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SARI 

 

Mahpiatun. 2011. Pembinaan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Kepramukaan di 
SMA N 3 Slawi. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. Slamet Sumarto, M. Pd. 
Pembimbing II : Moh. Aris Munandar, S. Sos, M. M. 
 

Kata kunci: Pembinaan, Karakter, Kegiatan Kepramukaan 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 4 menyatakan 

bahwa “Gerakan Pramuka sebagai salah satu wadah atau organisasi bertujuan untuk 
membentuk setiap manusia agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, 
berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai 
luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga 
dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta 
melestarikan lingkungan hidup”. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui 
bagaimana pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 
3 Slawi Kabupaten Tegal, (2) mengetahui faktor-faktor yang menunjang dan 
menghambat pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMA 
Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di SMA Negeri 
3 Slawi. Fokus penelitiannya adalah: (1) pembinaan karakter siswa melalui kegiatan 
kepramukaan di SMA Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal (2) faktor-faktor yang 
menunjang dan menghambat pembinaan karakter siswa melalui kegiatan 
kepramukaan di SMA Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal. Informan dalam penelitian 
ini adalah Pembina pramuka dan anggota pramuka SMA Negeri 3 Slawi. Teknik 
Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah  observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Keabsahan data diperoleh dari teknik triangulasi yang dicapai dengan 
jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini ada empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan/kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiasaan, keteladanan, penugasan, 
ceramah, dan hukuman atau sanksi merupakan cara yang digunakan dalam 
pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 3 Slawi. 
Pembiasaan dengan menyuruh siswa (anggota pramuka) datang tepat waktu, saling 
bertegur sapa, melaksanakan shalat berjama’ah, dan lain-lain. Keteladanan yaitu 
memberikan contoh perbuatan langsung kepada anggota pramuka. Penugasan yaitu 
saat kegiatan kemah pindah golongan berlangsung, siswa baru diberi tugas individu 
dan kelompok. Ceramah dengan memberikan penjelasan akan pentingnya nilai-nilai 
yang terkandung di dalam Pancasila, dan lain-lain. Hukuman atau sanksi bagi siswa 
(anggota pramuka) yang melanggar aturan berupa teguran secara langsung oleh 
Pembina,  disuruh lari,  push up.  Jenis-jenis  kegiatan  pramuka  yang  ada  di  SMA 
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Negeri 3 Slawi antara lain kegiatan rutin, kegiatan study banding ambalan, kegiatan 
perkemahan, kegiatan permainan/rekreasi  dan kegiatan partisipasi. Mengacu pada 
nilai-nilai karakter dari Puskur Balitbang Kemdiknas Pengembangan Pendidikan 
Budaya dan Karakter Bangsa Pedoman Sekolah, nilai-nilai yang ditanamkan melalui 
kegiatan kepramukaan di SMA N 3 Slawi meliputi religius, disiplin, kemandirian, 
tanggung jawab, peduli lingkungan, peduli sosial, dan toleransi. Faktor-faktor yang 
menunjang dalam pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMA 
Negeri 3 Slawi adalah Pembina pramukar (penetahuan, kemampuan serta 
keterampilan pembina), motivasi siswa, dukungan sekolah, serta dukungan dari 
keluarga siswa, sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah kesibukan 
pembina pramuka sehingga pembina tidak bisa selalu ikut kegiatan pramuka dan 
tidak bisa melakukan pembinaan secara langsung kepada siswa (anggota pramuka) 
serta rasa jenuh/bosan siswa (anggota pramuka) yang menjadikan mereka malas-
malasan mengikuti kegiatan pramuka. 

Dari hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat diajukan adalah (1) Bagi 
Pembina pramuka, pembinaan hendaknya dilakukan secara terus menerus oleh semua 
anggota pramuka dan Pembina pramuka tidak terbatas dalam kegiatan saja, tetapi 
harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar perilaku siswa sesuai dengan nilai-
nilai yang terkandung dalam kegiatan kepramukaan. (2) Bagi sekolah, penanaman 
nilai-nilai karakter hendaknya tidak hanya dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikeler 
saja dan akan lebih efektif jika dilakukan oleh semua orang di lingkungan sekolah 
baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. (3) Bagi 
siswa/anggota pramuka, hendaknya mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh, 
dan mematuhi semua peraturan yang berlaku di sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 3 menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.  

  Pada kenyatannya usaha untuk mencapai tujuan tersebut masih belum 

membuahkan hasil yang baik. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya kualitas 

nilai moral dan etika yang dimiliki siswa. Banyak sikap dan perilaku negatif yang 

sering dilakukan oleh siswa yang dapat menghambat tercapainya pendidikan 

nasional. Demikian pula sebagian masyarakat yang menilai bahwa tujuan 

pelaksanaan pendidikan di Indonesia sekarang ini banyak mengalami penurunan. 

  Tegal merupakan salah satu kota yang banyak memiliki tempat hiburan, 

maupun tempat wisata. Banyaknya sarana tersebut memberikan peluang bagi 

remaja untuk mendatangi tempat-tempat tersebut dan menjadikannya sebagai 

tempat untuk melakukan seks bebas. Hal itu didukung dengan semakin maraknya

1 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


2 

 

 

 

 pornografi lewat internet, disimpan di handphone (hp), atau film yang dibungkus 

VCD maupun DVD. Masa remaja bagi pelajar tingkat sekolah itu membutuhkan 

pengawasan yang lebih dinamis, tidak mengekang, namun diharapkan mampu 

memberikan perkembangan yang positif (http:// m.suaramerdeka.com/index.php/ 

read/cetak/2009/06/17/68254 diakses tanggal 30 Maret 2011 pukul 11.08 WIB). 

  Terungkapnya pesta seks pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), seperti 

yang diberitakan di Koran Suara Merdeka 17 Juni 2009 sejumlah pelajar Sekolah 

Menengah Atas (SMA) tengah melakukan pesta seks di bilik liar sebelah timur 

lokasi wisata Pantai Alam Indah (PAI). Kondisi tempat yang  remang-remang, 

sepi, dan jauh dari pemandangan umum dimanfaatkan para pelajar untuk 

melakukan hal tersebut. Selain itu, Adegan di internet menjadi inspirasi 

berpacaran di tempat sepi dan berbuat layaknya suami istri, karena seringnya 

melihat adegan serupa via internet di warnet. Di sejumlah warnet, memungkinkan 

dua orang berlainan jenis melihat adegan yang belum layak ditonton karena 

ruangannya begitu privasi (http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/ 

cetak/2009/06/17/68254 diakses tanggal 30 Maret 2011 pukul 11.08 WIB). 

  Seks bebas di kalangan pelajar semakin memprihatinkan. Saat ini ada lebih 

dari 500 jenis video porno yang telah beredar, 90 persennya dibuat dan dilakukan 

oleh remaja Indonesia yang masih berstatus pelajar (Suwito, dkk, 2008: 25).  

 Lembaga pendidikan, khususnya sekolah dipandang sebagai tempat yang 

strategis untuk membentuk karakter. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik 
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dalam segala ucapan, sikap, dan perilakunya mencerminkan karakter yang baik 

dan kuat (Hidayatullah, 2010: 3). 

  Pembinaan karakter tidak hanya dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran 

di sekolah, melainkan juga harus dalam kegiatan di luar sekolah yang relevan 

untuk melakukan pembinaan karakter di kalangan pelajar. Karakter merupakan 

nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat 

(http://smpn1singajaya.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=20 diakses 

tanggal 1 Maret 2011 pukul 09:07 WIB). Pendidikan pramuka merupakan salah 

satu kegiatan yang relevan untuk melakukan pembinaan karakter siswa. 

  ARTGP (Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka) Tahun 2005 Pasal 6 

menyatakan bahwa “Gerakan Pramuka berfungsi sebagai lembaga pendidikan di 

luar sekolah dan di luar keluarga serta sebagai wadah pembinaan dan 

pengembangan sumber daya generasi muda, berlandaskan Sistem Among dengan 

menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang 

pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan 

bangsa serta masyarakat Indonesia”. 

  Kepramukaan merupakan proses pendidikan yang menarik dan 

menyenangkan bagi anak dan pemuda di bawah bimbingan dan tanggung jawab 

orang dewasa. Kegiatan pendidikan pramuka dilaksanakan dalam lingkungan non 
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formal dan informal. Meskipun saat ini justru pendidikan kepramukaan lebih 

banyak dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakulikuler (lembaga pendidikan 

formal). Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan mengacu pada Prinsip Dasar 

Kepramukaan (PDK) dan Metode Kepramukaan (MK) dalam suatu wadah 

organisasi yaitu gerakan pramuka. 

  Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 4 

menyatakan bahwa “Gerakan Pramuka sebagai salah satu wadah atau organisasi 

bertujuan untuk membentuk setiap manusia agar memiliki kepribadian yang 

beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai 

kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup”.  

  SMA Negeri 3 Slawi merupakan salah satu sekolah yang mewajibkan 

ekstrakurikuler pramuka bagi siswa kelas X pada semester pertama dan 

ekstrakurikuler pilihan pada semester kedua. Kegiatan pramuka di sekolah 

tersebut dilakukan setiap hari Jum’at pukul 14.00 WIB s/d 16.30 WIB. Dalam 

pelaksanaan kegiatan pramuka tersebut, beberapa anggota pramuka kelas X tidak 

memakai ikat pinggang hitam, kaos kaki pendek/tidak hitam, sepatu tidak hitam, 

tidak memakai hasduk, tidak memasang atribut pramuka lengkap, datangnya 

terlambat, dll.  
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  Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti 

bagaimana “Pembinaan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Kepramukaan di 

SMA Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMA 

Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal? 

2. Faktor-faktor apa yang menunjang dan menghambat pembinaan karakter 

melalui kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pada penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana pembinaan karakter siswa melalui kegiatan 

kepramukaan di SMA Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang menunjang dan menghambat pembinaan 

karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 3 Slawi 

Kabupaten Tegal. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Masyarakat 

Dapat memberi gambaran/pengetahuan tentang pembentukan 

kepribadian siswa yang baik melalui pembinaan karakter dalam kegiatan 

kepramukaan di sekolah. 

b. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

pengenalan pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan. 

c. Bagi Penulis 

Dapat dijadikan literatur bagi penulis dalam melakukan pembinaan 

karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan akan pentingnya nilai karakter dalam 

pembentukan kepribadian sehingga dapat menerapkan sikap atau tingkah 

laku yang baik dimanapun berada. 

b. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan kepada sekolah tentang perlunya pembinaan 

karakter siswa di luar jam pelajaran sehingga dapat dijadikan pedoman 

bagi Pembina pramuka serta anggota pramuka dalam membina karakter 

melalui kegiatan kepramukaan. 
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c. Bagi Penulis 

Dapat memberikan pengalaman serta dapat melatih kemampuan 

dalam melakukan penelitian di masyarakat khususnya tentang pembinaan 

karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan. 

