kelengkapan pakaian anak-anak 

juga diperiksa oleh pembina. Selain itu, Pembina menegur anak yang berbicara 

sendiri dan tidak memperhatikan ketika kegiatan berlangsung 

Bapak Wahyu, menuturkan sebagai berikut :  

“Sebenarnya, nilai kedisiplinan ada setiap kegiatan-kegiatan Pramuka. 

Namun, yang paling menonjol dan bisa dirasakan siswa adalah ketika 

kegiatan PBB, upacara pembukaan dan penutupan. Pada saat PBB siswa 

harus melaksanakna baris berbaris sesuai dengan instruksi dari pembina 

maupun dari pimpinan pasukan” (Wawancara pada tanggal 8 Maret 2013). 
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          Gambar 4. Pelaksanaan nilai kedisiplinan melalui upacara pembukaan dalam            

latihan rutin setiap hari jum‟at pukul 15.00  WIB. 

       Berdasarkan hasil diatas, dapat diketahui bahwa kemampuan awal bela negara 

secara psikis menuntut warga negara untuk memiliki sikap hidup disiplin dalam 

Pramuka. Tegaknya disiplin dalam Pramuka juga diterapkan dalam materi Peraturan 

Baris Berbaris (PBB). Dalam kegiatan ini, mental dan fisik anak-anak benar-benar 

disiapkan. Pengetahuan dan ketangkasan baris berbaris merupakan bekal dasar yang 

harus dimiliki setiap Pramuka sehingga mempunyai disiplin dan rasa percaya diri 

yang tinggi. Adik-adik Pramuka diajarkan untuk bersikap patuf terhadap perintah 

yang diberikan oleh seorang komandan kegiatan pasukan untuk dilaksanakan 

serentak atau berturut-turut.  

        Pelaksanaan nilai tanggung jawab diwujudkan dalam perilaku anak yang secara 

konsisten dan konsekuen atas segela tindakan yagn telah diperbuat. Pengembangan 

sikap tanggung jawab dalam pendidikan Pramuak dilaksanakan melalui penugasan 
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individu maupun kelompok dari Pembina. Tujuan dari penugasan tersebut adalah 

melatih siswa untuk dapat bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang 

ditugaskan kepadanya. Dengan demikjian, muncul kesadaran dalam diri anak bahwa 

setiap tindakannya akan mempunyai pengaruh bagi dirinyasendiri maupun orang 

lain. Oleh karena menyadari bahwa tindakannya tersebut berpengaruh terhadap 

dirinya sendiri atau orang lain, maka anak akan berusaha agar tindakan-tindakannya 

berpengaruh positif terhadap orang lain dan menghindari tindakan-tindakan yang 

dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri.  

       Dengan adanya penugasan dalam menanamkan sikap tanggung jawab, anak-

anak selalu berusaha mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Mereka bersungguh-

sungguh dalam melaksanakan tugas tersebut. Hal tersebut dituturkan oleh Bapak 

Wahyu berikut ini :  

“Dalam kegiatan Persami tanggal 9-10 Maret 2013, kami menugaskan 

kepada anak baik secara individu maupun kelompok untuk membawa 

perlengkapan yang dibutuhkan selama kegiatan perkemahan. Misalnya 

adalah perlengkapan ibadah, obat-obatan pribadi, kaos olahraga, senter, 

tongkat, tali, semaphore dan lain-lain dengan begitu, anak-anak akan belajar 

bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.”(wawancara pada 

tanggal 8 Maret 2013).  

 

     Penanaman sikap tanggung jawab juga bertujuan untuk membentuk anak agar 

memiliki mental kuat, tahan uji dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan 

hidup dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Sedangkan secara fisik 

(jasmaniah) sangat diharapkan memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani 

yang tidak bersifat latihan kemiliteran yang dapat mendukung kemampuan awal bela 

negara yang bersifat psikis.  
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        Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan di SMPN 30 Semarang, 

lingkungan sekolah terlihat bersih, rapi dan nyaman. Hampir di setiap sudut tempat 

dan di depan kelas terdapat tempah sampah yang dipisahkan menjadi 2 yaitu tempat 

sampah organik dan anorganik. Pembina selalu mengarahkan anak-anak agar selalu 

menjaga kesehatan jasmani dengan cara hidup bersih dan sehat. Memelihara 

kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan merupakan awal bela negara.  

         Anak-anak Pramuka dibiasakan untuk membaung sampah sisa makanan, kulit 

buah, daun dll kedalam tempat sampah organik. Di dalam kelas juga terdapat 

peralatan kebersihan yang digunakan anak-anak untuk membersihkan kelas. Apabila 

tempat sampah penuh, maka anak-anak segera membuang sampah tersebut ke 

tempat pembuangan sampah yang berada di depan sekolah sebelah kiri. Di depan 

kelas juga terdapat tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan kaca dan sabun. 

Setelah kegiatan dan ketika maun makan mereka dibiasakan untuk mencuci tangan 

menggunakan sabun yang dipantau oleh Pembina.  
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Gambar 5. Anak-anak membuang sampah ke dalam bak pembuangan sebagai bentuk 

sikap peduli lingkungan. 

         Kemampuan awal bela negara juga dapat dilakukan secara fisik yaitu dengan 

memelihara kesehatan jasmani agar dapat mendukung kemampuan bela negara 

secara psikis. Berdasarkan observasi pada tanggal 8 Maret 2013, ketika kegiatan 

perkemahan di SMPN 30 Semarang, pada waktu dini hari pukul 04.00 WIB, anak-

anak dibangunkan untuk persiapan melakukan ibadah salat Subuh secara berjamaan 

di Mushola Sekolah “Nurul Ilmi”. Setelah selesai salat dan terdapat ceramah 

keagamaan oleh salah satu pembina Pramuka, yaitu Kak Setya, anak-anak diberikan 

instruksi bahwa kegiatan selanjutnya adalah olah raga pagi. Anak-anak segera 

mempersiapkan perlengkapan olah raga dan memakai seragam olah raga sekolah 

tersebut. Mereka segera menempatkan diri ke lapangan sekolah dan berbaris 

berdasarkan masing-masing regu. Olah raga senam bersama dimulai dengan 

instruksi salah satu Pembina Pramuka yang juga merupakan guru olah raga, yaitu 

Kak dian. Ternyata anak-anak sudah hafal gerakan senam yang dilakukan pagi itu. 
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Sehingga setelah menginstruksikan di awal kegiatan senam, Kak Puspa hanya 

mengawasi anak-anak di belakang. Kegiatan olah raga upaya agar anak-anak 

memiliki tubuh yang sehat dan kuat sebagai kemampuan awal bela negara. 

3. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pendidikan Nilai Kebangsaan Dalam Pendidikan 

Kepramukaan  

Pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan dalam pendidikan Pramuka di 

SMPN 30 Semarang membutuhkan dukungan dari dalam lingkungan sekolah 

maupun dari luar sekolah serta pihak stake holder.  

Inti kegiatan kepramukaan adalah menanamkan nilai-nilai kewajiban 

terhadap Tuhan, terhadap negara, terhadap sesama serta terhadap diri sendiri seperti 

yang tercantum dalam Satya dan Dharma Pramuka. Maka dukungan baik yang 

bersifat materiil maupun moriil sangat dibutuhkan guna terlancarnya pelaksanaan 

pendidikan nilai kebangsaan dalam pendidikan kepramukaan. Terdapat berbagai 

faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan Pramuka di SMPN 30 Semarang. 

Adapun berbagai pihak tersebut adalah :  

a. Sekolah  

      Dukungan dari pihak sekolah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan 

Pramuka. Bentuk dukungan tersebut yaitu dengan menjadikan kegiatan Pramuka 

sebagai satu-satunya ekstrakurikuler wajib bagi siswa kelas satu. Selain itu, 

bentuk dukungan lain yaitu berupa perlengkapan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam setiap kegiatan Pramuka. Berdasarkan pengamatan, sarana 

dan prasarana untuk kegiatan di sekolah ini sudah tergolong komplit. Sekolah 

memiliki banyak peralatan, media ajar serta piranti dalam kepramukaan. 
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Sehingga sarana dan prasarana tersebut sangat menunjang terlaksananya 

pendidikan nilai kebangsaan yang dilakukan dalam setiap kegiatan latihan 

maupun pada saat perlombaan.  

b. Pembina Pramuka  

        Pembina Pramuka SMPN 30 Semarang merupakan guru-guru dari sekolah 

tersebut, sehingga secara bergantian dapat melakukan pengawasan dan 

pembinaan di setiap kegiatan Pramuka karena komitmen untuk bersama-sama 

memajukan gerakan Pramuka di sekolah tersebut. Selain Pembina dari guru-guru 

terdapat juga pembantu pembina yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan 

kepramukaan.  

       Pengalaman yang dimiliki oleh Pembina Pramuka dapat dijadikan faktor 

pendukung terlaksananya pendidikan nilai kebangsaan mengingat terdapat 

kesamaan antara nilai-nilai dalam pendidikan nilai kebangsaan dengan nilai-nilai 

Dasa Dharma Pramuka.  

      Berikut ini penuturan Ibu Mardiyah, selaku Ketua Gugus depan putri dan 

Pembina Pramuka.  

“Saya sudah lama membina Pramuka kak, sejak saya SPG dulu sudah 

mengajar Pramuka sekitar tahuyn 1984. mengajar Pramuka itu 

membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Selain itu juga dibutuhkan 

kreativitas tinggi dalam mengajarkan materi kepada anak supaya dalam 

mengajarkan materi kepada anak supaya dalam setiap kegiatan Pramuka 

terlihat menarik dan menyenangkan tanpa mengabaikan nilai-nilai 

kebangsaan yang ada dalam Pramuka” (wawancara tanggal 4 Februari 

2012).  

 

       Berdasarkan pernyataan dari Ibu Mardiyah tersebut diketahui bahwa 

pengalaman dari Pembina dalam mengajarkan materi Pramuka kepada siswa 
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merupakan suatu hal yang sangat mendukung terlaksananya pendidikan nilai 

kebangsaan dalam Pramuka.  

c. Minat Siswa  

       Minat siswa-siswi SMPN 30 Semarang dalam setiap kegiatan kepramukaan 

sangat tinggi. Hal ini seperti dituturkan oleh Muh Ali Akbar (13 tahun) berikut 

ini.  

“Saya senang sekali ikut Pramuka, kak. Karena kegiatan Pramuka itu sangat 

menarik dan menyenangkan. Kami bermain bersama, belajar bersama 

dengan teman-teman, Pembina juga lucu-lucu kak. Apalagi kalau ada 

permainan-permainan dari kakak Pembina. Menjadikan kami lebih 

semangat” (wawancara pada tanggal 8 Maret 2013).  

 

        Berdasarkan observasi pada tanggal 8 Maret 2013, ketika kegiatan latihan, 

anak-anak dengan segera menempatkan diri di lapangan ketika ada aba-aba dari 

Pembina untuk berkumpul di lapangan. Pada waktu itu Pembina menawarkan 

kepada anak-anak yang ingin menjadi sulung dan memimpin kegiatan upacara 

pembukaan latihan. Dari pengamatan terlihat bahwa antusiasme anak-anak 

sangat tinggi karena banyak sekali yang mengangkat tangan untuk bisa menjadi 

pemimpin dalam kegiatan upacara  pembukaan. Namun, Pembina hanya 

membujuk satu orang anak yang dapat menjadi sulung. Setelah itu Pembina juga 

menawarkan anak yang berani menjadi petugas Dasa Dharma. Sama halnya 

bahwa banyak sekali anak yang mengangkat tangan agar dapat terpilih 

mengucapkan Dasa Dharma dalam upacara pembukaan tersebut. Begitu pula 

pada kegiatan-kegiatan lain dalam Pramuka, misalnya upacara penutupan, 

kemah, baris berbaris dan lain sebagainya.  
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        Dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi dari anak-anak maka akan 

memudahkan Pembina Pramuka dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan 

melalui kegiatan dalam Pramuka.  

d. Dukungan Orang Tua  

       Dukungan dari orang tua berupa dukungan moril dan materiil kepada anak. 

Hal ini seperti dituturkan oleh Adinda Amartya (13 tahun) sebagai berikut :  

“Mamaku mendukung sekali kalau aku ikut kegiatan Pramuka, kak. 