 

E. Batasan Istilah 

  Untuk mewujudkan suatu kesatuan berpikir dan menghindari salah tafsir 

maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, 

adapun istilah yang perlu dijelaskan: 

1. Pembinaan Karakter Siswa 

Pembinaan merupakan proses, cara membina, pembaharuan dan 

penyempurnaan, serta usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik. 

Karakter merupakan watak atau sifat pribadi yang dimiliki seseorang 

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

yang membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain.  

Siswa adalah individu yang sedang berkembang melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembinaan karakter siswa 

adalah suatu cara atau usaha yang dilakukan guna membentuk akhlak, budi 

pekerti, dan watak siswa agar mempunyai kepribadian yang baik yang sesuai 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 
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2. Kegiatan Kepramukaan 

Kegiatan adalah aktivitas, usaha, pekerjaan, kekuatan, dan ketangkasan 

(dalam berusaha). Jadi kegiatan berarti aktivitas yang dilakukan oleh 

seseorang untuk menjalankan sesuatu. 

Kepramukaan adalah pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga 

dalam bentuk kegiatan yang menarik yang dilakukan di alam terbuka. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Landasan Teori 

1. Pembinaan Karakter Siswa 

Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang 

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

jawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan 

kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. 

Pembinaan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal 

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

jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan 

mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan 

selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, 

kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, 

untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan dan 

mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah 

tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan 

pribadi yang mandiri (B. Simanjuntak, I. L Pasaribu, 1990: 84). 

Pembinaan adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal 

yang sudah dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk 

membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk 

9 
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mencapai tujuan hidup dan bekerja yang sedang dijalani dengan efektif (A. 

Mangunhardjana, 1989: 12). 

Menurut Mangunhardjana (1986: 17) untuk melakukan pembinaan ada 

beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang Pembina, antara 

lain: 

a.  Pendekatan informative (informative approach), yaitu cara menjalankan 

program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta 

didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya 

pengalaman. 

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

ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama. 

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

menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, 

ini disebut sebagai belajar yang sejati karena pengalaman pribadi dan 

langsung terlibat dalam situasi tersebut. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu 

proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan 

seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan 

secara teratur dan terencana sehingga penyelesaian tugas atau pekerjaan 

tersebut dapat dilakukan secara efisien dan efektif. 
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Pembinaan dapat dilakukan oleh dan dimanapun berada. Pembinaan 

tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, 

tetapi di luar keduanya juga dapat dliakukan pembinaan. Pembinaan dapat 

dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada di 

sekolah dan lingkungan sekitar. 

Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau 

budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi 

pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain. 

Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan 

keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan 

moral dalam hidupnya (Hidayatullah, 2010: 13). 

Istilah karakter dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian 

dianggap sebagai “ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri 

seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari 

lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang 

sejak lahir” (Koesoema, 2010: 80). 

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

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

Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, 

kapasitas intelektual seperti berpikir kritis dan alasan moral, perilaku seperti 

jujur dan bertanggung jawab, mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam 

situasi penuh ketidakadilan, kecakapan interpersonal dan emosional yang 
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memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan, 

dan komitmen untuk berkontribusi dengan komunitas dan masyarakatnya 

(Suwito dkk, 2008: 27). 

Karakter memungkinkan individu untuk mencapai pertumbuhan yang 

berkesinambungan karena karakter memberikan konsistensi, integritas, dan 

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

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

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

bekerja sama dengannya (Hidayatullah, 2010: 13). 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional peserta didik atau siswa adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.  

Setiap peserta didik atau siswa pada setiap satuan pendidikan berhak:  

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 

diajarkan oleh pendidik yang seagama; 

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

kemampuannya; 

c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak 

mampu membiayai pendidikannya; 

d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak 

mampu membiayai pendidikannya; 
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e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang 

setara; 

f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar 

masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang 

ditetapkan. 

Setiap peserta didik atau siswa berkewajiban:  

a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan 

proses dan keberhasilan pendidikan; 

b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta 

didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

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

Pembinaan karakter siswa dapat diartikan sebagai suatu cara atau 

usaha yang dilakukan guna membentuk akhlak, budi pekerti, dan watak 

seseorang agar mempunyai kepribadian yang baik yang sesuai dengan nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

 

a. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak 

agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang 

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

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

universal ini harus dapat menjadi perekat bagi seluruh anggota masyarakat 

walaupun berbeda latar belakang budaya, suku, dan agama (Megawangi, 

2004: 95). 

Pendidikan karakter bukan saja dapat membuat seorang anak 

mempunyai akhlak yang mulia, tetapi juga dapat meningkatkan keberhasilan 

akademiknya. Anak-anak yang mempunyai karakter baik adalah mereka yang 

mempunyai kematangan emosi dan spiritual yang tinggi, sehingga dapat 

mengelola stresnya dengan lebih baik yang akhirnya dapat meningkatkan 

kesehatan fisiknya (Megawangi, 2004: 38). 

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku 

pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu 

sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan 

atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas 

atau kegiatan kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan 

etos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Di samping itu, pendidikan 

karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam 

menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter (http: //smpn 1singajaya. 
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com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=20 diakses tanggal 1 Maret 2011 

pukul 09:07 WIB). 

Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan karakter adalah apabila anak 

telah menunjukkan kebiasaan berperilaku baik. Hal ini tentu saja memerlukan 

waktu, kesempatan dan tuntunan yang kontinyu. Perilaku berkarakter tersebut 

akan muncul, berkembang, dan menguat pada diri anak hanya apabila anak 

mengetahui konsep dan ciri-ciri perilaku berkarakter, merasakan dan memiliki 

sikap positif terhadap konsep karakter yang baik, serta terbiasa 

melakukannya. Oleh karena itu pendidikan karakter harus ditanamkan melalui 

cara-cara yang logis, rasional, dan demokratis (Suwito dkk, 2008: 27). 

Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan dan 

dapat berupa berbagai kegiatan yang dapat dilakukan secara intrakurikuler 

maupun ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler terintegrasi ke dalam mata 

pelajaran, sedangkan kegiatan intrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran. 

a. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa, 

yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan seperti 

pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan karakter 

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

siswi mempunyai karakter yang baik sehingga terbentuk kepribadian yang 

baik pula. 

b. Kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah 

merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://smpn1singajaya.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=20


16 

 

 

 

peningkatan mutu akademik peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu 

pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan 

minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh 

pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewenangan di sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler diharapkan 

dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, serta 

potensi dan prestasi peserta didik (Akhmad Sudrajat. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com diakses tanggal 16 Februari pukul 

10:29 WIB). Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah misalnya kegiatan 

kepramukaan. Kegiatan pramuka merupakan kegiatan yang relevan dengan 

pendidikan moral, karena dalam kegiatan pramuka siswa diajarkan hal-hal 

yang baik. Selain itu, dalam kegiatan pramuka juga terdapat nilai-nilai 

yang luhur yang bisa membentuk watak dan kepribadian siswa yang luhur. 

Untuk itu, pendidikan karakter harus dilakukan secara eksplisit 

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

berkarakter dapat terwujud, karena membangun masyarakat yang bermoral 

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

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

pendidikan karakter adalah hal yang vital untuk dilakukan (Megawangi, 2004: 

62). 
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b. Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter 

bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini; 

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

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

ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan 

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

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

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

2) Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-

prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. 

Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut 

dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur 

kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta 

didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang 

memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila 

dalam kehidupannya sebagai warga negara. 

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

bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui 

masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian 
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makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota 

masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan 

masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan 

budaya dan karakter bangsa. 

4) Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus 

dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai 

satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan 

nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga 

negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah 

sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya 

dan karakter bangsa. 

Tabel 1 

Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

No Nilai Deskripsi 
1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 
toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 
dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya 
menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 
dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 
pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 
agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan 
tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 
patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5.  Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-
sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 
belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 
dengan sebaik-baiknya. 
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6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 
menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu 
yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah 
tergantung pada orang lain dalam 
menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 
menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 
orang lain. 

9. Rasa ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 
mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 
sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 
didengar. 

10. Semangat 
kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 
menempatkan kepentingan bangsa dan negara 
di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta Tanah Air Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 
menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 
penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 
lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 
politik bangsa. 

12. Menghargai 
prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 
untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 
masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 
keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/Kom
unikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 
berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan 
orang lain. 

14. Cinta damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang 
menyebabkan orang lain merasa senang dan 
aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 
berbagai bacaan yang memberikan kebajikan 
bagi dirinya. 

16. Peduli 
lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 
mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 
sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 
untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 
terjadi. 

17. Peduli sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 
bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 
membutuhkan. 

18. Tanggung jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 
melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 
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seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 
masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan 
budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

(Puskur Balitbang Kemdiknas, 2010: 7-9) 

 

c. Tahap-tahap Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dapat diklasifikasikan dalam tahap-tahap sebagai 

berikut: 

1) Adab (5-6 tahun) 

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

yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter sebagai berikut: 

a) jujur, tidak berbohong, 

b) mengenal mana yang benar dan mana yang salah, 

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

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

dilarang (yang tidak boleh dilakukan). 

Pendidikan kejujuran merupakan nilai karakter yang harus 

ditanamkan pada anak sedini mungkin karena nilai kejujuran merupakan 

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

karakter yang baik dan buruk. 

2) Tanggung jawab diri (7-8 tahun) 

Pada usia ini anak juga mulai dididik untuk tertib, bertanggung 

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

harus mulai dilaksanakan pada usia ini. Misalnya, perintah agar anak usia 
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7 tahun mulai menjalankan shalat menunjukkan bahwa anak mulai dididik 

untuk bertanggung jawab, terutama dididik bertanggung jawab pada diri 

sendiri. Anak mulai diminta untuk membina dirinya sendiri, anak mulai 

dididik untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban dirinya sendiri. 

3) Caring-Peduli (9-10 tahun) 

Setelah anak dididik tentang tanggung jawab diri, maka 

selanjutnya anak dididik untuk mulai peduli pada orang lain, terutama 

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

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

temannya, membantu dan menolong orang lain, dan lain-lain merupakan 

aktivitas yang sangat penting pada masa ini. 

Di sisi lain, sebagai dampak dari kegiatan bekerja sama dan 

kebersamaan ini juga berdampak pada sebuah pendidikan akan pentingnya 

tanggung jawab pada orang lain, sehingga nilai-nilai kepemimpinan mulai 

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

anak dilibatkan dengan nilai-nilai kepedulian dan tanggung jawab pada 

orang lain, yaitu mengenai aspek kepemimpinan. 

4) Kemandirian (11-12 tahun) 

Berbagai pengalaman yang telah dilalui pada usia-usia 

sebelumnya makin mematangkan karakter anak sehingga akan membawa 

anak kepada kemandirian. Kemandirian ini ditandai dengan kesiapan 

dalam menerima resiko sebagai konsekuensi tidak mentaati aturan. 
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Pada fase kemandirian ini berarti anak telah mampu menerapkan 

terhadap hal-hal yang menjadi perintah atau yang diperintahkan dan hal-

hal yang menjadi larangan atau yang dilarang, serta sekaligus memahami 

konsekuensi resiko jika melanggar aturan, diharapkan anak telah mampu 

mengenal mana yang benar dan mana yang salah seklaigus membedakan 

mana yang benar dan mana yang salah. 

5) Bermasyarakat (13 tahun >) 

Tahap ini merupakan tahap di mana anak dipandang telah siap 

memasuki kondisi kehidupan di masyarakat. Anak diharapkan telah siap 

bergaul di masyarakat dengan berbekal pengalaman yang dilalui 

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

anak walaupun masih bersifat awal atau belum sempurna, yaitu: 

a) integritas, dan 

b) kemampuan beradaptasi 

Jika tahap-tahap pendidikan karakter ini dapat dilakukan dengan 

baik maka pada tingkat usia berikutnya tinggal menyempurnakan dan 

mengembangkannya. 

6) Lingkungan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter berkaitan dengan Rangkaian Sosialisasi 

Perkembangan (Developmental Socialization Continuum). Konsep ini 

mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan usia, lingkungan yang 

dominan, dan kecenderungan perilaku interaksinya dengan lingkungan. 
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Wolfgang dan Glickman, dalam Hidayatullah (2010: 37) 

mengemukakan model intervensi Model yang berpusat pada Moral (Moral 

Centeredness and Intervention Models) sebagai berikut: 

a) Model Interventionist. Model ini menekankan pada kapasitas rasional 

anak yang mungkin sangat efektif untuk anak-anak kecil (periode pra-

rasional) yang memiliki kemampuan bahasa dan kognitif terbatas. Sifat 

egonya sangat menonjol dan sangat senang dipuji. 

b) Model Interactionalist. Model ini menekankan pada kerja sama dengan 

teman sebaya dan negosiasi yang mungkin secara ideal sesuai untuk anak-

anak pada masa kanak-kanak menengah (sekitar 7-8 tahun). Pada masa ini 

interaksi antar teman sebaya sangat efektif. 

c) Model Non-Interventionist.Pada tahap ini pemikiran anak sampai pada 

tingkat rasional dan mandiri. Anak telah siap berinteraksi dengan 

masyarakat (Hidayatullah, 2010: 32-37). 

 

d. Kedudukan dan Pentingnya Karakter 

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab (Hidayatullah, 2010: 17). 

Slamet Imam Santoso, dalam Hidayatullah (2010: 18) mengemukakan 

bahwa tujuan tiap pendidikan yang murni adalah menyusun harga diri yang 

kukuh-kuat dalam jiwa pelajar, supaya mereka kelak dapat bertahan dalam 

masyarakat. Selain itu, pendidikan juga bertugas mengembangkan potensi 

individu semaksimal mungkin dalam batas-batas kemampuannya, sehingga 

terbentuk manusia yang pandai, terampil, jujur, tahu kemampuan dan batas 

kemampuannya, serta mempunyai kehormatan diri. Dengan demikian, 

pembinaan watak merupakan tugas utama pendidikan. 

Dalam kehidupan manusia kejujuran adalah merupakan sesuatu yang 

sangat penting dalam membentuk karakter manusia. Mengingat pentingnya 

karakter dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang kuat, maka 

perlunya pendidikan karakter yang dilakukan dengan tepat. Dapat dikatakan 

bahwa pembentukan karakter merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menyertai semua 

aspek kehidupan termasuk di lembaga pendidikan. Idealnya pembentukan 

atau pendidikan karakter di integrasikan ke seluruh aspek kehidupan sekolah 

(Hidayatullah, 2010: 3). 

Lembaga pendidikan, khususnya sekolah dipandang sebagai tempat 

yang strategis untuk membentuk karakter siswa. Hal ini dimaksudkan agar 
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peserta didik dalam segala ucapan, siikap, dan perilakunya mencerminkan 

karakter yang baik dan kuat (Hidayatullah, 2010: 23). 

 

e. Strategi Pembentukan Karakter 

Strategi dalam pendidikan karakter dapat dilakukan melalui sikap-

sikap sebagai berikut: 

1) Keteladanan 

Keteladanan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam 

mendidik karakter. Keteladanan lebih mengedepankan aspek perilaku 

dalam bentuk tindakan nyata daripada sekadar berbicara tanpa aksi, 

apalagi didukung oleh suasana yang memungkinkan anak melakukannya 

ke arah hal itu.  

Faktor penting dalam mendidik adalah terletak pada 

“keteladanannya”. Keteladanan yang bersifat multidimensi, yakni 

keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan. Ada tiga unsur agar 

seseorang dapat diteladani atau menjadi teladan, yaitu: 

a) kesiapan untuk dinilai dan dievaluasi 

Kesiapan untuk dinilai berarti adanya kesiapan menjadi cermin 

bagi dirinya maupun orang lain. 

b) memiliki kompetensi minimal 

Seseorang akan menjadi teladan jika memiliki ucapan, sikap, dan 

perilaku yang layak untuk diteladani. 
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c) memiliki integritas moral 

Integritas moral adalah adanya kesamaan antara ucapan dan 

tindakan atau satunya kata dan perbuatan. Integritas moral adalah 

terletak pada kualitas istiqomahnya. 

2) Penanaman Kedisiplinan 

Disiplin pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-

sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas 

kewajiban serta berperilaku sebagaimana mestinya menurut atauran-aturan 

atau tata kelakuan yang seharusnya berlaku di dalam suatu lingkungan 

tertentu. Kedisiplinan menjadi alat yang ampuh dalam mendidik karakter. 

Banyak orang sukses karena menegakkan kedisiplinan. Sebaliknya, 

banyak upaya membangun sesuatu tidak berhasil karena kurang atau tidak 

disiplin. 

Kurangnya disiplin dapat berakibat melemahnya motivasi 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Penegakkan kedisiplinan merupakan 

salah satu strategi dalam membangun karakter seseorang. Kegiatan 

upacara yang dilakukan setiap hari tertentu kemudian dilanjutkan dengan 

pemeriksaan kebersihan dan potong kuku, pengecekan ketertiban sikap 

dalam mengikuti upacara dapat digunakan sebagai upaya penegakkan 

kedisiplinan. 
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Penegakkan disiplin antara lain dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, seperti peningkatan motivasi, pendidikan dan latihan, 

kepemimpinan, penerapan reward and punishment, penegakan aturan. 

3) Pembiasaan 

Anak memiliki sifat yang paling senang meniru. Terbentuknya 

karakter memerlukan proses yang relatif lama dan terus menerus. Oleh 

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

Pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan melalui mata pelajaran 

di kelas, tetapi sekolah dapat juga menerapkannya melalui pembiasaan. 

Pembiasaan diarahkan pada upaya pembudayaan pada aktivitas tertentu 

sehingga menjadi aktivitas yang terpola atau tersistem. 

4) Menciptakan suasana yang kondusif 

Lingkungan dapat dikatakan merupakan proses pembudayaan 

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

Demikian halnya, menciptakan suasana yang kondusif di sekolah 

merupakan upaya membangun kultur atau budaya yang memungkinkan 

untuk membangun karakter, terutama berkaitan dengan budaya kerja dan 

belajar di sekolah 

Sekolah yang membudayakan warganya gemar membaca, tentu 

akan menumbuhkan suasana kondusif bagi siswa-siswanya untuk gemar 

membaca. Demikian juga, sekolah yang membudayakan warganya untuk 
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disiplin, aman, dan bersih, tentu juga akan memberikan suasana untuk 

terciptanya karakter yang demikian. 

5) Integrasi dan Internalisasi 

Pendidikan karakter membutuhkan proses internalisasi nilai-nilai. 

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

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

seluruh kegiatan sekolah baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun 

kegiatan yang lain. Terintegrasi, karena pendidikan karakter memang 

tidak dapat dipisahkan dengan aspek lain dan merupakan landasan dari 

seluruh aspek termasuk seluruh mata pelajaran. Terinternalisasi, karena 

pendidikan karakter harus mewarnai seluruh aspek kehidupan. 

(Hidayatullah, 2010: 39-55). 

Terbentuknya karakter (kepribadian) suatu manusia ditentukan 

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

(sosialisasi dan pendidikan). Fitrah  manusia menurut perspektif agama 

adalah cenderung kepada kebaikan, namun pengaruh lingkungan dapat 

mengganggu proses tumbuhnya fitrah. Faktor lingkungan, yaitu usaha 

memberikan pendidikan dan sosialisasi dapat menentukan ”buah” seperti 

apa yang akan dihasilkan nantinya dari seorang anak. Jadi sebuah bangsa 

akan terbentuk menjadi bangsa yang berkarakter dengan adanya 

pengasuhan, pendidikan, dan sosialisasi positif dari lingkungan sekitanya 
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(Madina Sofyan. http://stainpalu.ac.id/index.php?p=news&mod= 

yes&aksi=lihat&id=98. Diakses tanggal 1 Maret 2011 pukul 08.27). 