Makanya mama selalu mengijinkan saya rutin ikut kegiatan. (wawancara 

tanggal 8 Maret 2013 dengan Adinda Amartya).  

 

         Bentuk dukungan orangtua dalam kegiatan ini adalah sekecil 

mengantarkan dan menjemput anak ketika mengikuti kegiatan latihan. Hal 

tersebut dapat dilihat dari banyaknya orangtua yang mengantarkan anaknya di 

depan pintu gerbang sekolah. Bahkan ada beberapa orang tua yang menunggu di 

luar ketika anak-anak mengikuti kegiatan latihan Pramuka. Walapun jarak antara 

rumah dengan sekolah jauh, orang tua meluangkan waktu unutk menjemput 

anak-anaknya usai kegiatan Pramuka di sekolah.   

4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendidikan Nilai Kebangsaan Dalam Pendidikan 

Kepramukaan  

        Pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan dalam kegiatan kepramukaan di 

SMPN 30 Semarang menemui beberapa hambatan. Hambatan tersebut diantaranya 

adalah perbedaan lingungan antara lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa di SMPN 30 Semarang terdiri dari siswa 

yang heterogen termasuk dengan nilai-nilainya, tidak jarang nilai-nilai tersebut 

berbenturan antara satu dengan yang lainnya, sehingga sulit menentukan nilai yang 
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sesuai dengan berbagai latar belakang tersebut. Seperti yang disampaikan Bu 

Mardiyah berikut ini.  

“Latar belakang anak-anak di SMPN 30 Semarang kan sangat heterogen, 

jadi sekolah harus pintar agar nilai yang ditetapkan dalam Pramuka juga bisa 

diterapkan ke anak yang heterogen itu, intinya ya harus sabar dan telaten 

dalam menghadapi anak” (wawancara tanggal 8 Maret 2013).  

 

      Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa anak-anak SMPN 30 

Semarang mempunyai latar belekang keluarga yang berbeda-beda sehingga sangat 

sulit menentukan nilai-nilai kebangsaan yang sesuai dengan berbagai latar belakang 

tersebut. Selain itu, lingkungan sekitar anak-anak yang tidak mendapat keteladanan 

yang baik juga menjadi penghambat masuknya nilai-nilai kebangsaan Indonesia.  

         Selain hal tersebut diatas, hambatan lain yaitu keterbatasan dana dalam setiap 

kegiatan. Padahal, untuk dapat mengadakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

membantu anak menjadi pribadi yang mandiri, tangguh dan berjiwa patriot juga 

dibutuhkan dukungan dana yang cukup. Dengan dukungan pendanaan yang sesuai 

kebutuhan, kemungkinan ketercapainya suatu program kegiatan dalam kepramukaan 

sangat besar. Hal tersebut seperti dituturkan oleh Bapak Wahyu berikut ini :  

“Ketika mengadakan sebuah kegiatan terkadang terkendala oleh dana, kak. 

Dana dari pusat dan sekolah pun terbatas karena dialokasikan ke berbagai 

bidang. Padahal setiap kegiatan seperti live in atau wisata penggalang juga 

membutuhkan dana yang cukup besar. Kita terkendala oleh peraturan 

pemerintah tentang dana BOS yang tidak memperbolehkan pihak sekolah 

untuk memungut dana dari orang tua. Padahal untuk mengadakan kegiatan 

kan pasti membutuhkan dana to kak. Kapan maju kalau semua di sama 

ratakan. Seharusnya dana BOS hanya diperuntukkan bagi anak dari keluarga 

yang perekonomiannya menengah ke bawah. Bagi orang tua dari kalangan 

menengah ke atas sebaiknya juga memberikana swadana/subsidi untuk 

kegiatan-kegiatna Pramuka. Toh, demi perkembangan anak-anak juga, 

supaya mendapatkan pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang lebih” 

(wawancara tanggal 8 Maret 2013).  
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      Sedangkan dari sisi siswa yang sering menjadi hambatan dalam program 

pendidikan nilai kebangsaan dalam pendidikan kepramukaan adalah rasa kelelahan 

anak-anak ketika mengikuti kegiatan Pramuka. Hal ini disampaikan oleh Ibu 

Mardiyah:  

“Tempat tinggal siswa yang jauh sehingga menjadikan anak kelelahan ketika 

mengikuti kegiatan Pramuka di sekolah. Kemudian banyak sekali anak-anak 

yang ketika mengikuti kegiatan ramai dan berbicara sendiri. Terkadang tidak 

memperhatikan materi yang di sampaikan oleh Pembina” (wawanacara pada 

tanggal 8 Maret 2013).  

 

        Kegiatan Pramuka kelas VII dilaksanakan pada hari Jumat pukul 15.00. Hal 

tersebut merupakan waktu yang tanggung dengan jam pulang sekolah anak-anak 

SMPN 30 Semarang yaitu pukul 13.00. Sebagian besar anak-anak rumahnya sangat 

jauh dari sekolah dan tidak memungkinkan untuk pulang terlebih dahulu ke rumah 

sehingga mereka menunggu saatnya latihan dengan tetap berada di sekolah. Ada 

juga beberapa anak yang dititipkan oleh orang tuanya untuk istirahat dan menunggu 

di rumah teman yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah. Rizky Adela 

menuturkan sebagai berikut :  

“Capek mas, dari pagi-pagi sampai sore berada di sekolah. Rumahku di 

daerah Pedurungan. Jadi entar di jemput mama pas pulang latihan Pramuka 

sekitar jam 5 sore. Kalau nunggu saatnya latihan, aku kadang diajakin temen 

maen ke rumahnya. Kebetulan rumahnya di depan gang sekolah.” 

(wawancara dengan Rizky Adela tanggal 8 Maret 2013). 

Irsyad Naufal juga menyampaikan hal yang senada sebagai berikut :  

“Sebenarnya aku seneng ikut Pramuka di sekolah. Tapi kadang capek banget 

rasan ya pas kegiatan Pramuka. Soalnya banyak PR (pekerjaan rumah) yang 

harus dikerjakan PR tuh setiap hari kak” (wawancara pada tanggal 8 Maret 

2013).  
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Anak-anak juga sering terbebani dengan tugas dari sekolah yang sangat banyak. 

Mereka mempunyai kegiatan yang sangat padat dari pagi hingga sore serta 

tanggungan tugas-tugas dari sekolah yang harus dikerjakan tepat waktu. Hal itu 

menyebabkan rasa lelah dan kurang fit ketika mengikuti kegiatan Pramuka pada 

waktu sore hari.   

 

B. PEMBAHASAN  

1. Pelaksanaan Pendidikan Nilai Kebangsaan dalam Pendidikan Kepramukaan  

        Pendidikan kepramukaan sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler wajib di 

sekolah bisa menjadi wadah bagi pembentukan jiwa nasionalisme dan kebangsaan 

anak sejak dini. Melalui gerakan Pramuka juga akan tertanamkan jiwa dan semangat 

gotong royong dan kesadaran pada kebinekaan  yang ada di Indonesia. Pendidikan 

kepramukaan sangat relevan dengan pembentukan nasionalisme pada anak, hal ini 

terbukti dengan adanya kesamaan nilai-nilai pendidikan nilai kebangsaan dengan 

nilai-nilai Dasa Dharma dalam Pramuka, sehingga sangat tepatlah bila lewat 

Pramuka pendidikan nilai kebangsaan ditanamkan.  

         Pendidikan kepramukaan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia 

nomor 12 tahun 2010 Pasal 4 yakni bertujuan untuk membentuk setiap siswa agar 

memiliki kepriabdian yang beriman, bertakwa, berakhlaq mulia, berjiwa patriotik, 

taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki 

kecakapan hidup sebagai kaderb angsa dalam menjaga dan membangun Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan 

lingkungan hidup.  
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          Kegiatan kepramukaan di SMPN 30 Semarang merupakan satu-satunya 

kegiatan ekstra kurikuler wajib bagi kelas VII. Kegiatan-kegiatan Pramuaka di 

SMPN 30 Semarang dirancang seauai dengan kebutuhan anggota Pramuka dan 

berdasarkan tujuan Pramuka, yaitu mendidik anak dan pemuda pemudi Indonesia 

dengan prinsip dasar metodik kepramukaan kearah manusia berwatak luhur berdasar 

Pancasila dan setia kepada  negara Republik Indonesia. Tujuan Pramuka tersebut 

sesuai dengan pendapat Mukson dalam buku Panduan Materi Pramuka (2011 : 3).  

        Pendidikan nilai kebangsan dalam kegiatan kepramukaan di SMPN 30 

Semarang dilakukan dengan cara praktek langsung pada diri anak-anak (anggota 

Pramuka) ketika kegiatan Pramuka berlangsung pembina Pramuka selalu menyuruh 

anak-anak untuk berperilaku santun kepada orang lain, mengucapkan salam dan 

menegur sampa dengan orang lain, datang tepat waktu, melaksanakan ibadah sesuai 

dengan keyakinannya (shalat berjamaah bagi yang beragama Islam), memakai 

seragam dan perlengkapannya sendiri, serta bersikap ramah dan hormat kepada 

orang lain.  

        Metode praktek secara langsung dapat dilihat pada saat kegiatan perkemahan 

berlangsung. Anak-anak diajarkan untuk bersikap mandiri dari mulai menyiapkan 

keperluan pribadi, menyiapkan kebutuhan kelompoknya, serta mengumpulkan tugas 

dari pembina.  

        Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di SMPN 30 Semarang, 

dapat diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan berkaitan dengan 

kesadaran berbangsa dan bernegara, kecintaan terhadap tanah air, keyakinan pada 

Pancasila, kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara serta kemampuan awal bela 
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negara. Hal tersebut berdasarkan dengan pedoman teknis pengintegrasian pendidikan 

nasionalisme melalui ekstra kurikuler Dindiknas Provinsi Jawa Tengah (2010 : 4).  

        Pembinaan Pramuka menyelenggarakan acara-acara kegiatan untuk 

membangun dan menyemaikan anggota Pramuka, agar cinta tanah air, rasa tanggung 

jawab atas keselamatan dan kesejahteraan bangsa dan negara, rasa kesanggupan 

berkorban, disiplin dan percaya dirinya sendiri (Daroeso, 1987 : 163).  

         Pendidikan nilai kebangsaan dilakukan melalui upaya membangun kesadaran 

berbangsa dan bernegara kepada anak-anak. 

         Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 

dalam Pramuka, Kwarnas (1996 : 5) menjelaskan bahwa kesadaran berbangsa 

Indonesia yaitu selalu membina kerukunan persatuan dan kesatuan di lingkungan 

keluarga, lingkungan masyarakat, pendidikan dan pekerjaan serta mencintai budaya 

bangsa dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi, 

keluarga dan golongan. 

          Sedangkan sadar bernegara Indonesia yaitu sadar bertanah air, bernegara dan 

berbahasa satu yaitu Indonesia, mengakui menghormati bendera Merah Putih, lagu 

kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila dan kepala negara 

serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman 

Pelaksanaan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dalam Pramuka. Kwarnas (1996 : 

5).  

          Dalam mengimplementasikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara 

Indonesia dalam kegiatan Pramuka, pembina mengharuskan anak-anak untuk 

berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, diadakan 

pula lomba menulis puisi antar regu yang bertemakan tentang pahlawan, pemberian 

tugas kelompok membuat tiang bendera dan kemudian menegakkan bendera merah 

putih juga merupakan upaya dalam menanamkan sikap kesadaran berbangsa dan 

bernegara.  

          Penanaman sikap cinta tanah air melalui kegiatan kepramukaan di SMPN 30 

Semarang dilakukan oleh pembina dengan cara mengajak adik-adik Pramuka untuk 

menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pemberian materi Pramuka, 
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setiap kegiatan latihan rutin juga melaksanakan upacara yang didalamnya terdapat 

hormat bendera merah putih, mengenalkan anak-anak pada hasil kekayaan alam 

Indonesia berupa rempah-rempah, serta penanaman cinta tanah air juga dilalkukan 

melalui permainan-permainan yang dapat membangun semangat cinta tanah air dan 

mengandung nilai-nilai kerja sama anka-anak, misalnya permainan “Kucing dan 

Tikus”. Dalam setiap kegiatan Pramuka, pembina selalu mengenalkan anak-anak 

tentang berbagai kebudayaan yang dimiliki Negara Indonesia, karena untuk 

mencintai sesuatu biasanya diawali dengan mengenal terlebih dahulu.  

         Hal ini sesuai dengan Tataran Dasar Bela Negara dari Kementerian Pertahanan 

RI Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (2010 : 09) yang menyatakan bahwa dari 

mengenal kita menjadi cinta dan merasa bangga bahwa tanah air kita memiliki 

sumber-sumber kekayaan, kesuburan dan keindahan alam., sehingga senantiasa ingin 

menjaga dan memeliharanya sepanjang masa.  

          Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 

dalam Pramuka, Kwarnas (1996 : 05) menyatakan bahwa keyakinan akan Kesaktian 

Pancasila sebagai ideologi negara adalah yakin akan kebenaran Pancasila sebagai 

satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa dan negara yang telah tebrukti 

kesaktiannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, guna 

tercapainya tujuan nasional.  

         Dalam upaya menumbuhkan keyakinan Pancasila kepada anak-anak, Pembina 

Pramuka mengharuskan anak-anak dituntut untuk hafal Pancasila dalam sejak dini, 

anak-anak diharuskan untuk menghafal Pancasila untuk selanjutnya dididik agar 

dapat menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

pembina juga menumbuhkan jiwa persatuan dan kesatuan yang terkandung dalam 

Pancasila, hal ini dapat dilihat dalam acara api unggun pada waktu perkemahan 

pindah golongan.  

        Apabila cinta tanah air tumbuh dengan subur di dalam hati sanubari anggota 

Gerakan Pramuka makan akan timbul sikap dan tekad untuk rela berkorban demi 
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bangsa dan negara. Mereka akan rela mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, harga 

dan segala miliknya, bahkan mengorbankan jiwa raganya sekalipun. Kegiatan 

kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang juga berupaya untuk menanamkan sikap 

hidup sederhana kepada seluruh anggota Pramuka sebagai langkah awal kerelaan 

berkorban kepada bangsa dan negara. Setiap pelaksanaan kegiatan Pramuka latihan 

rutin di SMP Negeri 30 Semarang terdapat kas bumbung kegiatan, yaitu 

penggalangan uang saku rela dari para anggota Pramuka. Dana yang terkumpul 

dalam kas bumbung kegiatan natinya akan digunakan untuk bakti sosial setiap 

tahunnya yaitu ketika pertepatan dengan hari lahir Pramuka tanggal 14 Agustus. 

Sikap rela berkorban terhadap teman juga terlihat ketika kegiatan latihan rutin 

terdapat salah satu anggota Pramuka putri yang terjatuh dan mengalami luka di 

kakinya. Dengan segera, temannya mencarikan obat “Betadine” dan kapas yang 

berada di tempat P3K ruang kelas 4C. Hal tersebut merupakan bentuk sikap rela 

berkorban dan kepedulian terhadap sesama. Adik-adik Pramuka selalu diberikan 

nasehat kepada Pembina bahwa sesama teman merupakan saudara. Sehingga apabila 

teman mengalami suatu musibah maka yang lain harus segera membantunya.       

       Pendidikan kepramukaan juga berperan dalam membentuk anak untuk memiliki 

kemampuan awal bela negara. Kemampuan bela negara secara psikis dan mental 

dilakukan dengan menanamkan anak-anak untuk memiliki sikap berani. Cara yang 

dilakukan Pembina yaitu menawarkan anak-anak yang ingin menjadi petugas untuk 

melafalkan Dasa Dharma, adanya kegiatan jurit malam pada saat perkemahan, 

menanamkan sikap disiplin dengan menyuruh anak untuk datang tepat waktu, 

memakai seragam Pramuka lengkap beseserta atributnya. Selain itu juga 
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mengembangkan sikap tanggung jawab melalui penugasan individu maupun 

kelompok.  

        Dalam kegiatan Pramuka juga mengajarkan anak-anak untuk memelihara 

kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan serta dilakukannya olah oraga pagi 

sebagai bentuk upaya mengembangkan kemampuan awal bela negara secara fisik.  

        Hal tersebut sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan 

Pendahuluan Bela negara dalam Pramuka, Kwarnas (1996 : 8) bahwa secara fisik 

(jasmaniah) sangat diharapkan memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani 

yang bersifat latihan kemiliteran yang dapat mendukung kemampuan awal bela 

negara yang bersifat psikis.  

 

        Pendidikan nilai kebangsaan dalam pendidikan kepramukaan di SMP Negeri 30 

Semarang dilakukan melalui sikap-sikap keteladanan, penahanan kedisiplinan, 

pembiasaan, menciptakan suasana yang kondusif serta internalisasi.   

        Pendidikan nilai kebangsaan yang paling menonjol dalam pendidikan 

kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang yaitu dilakukan melalui keteladanan dan 

penanaman kedisiplinan. Keteladanan merupakan perilaku dan sikap guru dan tenaga 

kependidikan yang lain dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang 

baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi siswa untuk mencontohnya. 

Keteladanan para Pembina Pramuka memiliki kontribusi yang besar dalam 

menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Keteladanan pembina Pramuka dalam 

berbagai aktivitasnya akan menjadi panutan anak-anak. Terutama anak-anak sekolah 

dasar sedang dalam tahap psikologi yaitu (imitasi) sikap meniru apa yang ada dalam 

lingkungannya.  

       Pembina Pramuka di SMP Negeri 30 Semarang memiliki sikap dan perilaku 

yang layak diteladani. Hal tersebut dapat dilihat ketika pembina selalu mengucap 
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salam jika bertemu dengan orang lain, berpakaian rapi, selalu beribadah serta 

berperilaku sesuai dengan agama dan kepercayaannya, bertutur kata sopan, bersikap 

rela berkorban tanpa pamrih, menolong antar sesama yang membutuhkan, menjaga 

kebersihan lingkungan, serta bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya 

dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk pengalaman Tri Satya dalam Pramuka. 

Pengamalan dan penghayatan yang berkaitan dengan shalat tepat waktu (bagi yang 

beragama Islam), menjalankan perintah agama masing-masing merupakan bentuk 

pengalaman Dasa Dharma Pramuka yang pertama yaitu Takwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Sikap-sikap tersebut secara langsung menjadi panutan anak-anak dalam 

bersikap dan berperilaku.  

       Keteladanan dalam diri pembina Pramuka akan berpengaruh besar pada sikap 

dan perilaku anak-anak. Dalam buku Pendidikan Karakter membangun Peradaban 

Bangsa (2010 : 39), Hidayatullah mengungkapkan bahwa keteladanan memiliki 

kontribusi yang besar dalam mendidik karakter. Keteladanan lebih mengedepankan 

aspek perilaku dalam bentuk tindakan nyata daripada sekedar berbicara tanpa aksi. 

Apalagi didukung oleh suasana yang memungkinkan anak melakukannya kearah itu.  

        Penanaman kedisiplinan dalam kegiatan Pramuka diarahkan pada penanaman 

nilai-nilai kebangsaan. Ketika kegiatan latihan rutin, anak-anak harus datang tepat 

waktu, memakai seragam dan piranti yang telah ditetapkan, berbaris sesuai dengan 

komando ketika upacara pembukaan, maupun penutupan. 

         Hal ini sesuai dengan pernyataan Bambang Daroeso bahwa: Pembinaan 

Pramuka menyelenggarkaan acara-acara untuk membangun dan menyemaikan 

anggota Pramuka, agar cinta tanah air, rasa tanggung jawab atas keselamatan dan 

kesejahteraan bangsa dan negara, rasa kesanggupan berkorban, disiplin dan percaya 

dirinya sendiri. (Daroeso 163 : 1987).  
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      Pembiasaan dalam kegiatan Pramuka dilakukan dengan cara spontanitas 

misalnya saling menyapa baik antar teman maupun antar pembina dengan anggota 

Pramuka serta memungut sampah yang berserakan di dalam kelas maupun di 

lapangna untuk dibuang di tong sampah. Pembiasaan yang menanamkan nilai 

semangat kebangsaan dalam kegiatan Pramuka adalah menyanyikan lagu Indonesia 

Raya untuk mengawali pemberian materi dikelas. Selain itu nilai kepedulian sosial 

juga sudah dibiasakan dengan adanya kas bumbung kegiatan di setiap pelaksanaan 

kegiatan Pramuka.  

     Pembiasaan ini sesuai dengan pendapat Hidayatullah dalam bukunya Pendidikan 

Karakter Membangun Peradaban Bangsa (2010 : 52) yang mengemukakan bahwa 

pembiasaan diarahkan pada upaya pembudayaan pada akvititas tertentu sehingga 

menjadi aktivitas yang terpola atau tersistem.   

     Kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang dilakukan setiap hari Jumat 

pukul 15.00 WIB. Setiap kegiatan latihan rutin anak-anak selalu datang tepat waktu. 

Pembina mengumpulkan anak-anak di lapangan sekolah dan segera memberikan 

komando untuk berbaris berbanjar pada masing-masing kelas. Kemudian Pembina 

memberikan pengarahan dan termovitasi kepada anak-anak mengenai pelaksanaan 

kegiatan latihan rutin. Anak-anak diperiksa kelengkapan atribut yang dipakainya 

seperti topi, tas, seragam, sepatu dan kaos kaki hitam. Setelah pembina menunjuk 

salah seorang anak untuk menjadi sulung. Sulung bertugas untuk memimpin upacara 

pembukaan latihan rutin pada kegiatan tersebut. Tepat pada pukul 15.00 WIB 

kegiatan latihan Pramuka rutin dimulai. Hal tersebut dilakukan untuk membentuk 

anak-anak agar terbiasa bersikap disiplin, mandiri, bekerja sama, tanggung jawab 

dalam kehidupan sehari-hari.  
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       Kegiatan Pramuka di SMP Negeri 30 Semarang sangatlah menunjang dalam 

menanamkan nilai-nilai kebangsan. Hal tersebut dapat dilihat melalui berbagia 

kegiatan-kegiatan Pramuka, yaitu : upacara pembukaan dan penutupan ketika 

kegiatan latihan rutin, uji Syarat Kecakapan Khusus (SKU), kegiatan perkemahan, 

Bhakti masyarakat, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang sesuai 

dengan kebutuhan siswa (anggota Pramuka) dan disesuakan dengan fungsi 

kepramukaan yakni kegiatan yang menarik bagi anak dan pemuda, pengabdian (job) 

bagi orang dewasa, serta alat (means) bagi masyarakat dan organisasi. Fungsi 

kepramukaan tersebut sebagaimana di tuturkan oleh Sunardi dalam buku Ragam 

Latih Pramuka (2006 : 3).  

         Dalam Pramuka telah ditetapkan metode Bermain Sambil Belajar. Kegiatan 

kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang sangat digemari karena terdapat berbagai 

macam permainan yang mendidik, menarik dan menyenangkan. Misalnya adalah 

permainan Kucing dan Tikus, mencari jejak, drama Pramuka, menari dan menyanyi 

dan lain sebagianya.  

        Hal ini sesuai dengan pernyataan Mukson dalam buku Pramuka Penggalang 

bahwa Pramuka merupakan suatu permainan menarik yang didalamnya mengandung 

unsur pendidikan di alam terbuka unsur pendidikan di alam terbuka, tempat anak dan 

orang dewasa bersama-sama mengembara untuk melaksanakan kegiatan menurut 

Mukson (2011 : 3).  

       Pendidikan kepramukaan mengajarkan anak-anak untuk dapat bekerja sama 

dengan teman sebaya, menghargai orang lain, serta menolong sesama. Hal tersebut 

menjadi bagian dari semangat luhur Pramuka. Anak-anak didirik agar mempunyai 

sikap religius, disiplin, kerja sama, cinta tanah air, peduli sosial dan lingkungan serta 

tanggung jawab.  



110 
 

 

      Pendidikan nilai kebangsaan yang dilakukan oleh pembina Pramuka melalui 

pendidikan kepramukaan tersebut sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka menurut 

Daroeso (1986 : 156) yaitu tujuan Gerakan Pramuka adalah mendidik pendidikan 

kepanduan yang pelaksanannya dserasikan dengan keadaan, kepentingan dan 

perkembangan bangsa dan bernegara masyaakat Indonesia supaya menjadi manusia 

berkepribadian, berwatak luhur, menjadi warga negara Indonesia yang berPancasila, 

setia; dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi 

anggota masyarakat yang berguna dan sanggup dan mampu menyelenggarakan 

pembangunan bangsa dan negara serta membentuk warga negara yang baik dan 

membentuk masyarakat yang baik.  