 

2. Kegiatan Kepramukaan 

a. Pengertian Kegiatan Kepramukaan 

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

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

yang dilakukan oleh seseorang untuk menjalankan sesuatu. 

Kepramukaan berasal dari istilah Praja Muda Karana (pramuka) 

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

Republik Indonesia No 12 Tahun 2010 pasal 1 kepramukaan adalah: 

1) Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka 
untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan 

2) Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan 
kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka 

3) Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka 
4) Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, 

kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan 
pengamalan nilai-nilai kepramukaan. 
 

Menurut Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (ARTGP) 

Tahun 2005 Pasal 7 ayat 1 kepramukaan adalah: 

“Proses pendidikan yang dilakukan di luar sekolah dan di luar lingkungan 
keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, 
teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip 
Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang sasaran akhirnya 
pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti”. 
 

Kepramukaan itu bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari dengan 

tekun, bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran dan naskah-naskah 
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dari suatu buku. Kepramukaan adalah suatu permainan yang 

menyenangkan di alam terbuka yang mengandung pendidikan, tempat 

orang-orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama, mengadakan 

pengembaraan bagaikan kakak beradik, membina kesehatan dan 

kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan untuk memberi pertolongan bagi 

yang membutuhkannya (Bob Sunardi, 2006: 3). 

Kegiatan kepramukaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka, kegiatan harus mengarah pada 

sasaran pendidikan kepramukaan yaitu pengembangan dan pembinaan 

watak, mental, jasmani, rokhani, pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan pramuka ( Amin Abbas dkk, 1994: 154). 

 

b. Tujuan Gerakan Pramuka 

Tujuan Gerakan Pramuka adalah mendidik anak-anak dan pemuda-

pemuda Indonesia dengan prinsip dasar metodik pendidikan kepanduan 

yang pelaksanaannya diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan 

perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia supaya: 

1) Menjadi manusia berkepribadian, berwatak luhur serta: 

a) tinggi mental, moral budi pekerti dan kuat keyakinan agamanya; 

b) tinggi kecerdasan dan keterampilannya; dan 

c) kuat dan sehat physiknya. 
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2) Menjadi warganegara Indonesia yang ber-Pancasila, setia dan patuh 

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi 

anggota masyarakat yang baik dan berguna yang sanggup dan mampu 

menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara serta membentuk 

manusia yang baik dan membentuk warganegara atau masyarakat yang 

baik (Bambang Daroeso, 1986: 156). 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2010 

pasal 4 tujuan Gerakan Pramuka adalah: 

“Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar 
memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa 
patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur 
bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam 
menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup”. 

 

c. Sifat Kepramukaan 

Resolusi konferensi kepramukaan sedunia tahun 1924, di 

Kopenhagen Denmark menyatakan bahwa kepramukaan mempunyai tiga 

sifat yaitu: 

1) Nasional, artinya kepramukaan itu diselenggarakan di masing-masing 

negara disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Negara tersebut. 

2) Internasional, artinya kepramukaan harus dapat mengembangkan rasa 

persaudaraan dan persahabatan antar sesame anggota kepanduan 

(pramuka) dan sebagai sesame manusia. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


32 

 

 

 

3) Universal, artinya kepramukaan itu dapat berlaku untuk siapa saja 

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

 

d. Tugas Pokok Gerakan Pramuka 

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (ARTGP) Tahun 2005 

Pasal 4  menguraikan bahwa gerakan pramuka mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pendidikan bagi kaum muda melalui kepramukaan di 

lingkungan luar sekolah yang melengkapi pendidikan di lingkungan 

keluarga dan di lingkungan sekolah dengan tujuan : 

1) membentuk kader bangsa dan sekaligus kader pembangunan yang 

beriman dan bertakwa serta berwawasan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, 

2) membentuk sikap dan perilaku yang positif, menguasai keterampilan 

dan kecakapan serta memiliki kecerdasan emosional sehingga dapat 

menjadi menusia yang berkepribadian Indonesia, yang percaya kepada 

kemampuan sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya sendiri 

serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan masyarakat, 

bangsa dan negara. 

 

e. Fungsi Kepramukaan 

Kepramukaan mempunyai fungsi sebagai berikut: 
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1) Merupakan kegiatan yang menarik yang mengandung pendidikan bagi 

anak-anak, remaja, dan pemuda 

2) Merupakan suatu pengabdian (job) bagi para anggota dewasa yang 

merupakan tugas yang memerlukan keikhlasan, kesukarelaan, dan 

pengabdian 

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

memenuhi kebutuhan masyarakat, alat bagi organisasi atau negara 

untuk mencapai tujuannya (Bob Sunardi, 2006: 3-4). 

 

f. Penggolongan Pramuka Menurut Usia 

Anggota pramuka digolongkan berdasarkan usia peserta didik 

sebagai berikut: 

1) Anak-anak dengan usia 7 s/d 10 tahun masuk golongan siaga 

2) Pemuda dengan usia 11 s/d 15 tahun masuk golongan penggalang 

3) Pemuda dengan usia 16 s/d 20 tahun masuk golongan penegak 

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

(Bambang Daroeso, 1986: 157). 

 

g. Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan 

Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan merupakan ciri 

khas yang membedakan kepramukaan dari lembaga pendidikan lain, yang 
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dilaksanakn sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi dan kondisi 

masyarakat. Prinsip dasar kepramukaan adalah: 

1) Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2) Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya; 

3) Peduli terhadap diri pribadinya; 

4) Taat kepada Kode Kehormatan Pramuka. 

Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui: 

1) Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka 

Kode kehormatan adalah suatu norma atau ukuran kesadaran 

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

hati seseorang sebagai akibat karena orang tersebut tahu akan harga 

dirinya. Kode kehormatan pramuka adalah norma dalam kehidupan 

dan penghidupan para anggota gerakan pramuka yang merupakan 

ukuran, norma atau standar tingkah laku kepramukaan seorang 

pramuka Indonesia. Kode kehormatan terdiri atas:  

a) Janji atau Satya; dan 

b) Ketentuan-ketentuan moral (Dharma). 

2) Belajar sambil melakukan 

Belajar sambil melakukan berarti belajar dengan langsung 

praktek. Contohnya adalah kegiatan PPPK. Pramuka tidak hanya 

mempelajari bagaimana membalut luka, tapi juga langsung 
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mempraktekan pada manusia secara langsung dengan prosedur yang 

tepat. 

3) Sistem berkelompok 

Sistem berkelompok dilaksanakan supaya peserta didik 

memperoleh kesempatan untuk belajar memimpin dan dipimpin, 

belajar mengurus dan mengorganisir anggota kelompok, belajar 

memikul tanggung jawab, belajar mengatur diri, menyesuaikan diri 

dan bekerja sama dengan sesamanya. 

4) Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung 

pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani 

anggota muda dan anggota dewasa muda 

Kegiatan menarik merupakan unsur yang diperlukan dalam 

perkembangan kegiatan kepramukaan, karena menurut para ahli dalam 

kegiatan kepramukaan aktivitas yang dilakukan sengaja dirancang 

sedemikian rupa agar menyenangkan, menghibur, mendidik dan 

bermanfaat. Masing-masing kegiatan dibagi dan dikelompokkan 

menurut usia sehingga tepat sasaran sesuai perkembangan jasmani dan 

rohani. 

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 
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mencintai lingkungan, lebih bebas dalam berkreasi dan menghindari 

kebosanan. 

6) Sistem tanda kecakapan 

Sistem tanda kecakapan merupakan suatu cara atau tata cara 

untuk menandai dan mengakui kecakapan-kecakapan yang dimiliki si 

pemakai tanda-tanda. Tapi sebelum memakai tanda kecakapan peserta 

didik harus menjalani serangkaian ujian yang menjadi syarat 

kecakapan. Sistem tanda kecakapan dibagi atas Tanda Kecakapan 

Umum (TKU) dan Tanda Kecakapan Khusus (TKK).  

Tanda Kecakapan Khusus (TKK) adalah tanda yang 

menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemahiran, ketangkasan atau 

keahlian Pramuka dalam bidang-bidang yang khusus atau tertentu. 

7) Sistem satuan terpisah untuk putera dan untuk puteri 

Sistem satuan terpisah dimaksudkan agar proses pendidikan bagi 

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

kegiatan untuk putra tidak sama dengan kegiatan untuk putri. 

8) Kiasan Dasar 

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

dengan perkembangan yang membutuhkan bantuan kesadaran 

yang tinggi dan penataan yang baik. Golongan siaga ada tiga 

tingkatan, yakni siaga mula, siaga bantu dan siaga tata. 
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b) Arti kiasan Penggalang (G): bangsa kita mencari ramuan atau 

bahan–bahan serta kemudian dirakit atau disusun dan akhirnya kita 

terapkan dalam pembangunan bangsa dan negara. Penggalang 

terdiri dari tiga tingkatan yaitu, penggalang ramu, penggalang 

rakit, dan penggalang terap. 

c) Arti kiasan Penegak: dalam pembangunan kita memerlukan atau 

membutuhkan bantara-bantara atau ajudan, pengawas, kader 

pembangunan yang kuat, baik, terampil dan bermoral yang 

sanggup melaksanakan pembangunan. Penegak terdiri dari dua 

tingkatan yaitu, penegak bantara dan penegak laksana. 

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

9) Sistem Among 

Sistem among adalah system pendidikan yang dilaksanakan 

dengan cara memberi kebebasan kepada peserta didik untuk dapat 

bergerak dan bertindak dengan leluasa tanpa paksaan dengan maksud 

untuk menumbuhkan rasa percaya diri (Bob Sunardi, 2006: 61-62). 

 

h. 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. 
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1) 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: 

a) Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila 

b) Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun 

masyarakat 

c) Menepati Dasa Dharma”.  

Di dalam Tri Satya ada enam kewajiban yaitu; 

a) Kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

b) Kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

c) Kewajiban terhadap Pancasila, 

d) Kewajiban terhadap sesama  hidup, 

e) Kewajiban terhadap masyarakat, dan 

f) Kewajiban terhadap Dasa Dharma 

(Bob Sunardi, 2006: 8). 