      Pendidikan nilai kebangsan yang diintegrasikan melalui kegiatan kepramukaan 

di SMP Negeri 30 Semarang telah menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada anak. 

Sejak dini, anak sudah mempunyai karakter pemberani, mandiri dan bertanggung 

jawab terhadap tugas dan kewajiannya. Oleh karen itu, diharapkan anak akan lebih 

siap dalam menghadapi segala rintangan multi dimensional pada masa yang akan 

datang.  

         Pada dasarnya melibatkan anak-anak secara langsung di dalam proses 

pendidikan akan lebih mengena daripada hanya diberikan materi-materi saja. 

Dengan melibatkan anak secara langsung, maka tingkat kepahaman dan kepekaan 

anak akan semakin tinggi. Dengan begitu, daya ingat anak tidak akan mudah pudar 

dan selalu berusaha mengaplikasikan apa yang ia pelajari ke dalam kehidupannya 

sehari-hari.  

         Dengan adanya pendidikan nilai kebangsaan yang dilakukan dalam kegiatan 

kepramukaan, sedikit demi sedikit sikap dan perilaku anak (anggota Pramuka) mulai 

mengalami kemajuan secara progresif. Sebagai contoh anak-anak mulai mengenal 

sejarah kebangsaan Republik Indonesia, mampu menghafal lagu-lagu perjuangan, 

bersikap berani dalam setiap kegiatan, serta bertindak dengan segera ketika terdapat 
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teman yang membutuhkan pertolongan. Dengan demikian, anak-anak nantinya dapat 

menampilkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia melalui kehidupanya sehari-hari.  

      Kegiatan Pramuka yang diselenggarakan di SMP Negeri 30 Semarang yaitu: 

Kegiatan latihan rutin yang dilakukan setiap hari Jumat,  pelantikan Penggalang 

R/R/T, Dian Pinru, Persami, Pesta Penggalang, Lomba Galang, Ulang janji, Wisata 

Penggalang, acara hari Pramuka, serta bakti masyarakat. Semua kegiatan tersebut 

merupakan program kerja pangkalan SMP Negeri 30 Semarang yang mengacu pada 

Pedoman Umum Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui kegiatan 

Ekstra Kurikuler dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Nilai-nilai yang 

ditanamkan melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 30 Semarang meliputi 

kebangsaan, menghargai prestasi, cinta tanah air, kreativitas, peduli lingkungan, 

berani, mandiri dan tanggung jawab.  

      Dalam pendidikan kepramukaan yang sangat berkaitan dengan nilai-nilai 

kebangsaan, anak-anak dilibatkan secara langsung dalam penanaman dan 

pengembangan nilai-nilai tersebut serta mempraktekannya ke dalam kehidupan 

sehari-hari. Anak-anak belajar melalui cara dia hidup. Dalam pendidikan 

kepramukaan, banyak sekali kegiatan yang mendorong anak menjadi pribadi yang 

berani dan penuh percaya diri. Kegiatan-kegiatan Pramuka di kemas dengan menarik 

dan menyenangkan berupa permainan-permainan edukatif yang tidak mengabaikan 

nilai-nilai kebangsaan dalam pelaksanannya. Sehingga anka-anak dapat bermain 

sambil belajar dengan nyaman serta menyenangkan.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Pelaksanaan Pendidikan nilai kebangsaan melalui kegiatan kepramukaan di SMP 

Negeri 30 Semarang dilaksanakan dengan penanaman kesadaran berbangsa dan 

bernegara, kecintaan terhadap tanah air, keyakinan pada pancasila, kerelaan berkorban 

untuk bangsa dan negara serta kemampuan awal bela negara. Kesadaran berbangsa dan 

bernegara dalam kegiatan kepramukaaan dilakukan dengan mengharuskan anak-anak 

untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lomba 

menulis puisi bertemakan kepahlawanan, pemberian tugas kelompok membuat tiang 

bendera dan menegakkan bendera merah putih. Penanaman sikap cinta tanah air 

dilakukan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya sebelum pemberian 

materi pramuka, hormat bendera ketika upacara, mengenalkan kekayaan alam berupa 

rempah-rempah, serta permainan tradisional.  

Dalam menumbuhkan keyakinan terhadap Pancasila, anak-anak diharuskan 

untuk menghafal Pancasila. sikap rela berkorban dilakukan dengan membantu teman 

yang sedang tertimpa musibah, seperti terluka pada saat latihan kemudian teman yang 

lain ikut membantu mengobati. Sedangkan kemampuan awal bela negara dilakukan 

melalui pemilihan petugas upacara untuk menanamkan sikap pemberani, menghafal dasa 

dharma dalam upacara pembukaan, serta olahraga senam agar memiliki tubuh sehat. 

Pendidikan nilai kebangsaan dalam kegiatan kepramukaan dilakukan melalui 

keteladanan, penegakan kedisiplinan, penugasan, pembiasaan, ceramah, dan permainan 



113 
 

 

edukatif. Nilai-nilai yang dikembangkan meliputi nilai religius, cinta tanah air, 

kedisiplinan, tanggungjawab, semangat kebangsaan, kreativitas, peduli lingkungan, 

kerjasama, dan keberanian. 

Dalam pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan melalui kegiatan kepramukaan 

terdapat berbagai faktor yang mendukung kegiatan tersebut yaitu sarana prasarana yang 

menunjang, dimasukkannya pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakulikuler wajib, 

kualitas pembina serta adanya dukungan dari keluarga. Hambatan yang ada dibagai 

menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan yang timbul 

dari faktor internal antara lain yaitu rasa kelelahan anak-anak karena banyaknya tugas 

dari sekolah, terbatasnya dana kegiatan untuk mengembangkan pelaksanaan nilai 

kebangsaan melalui kegiatan kepramukaan. Hambatan yang timbul dari faktor ekstrenal 

yaitu perbedaan lingkungan berkarakter antara lingkungan sekolah dengan lingkungan 

masyarakat sekitar. 

 

B. SARAN 

1. Pembina pramuka 

Supaya mengembangkan materi yang kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan 

pendidikan nasionalisme, seperti adanya pemberian materi yang disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi, misalnya pemberian materi permainan yang di dalamnya ada 

nilai kebangsaan seprti nilai kerjasama, dan sebagainya sehingga anak-anak dapat 

dengan mudah memahami nilai-nilai kebangsaan tersebut. 
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2. Sekolah  

Pihak sekolah juga perlu mengadakan semacam pelatihan atau training 

secara intensif terkait dengan pengintegrasian pendidikan kebangsaan kedalam 

kegiatan kepramukaan, seperti adanya pemberian materi yang berisikan motivasi, 

seperti adanya Tanya jawab yang nantinya ada pemberian nilai bagi yang bias 

menjawab, dan lain sebagainya.  

3. Orang  tua 

Orang tua harus ikut serta mendukung pelaksanaan pendidikan nilai 

kebangsaan dalam kegiatan kepramukaan dengan memberikan sumbangan sukarela 

dari orang tua/wali yang mampu sehingga pembiayaan kegiatan kepramukaan tidak 

bertumpu dari dan BOS. 
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PELAKSANAAN PENDIDIKAN NILAI KEBANGSAAN MELALUI 

KEGIATAN KEPRAMUKAAN DI SMP NEGARI 30 SEMARANG 

LEMBAR OBSERVASI 

No Kegiatan Uraian 

1 Kegiatan-kegiatan pramuka 

di SMP Negeri 30 Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ketika Kegiatan latihan rutin setiap 

hari Sabtu sore: upacara pembukaan 

dan penutupan, menyanyikan, lagu 

Indonesia Raya, pemberian materi 

kepramukaan semaphore, peta dan 

panorama, kemudian permainan-

permainan, menyanyikan lagu-lagu 

seperti hymne pramuka. 

 Ketika kegiatan latihan rutin setiap 

hari Sabtu: kegiatan dimulai pukul 

15.00 WIB, anak-anak berkumpul 

dilapangan untuk membentuk barisan. 

Upacara pembukaan, pembarian 

materi kepramukaan, permainan, 

upacara penutupan, dilanjutkan do‟a 

bersama. 

 Perkemahan kenaikan tingkat: hari 

pertama anak-anak berkumpul 

dilapangan, instruksi dari pembina 

untuk meletakkan barang-barang dan 

peralatan dikelas yang sudah 

ditentukan, dilanjutkan dengan 

upacara pembukaan, permainan, 
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sholat maghrib berjamaah dengan 

ceramah keagamaan, sholat isya‟ 

berjamaah, kegiatan api unggun dan 

kreasi seni, pada waktu tengah malam 

anak-anak dibangunkan untuk 

mengikuti jurit malam dan renungan 

malam, kemudian istirahat (tidur), 

pada pukul 04.00 anak-anak 

dibangunkan untuk mengikuti sholat 

subuh berjamaah dengan ceramah 

keagamaan sekitar 7 menit. Setelah itu 

olahraga pagi dilanjutkan dengan 

bersih-bersih dilingkungan sekolah, 

bersih-bersih diri, makan pagi, Uji 

Syarat Kecakapan Umum (SKU) 

tentang PBB, Semaphore, P3K, Sandi 

dan Morse, Dasa dharmA, Peta dan 

Panorama, Tali temali. Setelah itu 

pada pukul 11.00 WIB dilajutkan 

dengan upacara pelantikan kemudian 

dilanjutkan dengan upacara penutupan 

dan do‟a bersama. Sayonara   
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2 Nilai-nilai yang 

dikembangkan  dalam 

pendidikan nilai kebangsaan  

 Religius ` 

 Jujur 

 Toleransi 

 Disiplin 

 Kerja keras 

 Kreatif 

 Mandiri 

 Demokrasi 

 Rasa ingin tahu 

 Semangat kebangsaan  

 Cinta tanaha air 

 Menghargai prestasi 

 Bersahabat / komunikatif 

 Cinta damai 

 Gemar membaca 

 Peduli lingkugan  

 Peduli sosial 

 Tanggung jawab 
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 3 Materi Pendidikan Nilai 

Kebangsaan 

 Kesadaran Berbangsa dan Berenegara 

dilakukan dengan memberi tugas 

kepada anak-anak untuk membuat 

tiang bendera dan kemudian 

menegakkan bendera merah putih 

dengan peralatan berupa tongkat dan 

tali. Hal itu untuk membentuk sikap 

nasionalisme dan kebangsaan pada 

anak-anak pramuka melalui simbol 

negara berupa bendera merah putih. 

Mereka melaksanakan tugas mereka 

melaksanakan tugas bersama 

kelompoknya masing-masing dengan 

penuh tanggungjawab,  tidak ada 

satupun anak dari kelompok yang 

tidak ikut serta membantu. Semua 

anak berusaha menyelasaikan tugas 

ketrampilan tersebut sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan. 

Pembuatan tiang bendera tersebut 

selain sebagai wujud untuk memupuk 

rasa kebangsaan pada anak dan 

mengenalkan lambang kenegaraan, 

juga sebagai bentuk aplikasi materi 

dasar pramuka yang telah diajarkan 

oleh kakak pembina tentang tali temali 

 Kecintaan Kepada Tanah Air, sebelum 

pemberian materi pramuka di dalam 
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kelas, adik-adik pramuka selalu diajak 

untuk menyanyikan lagu kebangsaan 

Indonesia Raya. Hal tersebut 

dilakukan untuk meneguhjan rasa 

cinta kepada negeri indonesia sejak 

dini, pelaksanaan upacara pembukaan 

maupun penutupan berlangsung tertib 

dan khidmat, selain itu juga 

melaksanakan permainan-permainan 

yang dapat membangun semangat 

cinta tanah air dan mengandung nilai-

nilai kerjasama anak-anak yaitu 

permainan “Kucing dan Tikus”. 