2) Ketentuan-ketentuan Moral (Dharma) 

Ketentuan-ketentuan moral berisi 10 prinsip, sehingga disebut 

Dasa Dharma yang meliputi: 

a) takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


39 

 

 

 

b) cinta alam dan kasih saying sesama manusia; 

c) patriot yang sopan dan kesatria; 

d) patuh dan suka bermusyawarah; 

e) rela menolong dan tabah; 

f) rajin, terampil, dan gembira; 

g) hemat, cermat dan bersahaja; 

h) disiplin, berani dan setia; 

i) bertanggungjawab dan dapat dipercaya; serta 

j) suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan.  

(Bob Sunardi, 2006: 8). 

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 : - Janji  : Tri Satya 

- Dharma  : Dasa Dharma 

c) Penegak  : - Janji  : Tri Satya 

- Dharma  : Dasa Dharma 

d) Pandega  : - Janji  : Tri Satya 

- Dharma  : Dasa Dharma 
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i. Kegiatan-kegiatan Pramuka 

Kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan Gerakan Pramuka 

dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar metodik 

pendidikan kepramukaan  disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan 

kondisi masyarakat sekarang ini. 

Sasaran kegiatan kepramukaan adalah membuat peserta didik: 

1) tinggi mental, moral, dan budi pekerti, 

2) kuat keyakinan beragama, 

3) luas dan dalam pengetahuan, 

4) cerdas tangkas dan terampil, 

5) kuat dan sehat jasmani, 

6) banyak pengalaman, dan 

7) berjiwa dan bersikap sebagai pemimpin. 

Dengan sasaran itu, diharapkan tercapai tujuan Gerakan Pramuka 

dan terwujud apa yang menjadi tugas Gerakan Pramuka, yaitu membentuk 

kader pembangunan yang bermoral Pancasila (Amin Abbas dkk, 1994: 

153-156). 

Baris-berbaris merupakan bentuk kedisiplinan dan juga merupakan 

latihan-latihan gerak dasar yang diwujudkan dalam rangka menanamkan 

sikap para anggota pramuka agar dapat menumbuhkan sikap: 

1) disiplin pribadi maupun disiplin kelompok, 

2) rasa tanggung jawab, kesatuan dan persatuan, 
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3) kompak, 

4) kebersamaan, dan 

5) penampilan pribadi yang baik secara perorangan maupun kelompok 

(Bob Sunardi, 2006: 92). 

 

B. Kerangka Berpikir 

Pembinaan karakter tidak hanya dilakukan di dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah, melainkan juga harus dalam kegiatan di luar sekolah 

yang relevan untuk melakukan pembinaan karakter di kalangan pelajar, misalnya 

ektrakurikuler pramuka. Kegiatan kepramukaan sarat akan nilai-nilai karakter. 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan 

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 

4 menyatakan bahwa “Gerakan Pramuka sebagai salah satu wadah atau organisasi 

bertujuan untuk membentuk setiap manusia agar memiliki kepribadian yang 

beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai 

kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup”. 
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Kegiatan kepramukaan dapat membentuk karakter baik siswa, karena 

dalam setiap kegiatan pramuka terkandung nilai-nilai yang sesuai dengan 

Pancasila yang ada di dalam Kode Kehormatan pramuka yakni Tri Satya dan 

Dasa Dharma. Pembina pramuka di SMA N 3 Slawi harus mempunyai cara atau 

strategi agar apa yang diajarkan dapat diserap oleh siswa (anggota pramuka) 

dengan baik. Dalam setiap kegiatan tentunya ada faktor-faktor yang menunjang 

maupun menghambat terlaksananya kegiatan temasuk pembinaan karakter 

melalui kegiatan pramuka. Meskipun demikian, pembinaan yang dilakukan oleh 

Pembina pramuka di SMA N 3 Slawi diharapkan dapat membentuk siswa-siswi 

yang berkarakter. 
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Dari uraian diatas mengenai kerangka berpikir dapat digambarkan dalam 

bentuk bagan sebagai berikut; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Gugus Depan SMA Negeri 
3 Slawi 

Jenis-jenis kegiatan 
Pramuka yang menarik 

Pembinaan Karakter Siswa 

Cara Pembinaan Karakter: 
a. Pembiasaan 
b. Keteladanan 
c. Penugasan 
d. Ceramah 
e. Hukuman/Sanksi 
 

Nilai-nilai Karakter yang 
ditanamkan: 

a. Disiplin 
b. Takwa kepada Tuhan YME 
c. Peduli sosial 
d. Peduli Lingkungan 
e. Tanggung jawab 
f. Toleransi 
g. Sopan santun 
h. Kepemimpinan 
i. Gotong royong 
j. Kerja sama 

1. Faktor  yang menunjang: 
a.  Pembina Pramuka (kemampuan, 

pengetahuan, dan keterampilan) 
b. Motivasi siswa 
c.  Dukungan sekolah 
d. Dukungan keluarga 

2. Faktor yang menghambat: 
a.  Kesibukan Pembina Pramuka 
b. Rasa jenuh/bosan siswa (anggota 

pramuka) 

Siswa yang 
berkarakter luhur 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

 Penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan 

secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau 

prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan 

menaikkan tingkat ilmu serta teknologi (Margono, 2009: 1). 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 

prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. (Moleong, 2008: 6). 

 Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman 

para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan 

memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang seringkali merupakan 

sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan. Penetapan lokasi 

penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang 

diperoleh. Oleh karena itu, maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih 

dahulu. Pemilihan lokasi penelitian tentang pembinaan karakter siswa melalui 

44 
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kegiatan kepramukaan dilakukan di Ambalan Ganesha-Srikandi SMA Negeri 3 

Slawi Kabupaten Tegal. 

 

C. Fokus Penelitian 

  Pada dasarnya penentuan masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu 

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

antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda 

tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban 

(Moleong, 2008: 93). 

 Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

1. Pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 3 

Slawi yang meliputi, jenis-jenis kegiatan pramuka, cara pembinaan karakter, 

dan  nilai-nilai karakter yang ditanamkan melalui kegiatan pramuka. 

2. Faktor yang menunjang dan menghambat pembinaan karakter siswa melalui 

kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 3 Slawi yang meliputi, faktor internal 

seperti guru atau pembina (pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang 

dimiliki oleh seorang pembina), motivasi siswa (anggota pramuka), dana 

maupun sarana prasarana, faktor eksternal seperti lingkungan keluarga maupun 

lingkungan sekolah. 
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D. Sumber Data Penelitian 

 Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana 

data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara 

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang 

yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan 

tertulis maupun lisan (Arikunto, 2006: 129). 

1. Sumber data Primer 

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

diwawancarai (Moloeng, 2008: 157). Data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian  di 

lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah Pembina pramuka SMA Negeri 

3 Slawi, dewan Ambalan Ganesha-Srikandi (siswa kelas XI SMA Negeri 3 

Slawi), serta siswa kelas X yang ikut kegiatan pramuka di SMA Negeri 3 

Slawi. 

2.  Sumber data Sekunder 

  Data sekunder ini diperoleh dari sumber tertulis, yaitu bersumber dari 

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

ini yaitu tentang pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan. 

  Dari data-data sekunder ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan yang lebih luas bagi peneliti sehingga hasil penelitian tentang 

pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan dapat terungkap 

secara cermat oleh peneliti. 
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E. Teknik  Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga untuk 

mengumpulkan data yang tepat ialah menggunakan metode sebagai berikut. 

1.  Pengamatan (Observation) 

 Observasi ialah kegiatan pemuatan perhatian terhadap semua objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra, jadi dapat dilakukan dengan indra 

penglihat, peraba, penciuman, pendengar, pengecap (Arikunto, 2002: 133). 

Observasi ini dilakukan secara langsung apa yang tampak dalam kegiatan 

semua anggota pramuka SMA Negeri 3 Slawi dalam pembinaan karakter. 

2. Wawancara (interview) 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2008: 186). 

 Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan wawancara 

terbuka maupun wawancara secara mendalam untuk memperoleh data yang 

valid tentang pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di 

SMA Negeri 3 Slawi. Wawancara ini akan diajukan pada para subjek 

penelitian dengan kunjungan langsung ke SMA Negeri 3 Slawi yang 

berkaitan dengan pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan 

di SMA Negeri 3 Slawi. 
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3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

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

digunakan sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2008: 217).  

 Dalam penelitian ini dokumen yang menjadi sumber data ialah 

program kerja, agenda kegiatan,  pengambilan gambar yang berhubungan 

dengan kegiatan pembinaan karakter melalui kegiatan kepramukaan di SMA 

Negeri 3 Slawi Kabupaten Tegal. 

 

F. Validitas Data 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu tes dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang hendak diukur. Sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud (Arikunto, 2004: 

144). 

 Pemeriksaan keabsahan data diterapkan dalam membuktikan hasil 

penelitian dengan kenyataan yang ada dalam lapangan. Teknik keabsahan data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 
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data itu untuk keperluan pengecekan atau teknik pemeriksaan data ini 

memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau 

membandingkan triangulasi dengan sumber data (Moleong, 2008: 330-331). 

 Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber yang dicapai 

dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

 

G.  Teknik Analisis Data 

 Menurut Bogdan dan Biklen, dalam Moleong (2008: 248) Analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

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

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

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

orang lain. 

 Menurut Seiddel, dalam Moleong (2008: 248) proses jalannya analisis 

data kualitatif adalah sebagai berikut: 

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

dapat ditelusuri, 

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

membuat ikhtisar, dan membuatnya indeksnya, 
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c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-

temuan umum. 

 Menurut Hubberman (1992: 63) ada tiga komponen yang harus disadari 

oleh peneliti. Ketiga komponen tersebut adalah: 

1.  Pengumpulan Data 

 Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya 

sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan 

data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data 

yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan. 

2.  Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk análisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat 

ditarik dan diverifikasi (Milles, 1992: 15-16). 

3.  Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data merupakan análisis merancang deretan dan kolom-kolom dalam 
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sebuah matriks untuk data kualitatif  dalam kotak-kotak matriks (Milles, 1992: 

17-18). 

4.  Verifikasi Data 

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti berdasarkan 

análisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan sebagaimana 

yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan 

kecocokannya yang merupakan validitasnya (Milles, 1992: 19).  

Tahap analisa data dapat dilihat pada bagan berikut ini:  

  

 

  

 

 

 

(Gambar. 2 Tahap análisis data: Sumber Hubberman, 1992:20). 

Pengumpulan 
Data 

Penyajian Data 

Simpulan/ 
Verifikasi 

Reduksi 
Data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum SMA Negeri 3 Slawi 

a. Letak Geografis 

SMA Negeri 3 Slawi terletak di Jl. Prof. Moh Yamin, dengan luas 

areal tanah 3,7 Ha dan letaknya yang stratergis serta ditumbuhi pepohonan 

yang rindang, taman, lahan hijau, membuat udara di SMA Negeri 3 Slawi 

terasa sejuk dan asri.  

Batas-batas wilayah SMA Negeri 3 Slawi dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Jalan raya menuju Kota Tegal 

Sebelah Barat  : Rumah penduduk 

Sebelah Selatan : Jalan raya menuju Kabupaten Tegal 

Sebelah Timur  : Rumah penduduk dan  pertokoan 

Letaknya yang strategis tepat depan jalan raya memberikan 

kemudahan bagi siapa pun yang hendak masuk ke area SMA Negeri 3 

Slawi dan suasana yang menyejukkan karena ditumbuhi pepohonan yang 

rindang, taman dan lahan hijau membuat nyaman setiap orang yang berada 

di lingkungan SMA N 3 Slawi. 
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b. Visi dan Misi  

Visi SMA Negeri 3 Slawi adalah: 

“Mantap dalam IMTAQ, unggul dalam prestasi dan mampu bersaing 

secara global” 

Indikator Visi:  

1) Meningkatkan aktivitas ibadah untuk mempertebal keimanan 

2) Menciptakan lingkungan sekolah yang sejuk, hijau, aman untuk 

menunjang kenyamanan belajar 

3) Menjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis antara warga sekolah 

4) Meningkatkan penggunaan laboratorium secara optimal untuk 

mengembangkan kreatifitas dalam bidang penelitian 

5) Menyediakan bahan pustaka yang lengkap untuk menambah wawasan 

ilmiah: 

a) Menyediakan sarana media belajar yang lengkap untuk 

meningkatkan daya serap belajar 

b) Meningkatkan profesionalisme guru melalui pendidikan lanjut 

c)  Meningkatkan Kegiatan penelitian ilmiah bagi siswa maupun guru 

d) Melaksanakan pameran dan pentas seni secara rutin 

e) Berprestasi dalam berbagai lomba tingkat regional, nasional 

maupun internasional 

Untuk mewujudkan visi sekolah , sekolah memiliki misi yaitu : 
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1) Membekali siswa dalam hal keimanan,  ketaqwaan dan budi pekerti 

luhur sesuai dengan nilai – nilai luhur bangsa Indonesia 

2) Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam upaya 

meningkatkan mutu pembelajaran 

3) Memberdayakan potensi kecerdasan siswa baik dalam Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan Seni ( IPTEKS ) 

4)  Meningkatkan kemampuan daya saing secara nasional maupun 

internasional 

5) Meningkatkan dan menguatkan rasa Nasionalisme Indonesia untuk 

menjaga keutuhan NKRI 

 

c. Keadaan sarana dan prasarana 

Lokasi Belajar yang nyaman, strategis, area terluas ( 3,7 hektar ), 

taman, lahan hijau, sejuk, rindang, nyaman dan menyenangkan. Selain itu 

SMA Negeri 3 Slawi juga memiliki fasilitas belajar yang representatif, 

yakni : 

1) Memiliki gedung pertemuan (In Door) 

2) Ruang Kelas X 9 kelas, kelas XI 8 kelas, kelas XII 8 kelas, 8 kelas 

moving class 

3) Tempat ibadah dengan dua Mushalla 

4) Kamar mandi guru dan siswa 

5) Koperasi dan kantin siswa 
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6) Lokasi parkir sangat luas dan nyaman 

7) Laboratorium Bahasa, Komputer, Media, Fisika, Kimia, Biologi 

8) Perpustakaan representative 

9) Area olahraga siswa memadai (lapangan sepak bola, tenes lapangan, 

basket, bulu tangkis, bola volley, foot sal, lapangan lompat jauh/tinggi, 

atletik dan permainan, lapangan sepak takraw, arena bela diri, 

lapangan upacara, dll) 

10) Ruang bergerak siswa sangat mendukung 

11) Pembelajaran dengan sistem Moving Class 

12) 9 (Sembilan) orang tenaga pendidik telah atau sedang menempuh 

jenjang pendidikan Pasca Sarjana 

13) Bimbingan Penelusuran Bakat dan Minat serta Studi Lanjut ke 

Perguruan Tinggi 

14) Beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan atau bermasalah dalam 

ekonomi 

15) Memiliki Ruang TRRC (Teacher Research and Reference Center ) 

16) Fasilitas penggunaan hot spot area  untuk mengakses Internet bagi 

seluruh warga sekolah  termasuk bagi peserta didik 

17) Mewadahi berbagai macam cabang Kegiatan Ekstrakurikuler 
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d. Pelaksanaan Kegiatan Pramuka di SMA Negeri 3 Slawi 

Pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di SMA 

Negeri 3 Slawi bagi siswa kelas X pada semester pertama dan 

ekstrakurikuler pilihan pada semester kedua. Kegiatan ini selalu 

dilaksanakan setiap hari jum'at dari pukul 14.00 sampai 16.30 WIB. 

Dengan adanya pramuka diharapkan siswa dan siswi SMA Negeri 3 Slawi 

dapat  tertanam disiplin dan mental yang kuat dalam diri siswa, serta dapat 

membangun karakter siswa yang baik.   

Kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 3 Slawi terdiri dari 

kegiatan rutin, kegiatan perkemahan/pengembaraan, kegiatan 

rekreasi/permainan, dan kegiatan partisipasi. Baik kegiatan rutin, kegiatan 

perkemahan/pengembaraan, kegiatan rekreasi/permainan, dan kegiatan 

partisipasi semuanya menjunjung nilai-nilai karakter. Sebagai contoh 

kegiatan rutin adalah latihan pramuka rutin setiap hari Jum’at. Siswa yang 

secara umur sudah masuk ke dalam golongan penegak sudah terbiasa 

mampu menguasai dirinya. Begitu bunyi peluit telah dibunyikan sebagai 

pertanda bahwa latihan rutin segera dimulai maka siswa secara serentak 

membentuk barisan berbanjar (bentuk barisan untuk upacara pramuka 

penegak). Tepat pada pukul 14.00 WIB biasanya kegiatan dimulai. 

Diawali terlebih dahulu dengan upacara atau apel pembukaan latihan. 

Petugasnya adalah siswa itu sendiri yang diberi tugas sebagai petugas 

upacara secara bergiliran. Begitu juga dengan penutupan latihan yang 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

selalu diakhiri dengan apel penutupan. Kegiatan pemberian materi 

dilaksanakan pukul 14.30. Tepatnya setelah kegiatan apel pembukaan 

dilaksanakan. Pemberian materi dilaksanakan dua tahap setiap kali latihan 

rutin. Materi pertama mulai jam 14.30 sampai jam 15.15. Kemudian 

dilanjutkan dengan istirahat dan shalat ashar bagi yang menjalankan dari 

jam 15.15 sampai dengan jam 15.30. Materi kedua dimulai jam 15.30 

sampai dengan jam 16.15. Selanjutnya ditutup dengan apel penutupan 

sampai dengan jam 16.30 WIB. 

Materi-materi yang disampaikan dalam latihan pramuka rutin di 

SMA N 3 Slawi sebagai berikut: 

1) Peraturan Baris-berbaris (PBB) 

Kegiatan baris-berbaris atau PBB merupakan salah satu materi 

wajib yang harus diikuti setiap anggota pramuka dalam latihan rutin 

pramuka. Dalam PBB sangat dituntut adanya disiplin yang kuat. 

Karena pada dasarnya baris-berbaris termasuk latihan gerak dasar 

yang mewujudkan penanaman sikap kepemimpinan, disiplin, rasa 

persatuan dan kerjasama. Materi yang dipelajari dalam baris-berbaris 

adalah materi memberi dan menerima perintah atau aba-aba. Aba-aba 

dalam baris-berbaris ada tiga macam, yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba 

pelaksanaan, dan aba-aba peringatan. Dalam baris-berbaris juga 

dipelajari macam-macam bentuk barisan antara lain: bentuk barisan 
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berbanjar, bersap, lingkaran besar/kecil, angkare, setengah lingkaran 

serta cara-cara berjalan dan lain-lain. 

2) Pengetahuan Pramuka 

Materi pengetahuan pramuka yang diberikan kepada siswa terdiri 

dari sejarah gerakan pramuka, pengertian kepramukaan, sifat 

kepramukaan, kode kehormatan pramuka, kiasan dasar, Prinsip Dasar 

Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, sistem among, syarta 

kecakapan umum (SKU), syarat kecakapan khusus (SKK), fungsi 

kepramukaan, tanda pengenal, satuan karya pramuka (SAKA), tanda 

kecakapan khusus (TKK), pertemuan pramuka, dan lain-lain. 

3) PPPK 

Pertolongan pertama dapat menyelamatkan jiwa manusia atau 

meningkatkan fungsi tanda-tanda vital kehidupan seperti denyut 

jantung, suhu tubuh, dan jalan pernafasan. Dalam tujuan khususnya, 

PPPK dapat mencegah korban menjadi lebih buruk keadaannya dan 

meringankannya dari rasa sakit dan penderitaan. Pertolongan Pertama 

Gawat Darurat (PPGD) adalah suatu istilah yang sudah tidak asing lagi 

bagi kita. Dengan semakin kompleksnya kehidupan kita dan 

lingkungannya, maka PPGD sudah menjadi suatu kebutuhan yang 

sangat penting. Materi yang dipelajari meliputi tujuan PPPK, prosedur 

PPPK, menghentikan pendarahan, pembalut, bidai/spalk, keracunan, 

pengobatan tradisional, memindahkan koraban, dan lain-lain. 
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Tujuan PPPK: 

a) meringankan penderiataan korban 

b) mencegah pendarahan dan infeksi 

c) mencegah bahaya cacat dan kematian 

Langkah-langkah/prosedur PPPK: 

a) perhatikan keadaan korban (sadar, pingsan, dsb) 

b) jika mungkin, bawa korban, lakukan apa saja yang bisa dikerjakan 

serta segeralah memberi berita pada dokter/puskesmas/rumah sakit 

terdekat 

c) tertibkan masyarakat yang ada disekitarnya (kalau ada yang 

melakukan tindakan buruk) juga untuk memberikan ruangan dan 

udara yang cukup bagi korban 

d) jika keadaan memaksa dan ahli/medis belum ada, lakukan 

prosedur gawat darurat 

4) Morse 

Materi yang dipelajari dalam morse adalah pengenalan sejarah 

morse, fungsi morse, alat-alat yang dapat digunakan untuk mengirim 

berita morse, pengenalan huruf-huruf morse dan praktik mengirim dan 

menerima pesan dengan morse, dan lain-lain. 