 Keyakinan Pada Pancasila, Pembina 

menyuruh anak-anak untuk hafal 

pancasila dan menjelaskan 

penghayatan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

dalam kegiatan Pendidikan 

Kepramukaan, terdapat acara api 

unggun yang dilaksanakan sebagai 

acara hiburan dengan suasana yang 

riang gembira pada malam hari dan 

merupakan symbol persatuan dan 

kesatuan dalam pramuka. Pada saat 

acara api unggun dan pentas seni, 

anak-anak tiap regu diwajibkan untuk 

menampilkan kreativitas berupa 
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musik, yel-yel, tari, permainan, dan 

gerak lagu. Kekompakan dalam regu 

sangat diperlukan agar penampilan 

mereka menarik dan 

menggembirakan. Permainan dan 

nyanyian yang terdapat dalam  

kegiatan tersebut bertujuan untuk 

mengorbankan semangat persatuan 

dan kesatuan bangsa serta semangat 

membangun. 

 Kerelaan Berkorban Pada Bangsa dan 

Negara, dilaksanakan seperti ada salah 

satu anggota pramuka putri yang 

terjatuh dan mengalami luka di 

kakinya. Dengan segera, temannya 

mencarikan obat luka seperti 

“betadine” dan kapas yang berada di 

ruang UKS ( Unit Kesehatan Sekolah) 

dan juga kapas yang berada di kotak 

P3K. Hal tersebut merupakan bentuk 

sikap rela berkorban dan kepedulian 

terhadap sesama.  
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    Kemamapuan awal bela Negara, 

seperti pada perkemahan Sabtu-

Minggu pada tanggal 9-10 Maret 2013 

terdapat kegiatan renungan malam 

atau jurit malam. Pada pukul 00.30 

WIB, mereka dibangunkan untk 

mengikuti kegiatan tersebut. Walupun 

cuaca malam mendung, namun anak-

anak tetap bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan tersebut. 

Sebelumnya, seluruh peserta 

dikumpulkan pada lapangan sekolah, 

terkecuali anak yang sakit tidak di 

perkenankan mengikuti kegiatan 

tersebut. Kemudian mereka dilepas 

perkelompok dangan jarak waktu 

tertentu. Dan tiap kelompok 

didampingi oleh satu Pembina.Meraka 

tidak diperbolehkan membawa senter 

dan alat penerangan apaun. Kegiatan 

tersebut juga bertujuan unttuk 

menanamkan sikap percaya diri dan 

keberanian pada anak. Selain itu, 

kemampuan awal bela Negara juga 

ditampilkan dalam kegiatan baris-

berbaris, bersih-bersih lingkungan 

sekolah.  
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4 Perilaku anak selama 

kegiatan pramuka 

berlangsung 

 Anak-anak datang tepat waktu, tidak 

ada yang terlambat mengikuti 

kegiatan, mereka bersikap sopan 

kepada tamu sera melempar 

senyuman, mereka mengucapkan 

salam kepada Pembina, mencium 

tanagan Bapak/Ibu Pembina, 

melaksanakan sholat berjamaah, 

mengambili sampah yang berserakan 

dilapangan untuk dibuang ke tempat 

sampah, ada anak yang jatuh dan 

kemudian temannya  segera 

mencarikan obat kuka. 

5 nilai-nilai kebangsaan yang 

ditanamkan dalam kegiatan 

tersebut 

 Nilai kebangsaan yang ditanamkan 

adalah nilai religius, sengat 

kebangsaan, kepedulian, rela 

berkoraban, kedisiplinan, kerjasama, 

tanggung jawab, kemandirian, 

pemberani, kepemimpinan, toleransi, 

gotong royong. 

6 Sarana dan Prasarana yang 

menunjang dalam kegiatan 

kepramukaan di SMP 

Negeri 30 Semarang 

 Tikar, tenda, tongkat, dendera 

semaphore, jagrak bendera, bendera 

merah putih, CD dan dokumen 

kegiatan, buku panduan penggalang, 

kotak P3K, dan lain-lain. 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

 

A. Untuk Kepala  Sekolah SMPN 30 Semarang Barat  

Nama  :  

Umur  :  

Alamat  :  

Pendidikan  :  

a. Pembinaan Nilai-Nilai Kebangsaan dalam pendidikan kepramukaan di 

SMPN 30 Semarang.  

1. Bagaimana cara Bapak Kepala Sekolah menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada 

siswa di SMPN 30 Semarang Barat?   

2. Apa yang Bapak ketahui tentang penanaman nilai-nilai tersebut?  

3. Apa saja yang sudah dilakukan Bapak sebagai manager di sekolah dalam rangka 

menanamkan nilai-nilai kebangsaan?  

4. Penanaman nilai-nilai kebangsaan juga dilakukan di luar kelas, yaitu melalui 

kegiatan lebih khususnya dalam kegiatan Pramuka, seperti apa peranannya?  

5. Kapan pelaksanaan pendidikan kepramukaan di sekolah ini?  

6. Bagaimana cara Bapak Kepala Sekolah menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada 

siswadengan cara intenralisasi melalui kegiatan Pramuka?   

7. Apa bentuk kegiatan yang menanamkan pendidikan nilai kebangsaan melalui 

kegiatan Pramuka? Bagaimana contoh kegiatan nyatanya?  

8. Apa peranan Bapak Kepala Sekolah dalam penanaman kedisisplinan pada siswa? 

Melalui apa?  

9. Bagaimana cara Bapak Kepala Sekolah mengajarkan kedisiplinan kepada siswa?  

10. Apa saja bentuk pendidikan nilai kebangsaan yang ditanamkan bagi siswa?  
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11. Apakah ada perubahan sikap pada siswa setelah ditanamkan nilai-nilai 

kebangsaan sebagai bangsa khususnya melalui kegiatan Pramuka?  

12. Bagaimana cara Bapak Kepala Sekolah dalam memantau pelaksanaan pendidikan 

nilai kebangsan melalui kegiatan Pramuka?  

13. Bagaimana cara Bapak Kepala Sekolah menilai dan mengevaluasi pelaksanaan 

pendidikan nilai kebangsaan yang ditanamkan?  

14. Siapa saja yang terlibat dalam memantau pelaksanaan pendidikan nilai kebangsan 

pada siswa?  

15. Apakah pembina pendidikan kepramukaan di SMPN 30 dari pihak guru atau 

pembina dari luar?  

16. Kalau pembina dari guru, apakah beliau membuat program-program kegiatan? 

Apa saja?  

17. Apakah dalam program-program tersebut memuat pendidikan nilai kebangsaan?  

18. Apakah program tersebut terlaksana semua?  

19. Bagaimana program-program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar?  

20. Apakah Bapak mempunyai panduan mengenai pendidikan nilai kebangsaan?  

21. Dari mana Bapak mendapatkan panduan tersebut?  

22. Apakah sekolah membuat Rencana Aksi Sekolah sebagai implementasi dari RAD 

dan panduan umum pendidikan nilai kebangsaan?  

23. Kegiatan apa saja dalam kegiatan Pramuka yang berkaitan dengan pendidikan 

nilai kebangsaan?  

24. Mengapa kegiatan tersbeut dilakukan?  

25. Bagaimana cara Bapak melihat keberhasilan siswa terkait dengan pelaksanaan 

pendidikan nilai kebangsaan yang ditanamkan melalui kegiatan Pramuka?  

26. Kendala apa saja yang menghambat pendidikan nilai kebangsaan melalui 

pendidikan kepramukaan di SMPN 30 Semarang Barat?  

27. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan 

melalui kegiatan kepramukaan di SMPN 30 Semarang Barat?  



127 
 

 

28. Sarana dan prasarana apa saja yang mendukung pelaksanaan pendidikan nilai 

kebangsan melalui kegiatan Pramuka?  
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN  

 

B. Untuk Pembina Pramuka SMPN 30 Semarang Barat 

Nama  :  

Umur  :  

Alamat  :  

Jabatan :  

a. Pembinaan Nilai-nilai Kepramukaan dalam pendidikan kepramukaan di 

SMPN 30 Semarang?  

1. Sejak kapan anda ditugaskan membina kegiatan Pramuka di sekolah ini?  

2. Kapan pelaksanaan kegiatan Pramuka di SMPN 30 Semarang?  

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu Pembina dalam meberikan pendidikan nilai 

kebangsaan melalui kegiatan Pramuka?  

4. Apa saja bentuk nilai-nilai kebangsaan sebagai bangsa yang ditanamkan dalam 

kegiatan Pramuka?  

5. Bagaimana cara Bapak/Ibu Pembina dalam memantau pelaksanaan pendidikan 

nilai kebangsaan pada siswa? Siapa saja yang memantau?  

6. Bagaimana strategi yang tepat dalam mengintegrasikan pendidikan nilai 

kebangsaan dalam kegiatan Pramuka? Melalui strategi apa?  

7. Bagaimana cara Bapak/Ibu melihat keberhaslan siswa terkait dalam pelaksanaan 

pendidikan nilai kebangsaan yang ditanamkan melalui kegiatan Pramuka?  

8. Apakah Bapak/Ibu membuat program-program kegiatan? Apa saja?  

9. Apakah dalam program-program tersebut memuat pendidikan nilai kebangsaan?  

10. Apakah program tersebut terlaksana semua?  

11. Apakah Bapak/Ibu mempunyai panduan pendidikan nilai kebangsaan? Misalkan 

panduan umum, panduan teknis, RAD? Darimana mendapatkannya?  
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12. Apakah sekolah membuat Rencana Aksi Sekolah sebagaimana implementasi dari 

RAD dan panduan umum pendidikan nilai kebangsaan?  

13. Kegiatan apa saja dalam pendidikan kepramukaan yang berkaitan dengan 

pendidikan nilai kebangsaan? Mengapa kegiatan tersebut dilakukan?  

14. Kegiatan PBB dalam pendidikan kepramukaan memuat nilai-nilai kebangsaan 

apa saja? Bagaimana pelaksanaannya?  

15. Kegiatan upacara dan apel dalam pendidikan kepramukaan memuat nilai-nilai 

kebangsan apa saja? Bagaimana pelaksanaannya?  

16. Bagaimana pelaksanaan sistem among nilai-nilai kebangsaan pada siswa?  

17. Bagaimana kegiatan kemah Pramuka dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan 

pada siswa?  

18. Apakah peran Trisatya dan Dasadharma Pramuka dalam membentuk sikap 

nasionalisme pada siswa?  

19. Apakah pendidikan nilai kebangsaan yang diajarkan sudah terinternalisasi dalam 

kegiatan kepramukaan?  

20. Nilai-nilai seperti disiplin, gotong royong, mandiri, rela berkorban dan berani 

sudah terinternalisasikan?  

21. Apakah mereka diberikan waktu shalat ketika sedang melakukan kegiatan yang 

bertepatan dengan waktu shalat?  

22. Apakah adik-adik selalu mengucapkan salam atau bersalaman ketika bertemua 

dengan kakak-kakak pembina Pramuka?  

23. Apakah adik-adik selalu ditekankan untuk bersikap mandiri dan tanggung jawab? 

Contoh perbuatan tanggung jawab dalam kepramukaan?  

24. Apakah adik-adik mendapat sanksi apabila tidak bertanggung jawab? Seperti apa 

bentuk sanksi tersebut?  

25. Apakah dalam pendidikan ini diajarkan lagu-lagu nasional? Apa saja lagu-lagu 

nasional yang dinyanyikan? 

26. Apakah ada lagu-lagu lain yang menarik yang dijaarkan bagi Pramuka yang 

membangun nilai-nilai kebangsaan?  
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27. Bagaimana cara Anda menerapkan agar Pramuka memiliki rasa kepedulian 

terhadap lingkungan sekitar dan sesama manusia?  

28. Contoh sikap mandiri yang seperti apa yang wajib dimiliki oleh Pramuka? 

Bagaimana cara membentuk sikap mandiri?  

29. Bagaimana cara menilai dan mengevaluasi sikap mandiri?  

30. Apakah setiap Pramuka dituntut untuk memiliki sikap jujur? Bagaimana Anda 

menanamkan sikap kejujuran?  

31. Apakah ada sanksi apabila mereka tidak jujur?  

32. Apakah dalam kegiatan kepramukaan mereka saling berinteraksi dengan baik 

dengan teman lainnya?  

33. Apakah mereka biasa saling tolong menolong dengan teman lain yang 

membutuhkan?  

34. Pernahkah anak-anak diajak untuk berempati dengan orang-orang yang 

membutuhkan pertolongan? Misalnya kepada pengemis atua korban bencana 

alam?  

35. Pernahkah digunakan media dalam pendidikan nilai kebangsaan? Apakah bentuk 

media tersebut?  

36. Siapa saja yang memberikan materi tentang pendidikan nilai kebangsaan kepada 

anak-anak?  