5) Tali-temali 

Materi yang dipelajari meliputi sejarah talli temali, cara 

pemeliharaan tali, jenis-jenis tali, kegunaan khusus, simpulan tali, 
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simpul, anyaman, ikatan, simpul dalam bahasa inggris, dan lain-lain. 

memanfaatkan simpul-simpul pramuka sebagai alat bantu untuk 

menyatukan benda-benda tanpa lem dan paku misalnya untuk 

membuat dragbar, dan lain-lain. 

6) Teknik Kepramukaan 

Di dalam teknik kepramukaan materi yang dipelajari lebih 

cenderung pada teknik-teknik yang harus dikuasai oleh pramuka untuk 

melakukan tindakan secara nyata. Contohnya adalah teknik bagaimana 

bertahan hidup dengan segala keterbatasan, mengoperasikan kompas 

penunjuk arah, pemetaan dan lain-lain. 

7) Semaphore 

Semaphore adalah cara mengirim berita dengan menggunakan 

bendera. Abjad dan angka semaphore terdiri dari beberapa sikap 

tangan kiri serta tangan kanan. Bendera harus dipegang sedemikian 

rupa, sehingga tongkatnya seperti sambungan tangan kita. Semua 

pergerakan menggunakan bahu, sehingga kedua tangan tetap lurus. 

Materi semaphore meliputi memperagakan huruf/abjad menggunakan 

bendera sesuai dengan aturan yang ada. 

8) Pemetaan (Mapping) 

Pengetahuan pemetaan sangat penting sekali dipelajari oleh 

seorang pramuka, penjelajah, pendaki gunung, pencinta alam ataupun 
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yang lainnya. Materi yang dipelajari meliputi peta pita, peta lokasi, 

peta perjalanan, peta lapangan, pembuatan peta, dan lain-lain. 

 
2. Pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMA N 3 

Slawi 

Pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di SMA Negeri 3 

Slawi bagi siswa kelas X pada semester pertama dan ekstrakurikuler pilihan 

pada semester kedua. Kegiatan ekstrakurikuler ini selalu dilaksanakan setiap 

hari jum'at dari pukul 14.00 sampai 16.30 WIB. Dengan adanya kegiatan 

pramuka diharapkan siswa dan siswi SMA Negeri 3 Slawi  tertanam disiplin 

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

yang baik.  Kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 3 Slawi terdiri dari 

kegiatan rutin, kegiatan perkemahan/pengembaraan, Kegiatan Studi Banding 

Dewan Ambalan, kegiatan rekreasi/permainan, dan kegiatan partisipasi.  

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang selalu dilakukan dalam 

kegiatan pramuka di SMA Negeri 3 Slawi seperti latihan pramuka rutin hari 

jum’at, pengisian SKU penegak Bantara dan Laksana. Kegiatan latihan rutin 

diawali dengan upacara atau apel pembukaan latihan. Begitu juga dengan 

penutupan latihan yang selalu diakhiri dengan upacara/apel penutupan. 

Petugas upacara pembukaan dan penutupan adalah siswa kelas X yang sudah 

diberi tugas sebagai petugas pelaksana upacara secara bergiliran oleh Pembina 

pramuka maupun Dewan Ambalan. Kegiatan pemberian materi dilaksanakan 
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sekitar pukul 14.30 WIB, tepatnya setelah kegiatan apel pembukaan 

dilaksanakan. Pemberian materi dilaksanakan dua tahap setiap kali latihan 

rutin. Materi pertama mulai pukul 14.30 WIB sampai  pukul 15.15 WIB. 

Kemudian dilanjutkan dengan istirahat dan shalat ashar berjama’ah bagi siswa 

muslim dari pukul 15.15 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB. Materi kedua 

dimulai pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 16.15 WIB. Kegiatan latihan 

ditutup dengan upacara/apel penutupan sampai dengan pukul 16.30 WIB. 

Kegiatan perkemahan/pengembaraan dilakukan sebagai salah satu 

syarat kenaikan tingkat dari tingkat pramuka penggalang ke pramuka penegak 

misalnya perekemahan pindah golongan, dan kenaikan tingkat dari tingkat 

pramuka penegak Bantara ke tingkat pramuka penegak Laksana misalnya 

pengembaraan peserta didik untuk kenaikan tingkat. Kegiatan Studi Banding 

Dewan Ambalan misalnya Lomba Cepat Tepat Pramuka (LCTP). Kegiatan 

rekreasi/permaianan merupakan kegiatan yang dilakukan di luar sekolah 

seperti lintas alam atau out bond, sedangkan kegiatan partisipasi yaitu 

kegiatan yang mengikutsertakan anggota pramuka dalam peringatan hari-hari 

nasional atau yang dianggap penting misalnya peringatan Hari Pramuka 

maupun upacara hari-hari nasional. 

Kegiatan-kegiatan tersebut terangkum dalam SKU (Syarat Kecakapan 

Umum). Pengujian atau pengisian SKU (Syarat Kecakapan Umum) bertujuan 

memberikan ujian atau uji coba kepada anggota Penegak terhadap syarat-

syarat yang tercantum di SKU yang harus dilaksanakan yaitu sebagai salah 
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satu syarat untuk dapat mengikuti pelantikan calon penegak ke penegak 

Bantara dan untuk dapat naik tingkat ke penegak Laksana. Syarat Kecakapan 

Umum (SKU) mengandung nilai-nilai yang akan membentuk siswa 

berkarakter dengan bimbingan Pembina pramuka beserta Dewan Ambalan. 

Kegiatan kepramukaan sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah mengandung banyak nilai-nilai kebaikan terutama nilai-nilai 

kedisiplinan. Nilai-nilai kedisiplinan yang diwujudkan dalam kegiatan pramuka 

merupakan suatu bentuk perwujudan disiplin yang tepat. Semuanya tertuang 

dalam Kode Kehormatan pramuka (Dasa Darma Pramuka dan Tri Satya). 

Disiplin diri pribadi itu sangat penting dalam membangun masyarakat. 

Penanaman disiplin siswa dimulai atau diawali dari contoh disiplin orang tua di 

rumah dan guru di sekolah serta dengan penanaman pengertian apa sebabnya 

seseorang harus taat pada peraturan. Salah satu ciri khas kegiatan kepramukaan 

adalah masalah disiplin waktu dan disiplin dalam berpakaian. Setiap kegiatan 

kepramukaan selalu dimulai tepat waktu. Sikap disiplin merupakan suatu sikap 

yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku yang sudah 

ditentukan. Sebagai contoh saat kegiatan pramuka siswa (anggota pramuka) 

datang tepat waktu pukul 14.00 WIB dan apabila diberi tugas baik oleh 

Pembina pramuka maupun Dewan Ambalan mereka mengumpulkan tugasnya 

masing-masing sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, walaupun masih 

ada beberapa siswa (anggota pramuka) yang datangnya terlambat. Tepat pukul 
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14.00 WIB siswa (anggota pramuka) langsung baris berbanjar (barisan untuk 

pramuka golongan penegak). Kak Norma Tsulasa, mengungkapkan: 

“Saya menyuruh siswa (anggota pramuka) untuk datang tepat waktu 
pukul 14.00 WIB saat kegiatan pramuka berlangsung, dan bagi siswa 
yang telat saya pisahkan dengan barisan siswa yang tidak telat dan 
saya beri arahan terlebih dahulu baru setelah itu diberi hukuman, saya 
suruh membersihkan lingkungan yang kotor, lari atau push up biar 
mereka kapok dan tidak mengulanginya lagi”(wawancara tanggal 7 
Juni 2011) 

 
Tri Panji Wibowo selaku anggota pramuka pada tanggal 3 Juni 2011 

juga mengatakan sebagai berikut: “Setiap ada kegiatan pramuka saya datang 

tepat waktu, karena kalau saya telat akan ada hukuman yang diberikan 

Pembina dan dewan ambalan, saya tidak mau dihukum mbak, jadi saya selalu 

datang tepat waktu”. 

 

Gambar 3. Siswa (anggota pramuka) mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh Pembina Pramuka saat latihan rutin hari 
Jum’at 

 
Siswa (anggota pramuka) setiap kegiatan rutin selalu datang tepat 

waktu dan apabila ada tugas mereka mengerjakannya dan mengumpulkan 

tepat  waktu.  Pukul 14.00  WIB  siswa  (anggota  pramuka)  sudah  berada  di 
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 tempat latihan/sekolah. Kemudian Pradana Putra langsung memberi komando 

dengan membunyikan peluit. Begitu bunyi peluit telah dibunyikan sebagai 

pertanda bahwa latihan rutin akan segera dimulai maka siswa secara serentak 

membentuk barisan berbanjar (bentuk barisan untuk upacara pramuka 

penegak). Tepat pada pukul 14.00 WIB kegiatan pramuka rutin dimulai. 

Diawali terlebih dahulu dengan upacara atau apel pembukaan latihan. 