37. Apakah ada orang lain diluar sekolah yang pernah menjadi nara sumber tentang 

pendidikan nilai kebangsaan?  

38. Bagaimana cara Anda mendapatkan lingkungan yang berwawasan kebangsaan 

kegiatan kepramukaan?  

 

b. Faktor penghambat pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan dalam 

pendidikan kepramukaan 

1. Apakah ada hambatan atau kendala dari pihak orang tua siswa? Apa saja bentuk 

hambatan tersebut?  
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2. Apa saja hambatan yang muncul dari siswa?  

3. Apakah pihak sekolah selalu memantau perkembangan kegiatan Pramuka 

tersebut? Apa ada hambatan dari pihak sekolah? Apa saja contohnya?  

4. Bagaimana cara anda mengatasi hambatan yang timbul selama kegiatan 

berlangsung? 

 

c. Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan dalam 

pendidikan pramuka  

1. Apakah ada dukungan dari pihak luar sekolah mengenai pendidikan nilai 

kebangsaan dalam kepramukaan di sekolah ini?  

2. Apakah wali murid mendukung kegiatan kepramukaan di sekolah ini? Kalau ada 

seperti apa bentuk dukungannya?  

3. Apakah dari pihak sekolah mendukung kegiatan kepramukaan? Apa saja bentuk 

dukungan dari sekolah?  

4. Sarana dan prasarana apa saja yang mendukung pelaksanaan pendidikan nilai 

kebangsaan melalui kegiatan Pramuka?  

5. Dukungan seperti apa yang diberikan pihak keluarga selama pelaksanaan 

kegiatan Pramuka?  
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN  

 

C. Untuk Siswa (anggota Pramuka)  

Nama  :  

Umur  :  

Alamat  :  

Kelas :  

a. Pembinaan nilai-nilai kebangsaan dalam pendidikan kepramukaan di 

SMPN 30 Semarang? 

1. Apakah kamu aktif dalam kegiatan Pramuka?  

2. Bagaimana perasaanmu ketika mengikuti kegiatan Pramuka? Apa yang paling 

menjadikanmu bersemangat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Pramuka?  

3. Apakah Bapak/Ibu Pembina pendidikan kepramukaan mengajarkan sikap 

kedisiplinan dan cinta tanah air kepada kalian?  

4. Bagaimana upaya yang dilakukan Bapak/Ibu Pembina pendidikan kepramukaan 

dalam menanamkan sikap kebersamaan/gotong royong?  

5. Bentuk kegiatan apa saja dalam kegiatan Pramuka yang dapat menjadikanmu 

menjadi lebih bertanggung jawab, disiplin dan rela berkorban?  

6. Perubahan sikap apa yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan Pramuka?  

7. Nilai-nilai kebangsaan apa saja yang dapat kamu tampilkan setelah mengikuti 

kegiatan Pramuka?  

8. Bagaimana bentuk kegiatan yang diberikan kepadamu dalam rangka membentuk 

sikap kemandirian?  

9. Kebiasaan apa yang diberikan kepadamu dalam upaya penegakan kedisiplinan di 

sekolah?  
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10. Bagaimana cara Bapak/Ibu Pembina pendidikan kepramukaan dalam memantau 

kegiatan Bela Negara yang dilakukan siswa?  

11. Siapakah teladan bagi kalian dalam kegiatan kepramukaan?  

12. Apa saja sikap Pembina Pramuka yang dapat dijadikan teladan?  

13. Apakah kalian mendapatkan sanksi apabila kalian melakukan tindakan yang tidak 

disiplin?  

14. Apakah kalian mendapatkan pujian atau hadiah apabila kalian telah 

melaksanakan disiplin dengan baik?  

15. Bagaimana apabila kalian kurang disiplin?  

16. Apakah selalu beribadah tepat waktu?  

17. Bagaimana jika waktu ibadah bertepatan dengan kegiatan kepramukaan?  

18. Apakah kalian selalu mengucapkan salam atau bersalaman ketika bertemu 

dengan kakak-kakan Pembina?  

19. Apakah dalam setiap kegiatan adik-adik selalu dituntut untuk jujur dan 

bertanggung jawab?  

20. Berikan contoh bentuk sikap tanggung jawab yang pernah kalian lakukan?  

21. Apakah kalian mendapatkan sanksi apabila tidak bertanggungjawab? Seperti apa 

sanksinya?  

22. Apakah dalam kegiatan kepramukaan diajarkan untuk menyanyikan lagu-lagu 

nasional? Apa saja lagu-lagu yang biasa dinyanyikan?  

23. Apakah ada lagu-lagu lain yang menarik yang diajarkan oleh Pembina Pramuka?  

24. Apakah kalian pernah melaksanakan tugas yang memerlukan sikap kemandirian?  

25. Ketrampilan apa saja yang diajarkan oleh anggota Pramuka?  

26. Apakah setiap Pramuka dituntut untuk memiliki sikap jujur? Berikan contoh 

sikap jujur yang pernah kalian lakukan?  

27. Apakah yang kalian rasakan apabila tidak bersikap jujur?  

28. Apakah kalian saling berinteraksi dengan baik dengan teman kalian?  

29. Apakah contoh sikap interaksi yang kalian lakukan?  

30. Apakah bentuk sikap tolong menolong yang pernah kalian lakukan?   
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b. Faktor Penghambat pelaksanaan pendidikan nilai kebangsan dalam 

pendidikan Pramuka 

1. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?  

2. Apa saja hambatan yang timbul dari dalam diri siswa?  

3. Apa saja hambatan yang muncul dari pihak sekolah? Apa saja bentuk hambatan 

tersebut?  

4. Pernahkah keluarga melarang mengikuti kegiatan Pramuka?  

5. Apakah adik pernah merasa bosan mengikuti kegiatan Pramuka? Kalau ia, 

mengapa?  

 

c. Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan dalam 

pendidikan Pramuka  

1. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan pendidikan nilai kebangsaan? 

2. Apakah kalian menyukai kegiatan Pramuka di SMP ini? Apa yang membuat 

kalian semangat mengikuti kegiatan Pramuka?  

3. Apakah bentuk dukungan dari pihak sekolah dalam pelaksanaan pendidikan nilai 

kebangsaan melalui kepramukaan?  

4. Apakah terdapat dukungan dari orang tua kalian?  

5. Seperti apa bentuk dukungan dari orang tua?  

6. Apa yang diajarkan Bapak/Ibu Pembina dalam mengenalkan Tri Satya dan Dasa 

Dharma serta Pancasila?  
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DAFTAR INFORMAN 

SMP NEGERI 30 SEMARANG 

 

NO NAMA JABATAN 

1. Drs. AL. Bekti Wisnu Tomo, MM Ka Mabigus 

2. Mardiyah, S.Pd Ka Gudep Putri 

3. Wahyu, S.Pd Ka Gudep Putra 

4. Rr Hilda Octavia Melati Sukma Anggota pramuka 

5. Giovani Shafa Nandita Anggota pramuka 

6. Rizky Adela Anggota pramuka 

7. Irsyad Naufal Anggota pramuka 

8. Adinda Amartya Anggota pramuka 

9. Muhammad Mighfar Makarim Anggota pramuka 

10. Ibrahim Propa Surya Anggota pramuka 

11. Muh Ali Akbar Anggota pramuka 
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PROGRAM KERJA PRAMUKA  

GUGUS DEPAN 12.001 / 12.002  

PANGKALAN SMP NEGERI 30 SEMARANG 

TAHUN 2013 

No Jenis Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Ket 

1 Penertiban administrasi              

2 Penyusunan program              

3 Pelaksanaan latihan               

4 Pelantikan anggota baru              

5 Pelantikan penggalang R/T              

6 Dian Pinru               

7 Persami               

8 Buka bersama Menyesuaikan 

9 Lomba balang              

10 Ulang janji               

11 Kemah wisata              

12 Hari Pramuka               

13 Bakti masyarakat              

14 Jambore Nasional               

(Sumber : Dokumen Kepramukaan SMP N 30 Semarang)
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SUSUNAN PENGURUS GERAKAN PRAMUKA 

GUGUS DEPAN 12.001-12.002 

PANGKALAN SMP NEGERI 30 SEMARANG 

MASA BAKTI 2013-2014 

 

Majelis Pembimbing Gugus Depan 

Ka Mabigus                             : Drs. AL. Bekti Wisnu Tomo, MM 

Anggota                                   : Ir, H. Eddi Subiantoro (Komite SMP N 30 

Semarang) 

                                                   Mardiyah, S.Pd  (Ka Gudep Putri) 

                                                   Wahyu, S.Pd (Ka Gudep Putra) 

Pengurus Gugus Depan 12.001 

Ka Gudep Putra                        : Wahyu, S.Pd 

Pratama                                     : Sandy Widiyanto 

Wakil Pratama                          : Garry Bagus 

Sekretaris                                  : Ridwan 

                                                     Ian Vika D 

Bendahara                                 :  Arindra S 

                                                     Aulya R. P 

Sie Bidang Kegiatan                 : Irwan S 
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                                                     Muhardi 

                                                     Kresno Satriyo 

Sie Bidang Tekpram                 : Ramadana D 

                                                     Deawangga  

                                                     Aan Faisal 

Sie Litbang                                : Audly. R 

                                                     Guruh. P  

Sie Humas                                 : Eka Mahardika 

                                                     Galang Angga. K 

Anggota                                     : Pemimpin Regu Putra 

                                                     Wakil Pemimpin Regu Putra 

Pengurus Gugus Depan 12.002 

Ka Gudep Putri                         : Mardiyah, S.Pd 

Pratama                                     : Setya Patmawati 

Wakil Pratama                          : Dwi Ayu Desiani 

Sekretaris                                  : Ayuk Wulandari 

                                                    Aeliya Novita 

Bendahara                                 : Dini Ambarwati 

                                                     Ruri Pratiwi. A 
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Sie Bidang Kegiatan                 : Devita Restya.F 

                                                     Nadia Puspa. A 

                                                     Dian Putri R.S 

Sie Tekpram                              : Gustining  H.B 

                                                     Annisa Arina. R 

                                                     Febe Risty. D 

Sie Litbang                                : Tri Lestari 

                                                     Irene Artha. L 

                                                     Adelina Riana. W 

Sie Humas                                 : Yeni Dwi. A 

                                                    Ratna Wulansari 

                                                    Windi Ayu Septa 

Anggota                                     : Pemimpin Regu Putri 

                                                     Wakil Pemimpin Regu Putri 
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STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH 

SMP NEGERI 30 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kepala Sekolah 

 

Drs.AL.Bekti Wisnu Tomo. MM 

Drs. AL.Bekti Wisnu Tomo. MM 

KOMITE 

 

Ir.H. Eddi Subiantoro 

WAKASEK 

KURIKULUM 

Heri Sudariyo S.Pd 

 

Heri Sudariyo S.Pd 

WAKASEK 

KESISWAAN 

Basuki Gunarto 

S.Pd 

 

Basuki Gunarto S.Pd 

WAKASEK HUMAS 

 

Dra. Anny Winarsih M.Pd 

 

WAKASEK 

SARPRAS 

Endang S. S.Pd 

 

 

Endang S. S.Pd 

TATA USAHA 

Tri Hantoro 

PP.UR.KURIKULUM 

Sutikno S.Pd 

Yustinus W. S.Pd 

PP.UR.KESISWAAN 

 

Indri Sunarso S.Pd  M.Pd 

 

 PP.UR.SARPRAS 

 

    M. Zajuri S.Pd 

KOORDINATOR MATA 

PENGAJARAN 

MATA PENGAJARAN 

BP / BK 

WALI KELAS 

GURU 

SISWA 
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Tabel. 2  Program kerja sekolah                                                                                           

No. Jenis 

Kegiatan 

Indikator Keberhasilan Faktor Pendukung 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

UMUM 

 

 

 

 

 

 

KURIKULUM 

 

 

 

 

 

 

 

KESISWAAN 

 

 

 

 Tersusunnya Program     Kerja 

Tahunan Sekolah sebelum awal 

tahun pelajaran 

 Pemanfaatan ruang lingkup yang 

ada 

 Pendayagunaan semua  

    tenaga yang ada 

 Terlaksananya keputusan 

     Rapat 

 Terlaksananya program 

 Kerja kurikulum 

 Terlaksananya PBM secara tertib 

dan teratur 

 Tersusunnya perangkat 

pembelajaran oleh semua guru 

 Tercapainya target kurikulum 

dan target daya serap 

 Tersusunnya laporan evaluasi 

 Tertampungnya semua pendaftar 

 Semua dapat mengikuti orientasi 

sekolah (MOS) 

 Diperolehnya prestasi yang 

maksimal dalam ekstrakurikuler 

 

 Personil yang sudah  

menyiapkan materi/ bahan 

 Tersedianya sarana 

 Tenaga yang profesional 

 Adanya musyawarah dan  

mufakat 

 Semua tenaga edukatif  

 Yang profesional   

 

 Tersedianya tenaga yang 

Profesional 

 Adanya MGMP, untuk 

menyelesaian perangkat  

 BM penyediaan kaldik 

 Adanya persiapan yang 

efektif, supervisi Kepala 

Sekolah 

 

 Pengumpulan data/nilai 

 Penyuksesan wajar 

 Adanya persiapan 

 Adanya latihan yang rutin 

 Adanya pembinaan oleh  

 Kepala Sekolah Secara rutin 
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4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

KETENAGAA

N 

 

 

 

 

 

SARANA DAN     

PRASARANA 

 

 

 

 

 

 

KEUANGAN 

 

 

 

 

TATAUSAHA 

 

 

 Dapat melaksanakan tugas-

tugas dengan baik 

 Terwujudnya aparatur bersih 

dan berwibawa 

 Pengisian DP 3 tepat waktu 

 Kenaikan pangkat dengan 

angka kredit 

 Laporan ketenagaan 

 

 Tercukupinya sarana kantor / 

kelas 

 Pemeliharaan gedung/barang 

inventaris 

 Pengadaan internet sekolah 

 Pengadaan laboratorium bahasa 

 Pengadaan ruang multimedia 

 Pembangunan Gedung Baru 

 Laporan inventaris 

 Gaji tepat waktu 

 Pengelolaan DIA 

 Pembuatan SPJ 

 Laporan Triwulan 

 Tertibnya adminidtrasi 

ketenagaan 

 Tertibnya administrasi siswa 

 Kenaikan berkala 

 Laporan 

 

 Adanya pembinaan oleh 

Kepala Sekolah secara rutin 

 Adanya persiapan syarat dan 

data 

 

 

 

 

 

 Tenaga yang professional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tersedianya dana 

 Adanya tenaga yang 

professional 

 

 

 

 

 Lengkapnya data / syarat  

 Tenaga yang professional  
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8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

HUBUNGAN 

MASYARAKA

T 

 

 

 

SUPERVISI 

 

 

 Pengarsipan / agenda surat 

 Tersusunya RAPBS 

 Rapat Pleno 

 Administrasi guru/ pelaksana 

lengkap 

 Adanya persipan 

Terprogram  

 Adanya instrumen 

pemeriksaan 

Sumber: dokumen tata usaha SMP Negeri 30 Semarang. 
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                               SUSUNAN PENGURUS GERAKAN PRAMUKA 

PANGKALAN   SMP NEGERI 30SEMARANG 

GUDEP : 12.001 – 12.002  

 

Nama  : Drs. Al Bekti Wisnu Tomo, MM  

Tempat/Tanggal Lahir  : Purwodadi, 17 Mei 1961 

Jabatan  : Kamabigus  

 

Nama  : Wahyu Hastanto, S.Pd  

Tempat/Tanggal Lahir  : Rembang, 13 Juni 1987  

Jabatan  : Ka Gudep Putra 

 

Nama  : Mardiyah, S.Pd  

Tempat/Tanggal Lahir  : Boyolali, 9 Januari 1963  

Jabatan  : Ka Gudep Putri  

 

( Sumber : Dokumen Kepramukaan SMP 30 Semarang ) 
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INVENTARIS SANGGAR PRAMUKA 

PANKALAN SMP NEGERI 30 SEMARANG 

GUGUS DEPAN 12.001-12.002 

 

No Nama Jumlah Keterangan 

1 Peluit Pratama 5 Baik 

2 Bendera Simaphore  5 Baik 

3 Kabel  5 Baik 

4 Lampu  5 Sebagian rusak 

5 Hanger  30 Baik  

6 Kompas  4 Baik  

7 Topi  24 Baik  

8 Kipas Angin  1 Baik  

9 Radio  1 Rusak  

10 Tali  20 Baik  

11 Almari  6 Baik  

12 Gayung  10 Sebagian rusak  

13 Sendok  6 Baik  

14 Karpet  5 Baik  

15 Kentongan  1 Baik  

16 Tisue  1 Baik  

17 Komputer  4 Rusak  

18 Sepatu  10 Sebagian rusak  

19 Panci  3 Baik  

20 Teko  3 Baik  

21 Galon  3 Sebagian kosong  

22 Stop kontak  5 Baik  

23 Meja  3 Baik  
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24 Sulak  1 Baik  

25 Tenda  3 Baik  

26 Sarung  2 Kotor  

27 Gelas  2 Gelas plastik  

28 Disk player  4 Rusak 

29 Payung  1 Rusak  

30 Dispenser  1 Rusak  

31 Tiang bendera kayu 3 Baik  

32 Speaker  2 Rusak  

33 Printer  2 Rusak  

34 Tongkat  150 Sebagian patah  

35 Jam  2 Sebagian mati  

36 CPU  2 Rusak  

 

(  Sumber :Dokumen Kepramukaan SMP N 30 Semarang ) 
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PROGRAM KERJA 

DEWAN PENGGALANG GERAKAN PRAMUKA 

GUGUS DEPAN 12.001 – 12.002 

SMP NEGERI 30 SEMARANG 

PERIODE 2013-2014 

 

I. PENDAHULUAN 

  Dewan Penggalang Gerakan Pramuka merupakan salah satu badan 

kelengkapan gugus depan yang mempunyai sifat kolegial dan 

mempertanggung jawabkan tugas pokok pelaksanaan kepada gugus depan. 

Tugas pokok yang diemban selama 1 tahun masa bakti adalah merupakan 

pelaksanaan keputusan musyawarah gugus depan dan Dewan Pengglang 

Gerakan Pramuka untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan Pramuka 

di gugus depan 12.001–12.002 SMP Negeri 30 Semarang sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh gugus depan. 

  Program kerja tahun pelajaran 2013–2014 berdasarkan pentahapan 

pelaksanaan kerja masa jabatan ini, merupakan pentahapan konsolidasi dan 

kesamaan perpepsi tentang kebijaksanaan Dewan Penggalang Gerakan 

Pramuka dalam tugas dan tanggung jawab program kerja yang diemban oleh 

masa bakti 2013–2014. 

  Namun demikian dalam pelaksanaan program kerja tahun 2013–2014 

ini, kami berusaha untuk memenuhi amanat musyawarah gugus depan dan 

Dewan Penggalang Gerakan Pramuka tahun 2013 dengan maksimal 

mungkin demi peningkatan kualitas Pramuka Penggalang gugus depan SMP 

Negeri 30 Semarang. 

 

II. KONDISI AWAL 

  Dalam menetapkan program kerja tahun 2013–2014 perlu pula 

dipertimbangkan adanya beberapa kekurangan yang merupakan suatu 

hambatan atau kendala yang berasal dari dalam maupun luar, antara lain: 

 



148 
 

 

A. Hambatan 

 a. Intern Pengurus Dewan Penggalang Gerakan Pramuka 

 Kondisi kepengurusan baru yang memerlukan waktu untuk konsolidasi 

ke dalam. 

 Daya dukung administrasi kesekretariatan dalam mendukung 

pelaksanaan tugas pokok Dewan Penggalang Gerakan Pramuka belum 

maksimal. 

 Kesibukan masing – masing anggota Dewan Penggalang dan padatnya 

program belajar mengajar sekolah yang padat. 

 

b. Ekstern Pengurus Dewan Penggalang Gerakan Pramuka 

 Hubungan kerja dengan gugus depan belum maksimal dapat terlaksana 

baik terbukti dengan masihnya kurangnya pembinaan dan pembekalan 

berhubungan kemampuan mengelola kerja dari Pengurus Dewan 

Penggalang Gerakan Pramuka. 

 Fungsi dan daya dukung fasilitas bagi pembinaan kegiatan yang harus 

dilengkapi atau yang memadai serta menyesuaikan kebutuhan 

pendidikan dan pelatihan. 

 Kurangnya informasi maupun pelaporan dari gugus depan kepada 

Pengurus Dewan Penggalang Gerakan Pramuka di jajaran atasnya yang 

merupakan penanggung jawab terlaksananya pembinaan Pramuka di 

gugus depan. 

 

B. Faktor – Faktor Pendukung 

1. Jalinan kerjasama dengan gugus depan sebagai wujud alat kelengkapan 

gugus depan dalam pembinaan dan pengembangan Pramuka 

Penggalang yang dapat saling dimanfaatkan dengan maksimal. 

2. Hubungan antar anggota Pengurus Dewan Penggalang Gerakan 

Pramuka dalam tata kerja satu sama lain yang saling terkait. 

3. Dengan ditunjukkan pengurus Dewan Penggalang Gerakan Pramuka 

gugus depan 12.001 – 12.002 SMP Ngeri 30 Semarang, berusaha 

meningkatkan kerjasama dengan anggota Pramuka gugus depan. 

4. Potensi Pramuka Penggalang yang cukup banyak, hal ini merupakan 

tantangan bagi Pengurus Dewan Penggalang Gerakan Pramuka 

terutama kurangnya pengetahuan dan pengaturan metode pelatihan 

belum maksimal yang diterapkan. 
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III. SASARAN 

  Sasaran yang hendak dicapai dalam program kerja Pengurus Dewan 

Penggalang Gerakan Pramuka gugus depan 12.001–12.002 SMP Negeri 30 

Semarang tahun 2013–2014 adalah sebagai berikut : 

A. Sasaran pokok 

Sasaran yang diarahkan kepada upaya–upaya pembinaan dan 

pengembangan Pramuka gugus depan khususnya Pramuka Penggalang : 

a. Terpadu dan terarah mekanisme pembinaan Pramuka Pengglang. 

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pramuka Penggalang yang dititik 

beratkan pada peningkatan ketrampilan guna menyiapkan anggota 

Pramuka mandiri. 

c. Meningkatkan fungsi gugus depan sebagai garis terdepan dalam 

pembinaan dan pengembangan Pramuka Penggalang. 

d. Meningkatkan fungsi dan peran Pengurus Dewan Penggalang Gerakan 

Pramuka sebagai wadah pengembangan dan pembinaan bakat minat 

Pramuka Penggalang. 

Sasaran yang diarahkan pada upaya peningkatan fungsi Pengurus Dewan 

Penggalang Gerakan Pramuka: 

a. Terciptanya fungsi dan mekanisme serta tugas pokok Pengurus Dewan 

Penggalang Gerakan Pramuka yang terpadu, terarah dan tertata dengan 

baik menyangkut administrasi maupun pelaksanaan kegiatan 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam kebijakan gugus depan. 

b. Meningkatkan hubungan dengan gugus depan dalam rangka 

peningkatan fungsi dan tugas pokok Pengurus Dewan Penggalang 

dalam membantu gugus depan mengelola Pramuka Penggalang gugus 

depan 12.001–12.002 SMP Negeri 30 Semarang. 

B. Sasaran Bidang 

1. Kepengurusan Harian 

a. Hubungan dengan Gugus Depan(Pratama) 

1. Meningkatkan komunikasi rutin, formal, dan non formal dengan 

pimpinan Majelis Pembimbing Gugus Depan, Ketua Gugus 

Depan dan Pembina Gugus Depan. 

2. Menata mekanisme pelaksanaan tugas pengurus Dewan 

Penggalang Gerakan Pramuka berkaitan prosedural gugus depan. 
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b. Pelaksanaan Tugas Gugus Depan(Wakil Pratama) 

1. Mengatur dan mengendalikan tugas sehari – hari Pengurus Dewan 

Penggalang Gerakan Pramuka. 

2. Mengatur dan mengendalikan mekanisme yang berkaitan dengan 

 pelaksanaan tugas seluruh anggota Pengurus Dewan Penggalang 

 Gerakan Pramuka dalam lingkup tugasnya. 

3. Menjadi fungsi kontrol dan pembinaan terhadap seluruh aktivitas 

yang berkaitan dengan lingkup Pengurus Dewan Penggalang 

Gerakan Pramuka. 

4. Melakukan upaya persiapan kaderisasi Pengurus Dewan 

penggalang  Gerakan Pramuka untuk masa yang akan 

datang yang lebih baik. 

c. Kesekretariatan 

1.  Menyempurnakan penataan sistem pengarsipan kegiatan 

Pengurus Dewan Penggalang Gerakan pramuka untuk masa yang 

akan datang. 

2. Melengkapi fasilitas kesekretariatan latihan dan kegiatan. 

3. Mengfungsikan sekretariatan sebagai pusat informasi dan 

dokumentasi. 

d. Keuangan 

1.  Menata dan mengendalikan mekanisme keuangan dan kas pada 

setiap  aktivitas Pengurus Dewan Penggalang Gerakan 

Pramuka. 

2.  Mengatur dan mengendalikan pelaporan keuangan atau kas Dewan 

Penggalang Gerakan Pramuka terhadap gugus depan. 

3. Mengintensifkan keterlibatan pelaporan keuangan Dewan 

Penggalang Gerakan Pramuka sebagai unsur pimpinan anggota 

Pramuka Penggalang. 

2. Dewan Kehormatan Penggalang 

a. Mengamati kecakapan anggota Pramuka di gugusdepan. 

b. Merencanakan pencapaian target kecakapan (kecakapan umum maupun 

kecakapan khusus). 

c. Mengamati pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota 

Pramuka di gugusdepan. 
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3. Teknik Kepramukaan 

a. Meningkatkan kualitas materi dalam pelatihan dan pendidikan 

kepramukaan bagi anggota Pramuka penggalang di gugus depan. 

b. Menginventarisasi semua materi yang dimiliki gugus depan khususnya 

Dewan Penggalang. 

c. Mengembangkan materi-materi yang dimiliki oleh Dewan Penggalang. 

4. Kegiatan 

a. Publikasi dan menginventariskan kegiatan Pramuka penggalang di 

gugus depannya. 

b. Menyusun model kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas 

dan kuantitas Pramuka Penggalang. 

5. Penelitian dan Pengembangan 

a. Melaksanakan evaluasi dan supervisi terhadap pelaksanaan kebijakan 

kegiatan Pramuka Penggalang. 

b. Menghimpun dan menyusun data potensi Pramuka penggalang dan 

mengadakan penelitian mengenai kondisinya. 

c. Bersama Pembina gugus depan terkait melakukan penelitian dan 

evaluasi terhadap Pramuka Penggalang gugus depan berhubungan 

dengan kebijakan – kebijakan yang diterapkan dalam kegiatan. 

d. Menciptakan mekanisme peningkatan mutu dan kualitas Pengurus 

Dewan Penggalang Gerakan Pramuka. 

e. Mewujudkan keselarasan pembinaan Pramuka penggalang dalam 

wadah organisasi Gerakan Pramuka gugus depan. 

f. Menggalakkan sistem pelaporan sesuai dengan jenjangnya secara 

berkala maupun rutin. 

6. Humas 

a. Publikasi dan menginventarisasi kegiatan yang telah dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan di gugus depan. 

b. Bekerja sama dengan kesekretariatan sebagai pusat informasi serta 

dokumentasi segala kegiatan Pramuka yang dilaksanakan Dewan 

Penggalang maupun gugus depan. 
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IV. PROGRAM KERJA 

Kegiatan Rutin 

1. Rapat Pengurus Dewan Penggalang Gerakan Pramuka
1
 

  Maksud                     : Evaluasi program dan pelaksanaan tugas dan 

kewajiban Pengurus Dewan Penggalang Gerakan 

Pramuka, menentukan kebijakan pengelolaan dan 

pelaksanaan kegiatan berikutnya, serta menentukan 

teknis pelaksanaan kegiatan program kerja. 

  Waktu  : Dua kali dalam 1 bulan 

  Tempat    : Menyesuaikan 

 

2. Rapat Badan Pengurus Harian
2
 

  Maksud   : Membahas dan menetapkan kebijakan Pengurus 

Dewan Penggalang  Gerakan Pramuka secara 

umum dan menentukan kebijakan teknis 

pelaksanaan sehari–hari Dewan Penggalang 

Gerakan Pramuka. 

  Waktu  : Minimal setiap bulan minggu pertama (Sabtu) 

  Tempat                       :    menyesuaikan 

 

3. Rapat Dewan Kehormatan Penggalang
3
 

            Maksud                          :  Membahas mengenai pencapaian kecakapan    yang   

telah ditempuh oleh anggota Pramuka serta 

membahas pelanggaran-pelanggaran yang telah 

dilakukan oleh anggota Pramuka. 

             Waktu                            :   Minimal sekali dalam sebulan (minggu     ke 2 

hari  Selasa) 

                                                           
1
 Rapat Pengurus Dewan Penggalang diikuti oleh seluruh Pengurus Dewan Penggalang. 

2
 Rapat Badan Pengurus Harian hanya diikuti oleh Pratama, Wakil Pratama, Sekretaris serta 

Bendahara. 
3
 Rapat Dewan Kehormatan diikuti oleh seluruh anggota Dewan Kehormatan yang meliputi: Pembina 

Gugusdepan, Pratama, Wakil Pratama, Bidang Litbang serta Purna Dewan Penggalang. 
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        Tempat                                         :   menyesuaikan 

 

4. Rapat Bidang
4
 

  Maksud                       : Membahas pelaksanaan program kerja, pengarsipan 

dan penyusunan konsep kegiatan bidang yang 

bersangkutan. 

  Waktu  : Menyesuaikan 

  Tempat    : menyesuaikan 

5.  Rapat Tahunan
5
 

  Maksud   : Menyusun rencana kerja tahunan Pengurus Dewan 

Penggalang Gerakan Pramuka. 

  Waktu  : Dua kali dalam setahun(awal tahun & akhir tahun) 

  Tempat   : Menyesuaikan 

6. Bulan Bakti Sanggar  

  Maksud                      : Mengadakan perawatan dan pengadaan fasilitas 

kesekretariatan maupun peralatan latihan. 

  Waktu  : a. 2 minggu sekali dalam sebulan(perawatan   

sanggar bakti Pramuka) 

     b. 3 bulan sekali (pengadaan dan perawatan 

peralatan latihan dan kesekretariatan) 

7. Latihan Rutin 

  Maksud   : Meningkatkan ketrampilan sebagai bekal 

peningkatan kemampuan anggota Pramuka yang 

handal dan berkualitas serta kuantitas anggota 

Pramuka gugus depan. 

  Waktu  : Sekali dalam seminggu 

               Tempat                       : SMP Negeri 30 Semarang 

                                                           
4
 Rapat Bidang hanya dihadiri oleh bidang – bidang yang bersangkutan saja. 

5
 Rapat Tahunan diadakan setahun 2 kali pada awal tahun serta pada akhir tahun masa bakti 

kepengurusan. Dihadiri oleh seluruh pengurus Dewan Penggalang, rapat ini membahas mengenai 

penyusunan program kerja selama 1 tahun (pada awal tahun) serta penyusunan laporan 

pertanggungjawaban Dewan Penggalang selama 1 tahun (pada akhir tahun). 
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8. Latihan Regu Inti 

  Maksud                    :    Melakukan kaderisasi Pramuka yang dimiliki gugus 

depan dalam mewujudkan prestasi dan kemampuan 

yang bisa diunggulkan dalam meningkatkan 

ketrampilan khusus terutama dalam bidang 

kepramukaan maupun ketrampilan lain sehingga 

dapat bersaing dengan gugus depan yang lain. 

  Waktu                     :     Sekali dalam seminggu 

  Tempat                     : SMP Negeri 30 Semarang 

 

1. Latihan Dasar Kepemimpinan / Gladian Pemimpin 

Regu(DIANPINRU) 

  Maksud   : Pembekalan dan penyiapan Pengurus Dewan 

Penggalang gerakan Pramuka dalam mengelola 

organisasi serta pembinaan mental dan jiwa 

kepemimpinan dalam pembinaan dan 

pengembangan Pramuka gugus depan. 

  Waktu  : Menyesuaikan 

  Tempat   : Menyesuaikan 

 

2. Buka Puasa Bersama 

  Maksud   : Peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa dan penanaman nilai luhur 

spritual serta menyambut datangnya bulan suci 

Islam yaitu Ramadhan. 

  Waktu  : Menyesuaikan 

  Tempat   : Menyesuaikan 

 

3. Pelantikan Anggota Baru, Renungan malam, Persami  
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  Maksud   : Mengenalkan dan orientasi kepada anggota baru 

pada kegiatan ekstra kurikuler Pramuka dengan 

cara praktis dan mudah sehingga timbul 

ketertarikan anggota kepada salah satu organisasi 

Gerakan Pramuka sebagai salah satu alternatif 

kegiatan yang menarik. 

  Waktu                     :  Agustus 2013 

  Tempat                     :    SMP Negeri 30 Semarang 

 

4. Upacara Peringatan Hari Pramuka tahun 2013 Dan Bakti sosial 

  Maksud   : Meningkatkan dan memantapkan pencapaian 

tujuan pendidikan nasional disekolah dalam 

pemantapan sekolah sebagai wiyatamandala dan 

peningkatan jiwa disiplin, patriotisme dan rasa 

kebangsaan kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

  Waktu  : Agustus 2013 

  Tempat   : SMP Negeri 30 Semarang 

 

 

5. Kemah Akhir Tahun / Kemah Wisata Tahun 2013 

  Maksud   : Sebagai bahan evaluasi latihan dan pembinaan 

selama ini dilakukan dengan pembelajaran 

manajemen alam bebas yang sebagai pola refleksi 

kehidupan sehari-hari dalam keluarga maupun 

masyarakat. 

  Waktu  : Menyesuaikan dengan PBM 

  Tempat   : Menyesuaikan 
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Kegiatan Partipasi 

1. Penyelenggaraan Kursus Lain 

  Maksud   : Peningkatan pembinaan dan memberikan suatu 

ketrampilan dibidang ketrampilan tertentu kepada 

anggota Gerakan Pramuka sesuai dengan 

perkembangan kejiwaannya. 

  Waktu  : Menyesuaikan 

  Tempat   : Menyesuaikan 

 

 

2. Lomba Galang dalan rangka HUT gugus depan sekolah, kwartir 

Gerakan Pramuka atau instansi lain 

  Maksud   : Membina rasa persaudaraan dan persahabatan antar 

anggota Gerakan Pramuka dari gugus depan lain 

serta meningkatkan jiwa sportifitas dalam meraih 

prestasi di kompetisi serta untuk mengasah 

ketrampilan. 

  Waktu  : Menyesuaikan 

  Tempat                        :   Menyesuaikan 

 

3. Jambore Nasional Tahun 2013 

  Maksud                      : Peningkatan mutu kegiatan yang lebih tinggi 

ditingkat jenjang luas untuk mengetahui tolak ukur 

dan evaluasi kegiatan yang selama ini dilaksanakan 

di gugus depan dan pembinaan jiwa persaudaraan 

dan perdamaian dunia. 

  Waktu  :   Agustus - September 2013 

  Tempat   : Jatinangor, Jawa Barat 

  Keterangan : Mengirimkan 2 peserta didik/Pramuka Penggalang 
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V. PENUTUP 

  Demikian program kerja yang kami susun melalui pemikiran dan 

tahapan – tahapan rencana  yang matang dan terpola dengan baik. Semoga 

rencana dan pemikiran yang begitu besar arti diberikan ini merupan 

sumbang sih dari kami, semoga dapat terlaksana dengan baik dan sukses. 

Kami menyadari rencana yang kami susun tidak dapat berjalan sesuai 

rencana tanpa ada bantuan dan partispasi dari banyak pihak lewat saran 

serta kritiknya yang membangun. Harapan kita semua semoga Tuhan YME 

meridhloi langkah – langkah kita, uacapan terima kasih dan penghargaan 

tinggi kepada semua orang yang mencintai dan memperhatikan kami 

khususnya perkembangan dan peningkatan generasi muda yang handal 

lewat organisai kepanduan yaitu Gerakan Pramuka yang tercinta. 

    SATYAKU KUDHARMAKAN, DARMAKU KUBAKTIKAN 

 

( Sumber: Dokumen kepramukaan SMP N 30 Semarang) 

 