Petugasnya adalah siswa (anggota pramuka) yang sebelumnya sudah diberi 

tugas sebagai petugas upacara secara bergiliran. Begitu juga dengan 

penutupan latihan yang selalu diakhiri dengan apel penutupan. Siswa (anggota 

pramuka) yang sudah diberi tugas sebagai pelaksana upacara langsung 

mengambil posisi yang sesuai dengan tugasnya masing-masing sebagai 

pelaksana upacara. Saat latihan rutin masih ada beberapa siswa yang 

datangnya terlamabat. Siswa (anggota pramuka) yang datangnya terlambat 

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

Mereka yang datangnya terlambat diberi teguran/arahan langsung oleh 

Pembina pramuka maupun Dewan Ambalan dan diberi sanksi seperti push up 

atau lari agar mereka tidak mengulanginya lagi. Adanya sanksi yang diberikan 

kepada siswa (anggota pramuka) yang datangnya terlambat tersebut 

menyadarkan mereka akan kesalahan yang telah diperbuat, sehingga untuk 

latihan rutin hari jum’at depannya mereka tidak datang terlambat lagi. Hal ini 

membawa perubahan sikap siswa (anggota pramuka) menjadi lebih baik dan 

disiplin dengan datang tepat waktu saat kegiatan berlangsung. 
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Disiplin dalam kegiatan kepramukaan apabila dikembangkan dan 

diterapkan dengan baik akan berdampak positif bagi perilaku siswa (anggota 

pramuka). Disiplin dapat mendorong mereka belajar dan bekerja secara nyata 

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

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

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

yang negatif. Dengan pemberlakuan disiplin, siswa belajar berdaptasi dengan 

lingkungan yang baik itu, sehingga muncul keseimbangan diri dalam 

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

displin akan terbiasa melakukan sesuatu dengan tepat dan mereka dapat 

mengatur pola tingkah lakunya dengan tepat pula.  

Sikap disiplin yang tertanam pada diri siswa (anggota pramuka) 

membuat mereka memiliki kontrol diri untuk berperilaku yang senantiasa taat 

terhadap aturan dan nilai-nilai serta norma-norma yang ada di sekolah 

maupun yang ada di masyarakat. Mereka dengan sendirinya mengetahui hal-

hal yang melanggar aturan dan perbuatan yang tidak baik yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga 

mereka tidak akan melakukannya.  

Selain sikap disiplin, kegiatan pramuka juga dapat membentuk pribadi 

siswa (anggota pramuka) yang sopan santun. Sopan santun bisa dilakukan 

dimana saja dan kapan pun itu. Seperti di dalam kelas dalam situasi guru 

sedang menjelaskan materi lalu kita harus memperhatikan seseorang yang ada 
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di depan kita atau dalam ekstrakurikuler yang ada di sekolah seperti pramuka. 

Pembina pramuka selalu mengajarkan siswa (anggota pramuka) agar mereka 

berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah 

(masyarakat). Pembina pramuka Kak Norma Tsulasa dan selaku Ka Gudep 

SMA Negeri 3 Slawi dalam wawancara tanggal 24 Mei 2011 mengatakan: 

“Saya meminta siswa untuk saling menegur sapa, saling mengucapkan 
salam dan kalau memungkinkan untuk saling berjabat tangan dan 
saling melemparkan senyuman ketika mereka bertemu, sedangkan bila 
berjumpa dengan Bapak/Ibu Pembina atau orang tua selain hal diatas 
siswa juga diminta menundukkan kepala atau mencium tangan 
Bapak/Ibu Pembina/guru ataupun orang tuanya, selain itu setiap 
anggota pramuka diminta selalu bersikap ramah tamah di manapun ia 
berada dan selalu menjaga sikap serta menjunjung tinggi Kode 
Kehormatan pramuka, Tri Satya dan Dasa Darma”. 

 
Mirsa Istiharoh selaku anggota pramuka Ambalan Ganesha dan 

Srikandi SMA Negeri 3 Slawi mengatakan: 

“Saat latihan pramuka rutin kami diminta Pembina pramuka saling 
tegur sapa, misalnya kalau kami ketemu satu sama lain kami memberi 
sapaan dan melemparkan senyuman, kami juga diminta bersikap 
ramah tamah di manapun kami berada dan selalu menjaga sikap dan 
menjunjung tinggi Kode Kehormatan pramuka, Tri Satya dan Dasa 
Darma dan Jika ada siswa yang tidak sopan Pembina memberikan 
teguran secara langsung”.(wawancara tanggal 20 Mei 2011) 

 
Saat kegiatan pramuka berlangsung siswa (anggota pramuka) datang tepat 

waktu, pukul 14.00 WIB mereka sudah berada di tempat latihan. Sikap sopan 

santun siswa (anggota pramuka) terlihat ketika mereka bertemu atau berpapasan 

mereka saling mengur sapa, dan ketika bertemu pembina atau guru mereka 

menundukkan kepala dan mencium tangannya. Selain itu, siswa mengetuk pintu 
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dahulu sebelum masuk kelas/ruangan, mengucapkan salam, bersikap ramah 

kepada sesama, menghormati guru/orang tuanya, dan lain-lain. Hal ini sesuai 

pengakuan Fitri selaku anggota pramuka, pada tanggal 27 Mei 2011 

mengatakan sebagai berikut: “Kalau masuk kelas/ruangan saya ketuk pintu 

dulu mbak dan mengucapkan salam, terus kalau ketemu teman atau guru saya 

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

Tegur sapa merupakan suatu kebiasaan yang diajarkan oleh pembina 

pramuka di SMA Negeri 3 Slawi. Tegur sapa ini misalnya ketika siswa 

(anggota pramuka) setiap bertemu ataupun berpapasan baik dengan sesama 

anggota pramuka, guru, pembina pramuka maupun orang tua hendaknya 

menyapa dan kalau memungkinkan (berdekatan) untuk saling berjabat tangan 

dan jika bertemu dengan orang yang lebih tua baik guru/Pembina maupun 

orang tuanya selain menyapa siswa (anggota pramuka) dibiasakan untuk 

menundukkan kepala atau mencium tangan Bapak/Ibu Pembina/guru ataupun 

orang tuanya. Dengan adanya hal tersebut siswa (anggota pramuka) tidak 

bersikap sombong atau acuh tak acuh ketika bertemu/berhadapan dengan 

orang lain baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Siswa (anggota 

pramuka) selain diminta untuk saling menegur sapa  juga diberikan pengertian 

bahwa sikap saling menghargai dan menghormati (torelansi) itu penting dan 

harus dilakukan untuk keserasian dan kebahagian dalam kehidupan 

bermasyarakat kepada anggota pramuka oleh Pembina pramuka maupun 

Dewan Ambalan.  
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Sopan santun merupakan tingkah laku yang halus dan menghormati 

orang lain. Orang yang sopan senantiasa bersikap ramah tamah dan bersahabat 

bukan pembenci dan akan selalu disukai orang lain. Sikap sopan santun yang 

diajarkan Pembina pramuka melalui kegiatan pramuka sama dengan sikap 

sopan santun yang diajarkan guru mata pelajaran saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Saat kegiatan pramuka maupun kegiatan belajar 

mengajar berlangsung, baik Pembina pramuka maupun guru mata pelajaran 

mengajarkan dengan cara membiasakan siswa agar mengucapkan salam 

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

bersikap ramah kepada sesama, menghormati guru/orang tuanya, dan lain 

sebagainya. Namun, terdapat perbedaan yakni terletak pada Kode Kehormatan 

Pramuka Tri Satya dan Dasa Darma yang harus selalu dijunjung tinggi oleh 

setiap anggota pramuka sehingga sikap anggota pramuka senantiasa sopan dan 

ramah dimanapun ia berada. Sedangkan dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas guru tidak menyinggung tentang Tri Satya maupun Dasa Darma. 

Pembinaan sikap kesopanan yang dilakukan oleh Pembina pramuka 

terhadap siswa (anggota pramuka) diharapkan dapat diserap  dengan baik oleh 

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

kegiatan pramuka Pembina juga memberikan pembinaan  keagamaan disela-

sela kegiatan. Pemahaman tentang keagamaan itu penting, karena di dalam 

agama terdapat aturan-aturan tentang bagaimana seseorang harus berperilaku, 
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sehingga siswa (anggota pramuka) dapat membedakan mana perbuatan yang 

baik dan mana perbuatan yang buruk. Kak Norma Tsulasa mengungkapkan: 

“Saat kegiatan pramuka berlangsung saya memberikan 
kesempatan/waktu kepada siswa untuk beribadah sesuai dengan 
agamanya masing-masing, walaupun kegiatan sedang berlangsung bila 
waktunya shalat supaya dihentikan dahulu dan memberi kesempatan 
setiap anggota untuk melaksanakan shalat berjamaah (bagi yang 
beragama islam), dan setiap awal dan akhir latihan tak lupa siswa 
diminta selalu berdo’a kepada Tuhannya masing-masing sesuai 
dengan agama dan kepercayaannya masing-masing” (wawancara 
tanggal 24 Mei 2011). 
 
Saat latihan rutin hari jum’at, tepat pukul 15.15 WIB siswa (anggota 

pramuka) diberikan waktu istirahat. Waktu istirahat tersebut digunakan siswa 

(anggota pramuka) untuk melaksanakan shalat berjama’ah di Mushalla 

sekolah bagi yang beragama islam, sedangkan yang beragama selain islam 

waktu tersebut digunakan untuk istirahat. Pukul 15.30 WIB siswa (anggota 

pramuka) kembali mengikuti kegiatan dan dilanjutkan dengan materi 

berikutnya. 

 

Gambar 4. Shalat berjama’ah di Mushalla sekolah saat kegiatan 
pramuka berlangsung 
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Pembinaan agama memang sangat penting dan merupakan suatu 

pendidikan pokok bagi siswa, karena dengan pembinaan agama pribadi siswa 

akan terbentuk dengan sendirinya sehingga mereka bisa mengetahui mana 

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

diajarkan oleh Pembina pramuka saat kegiatan pramuka berlangsung 

diharapkan siswa dapat berperilaku baik. Pengetahuan agama harus diberikan 

dan diajarkan kepada siswa, karena agama merupakan pegangan dan pedoman 

hidup manusia. Oleh karena itu pembina berkewajiban untuk memberikan 

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

individu yang mempunyai dan memiliki kepribadian baik. Dengan 

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

mempunyai keyakinan yang kuat atas agama yang di peluknya, sehingga 

siswa (anggota pramuka) akan memiliki budi pekerti dan tingkah laku yang 

baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.  

Istiqomah, selaku anggota pramuka juga mengatakan hal yang sama 

tentang hal tersebut:  

“Kalau waktunya shalat ya kami langsung disuruh shalat, seperti 
sekarang ini (kemah pingol) mbak, waktunya shalat maghrib Pembina 
langsung adzan, kami langsung mengambil air wudhu terus shalat 
berjama’ah bareng di lapangan, Pembina yang jadi 
imamnya”(wawancara tanggal 15 Juli 2011). 
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Gambar 5. Shalat Maghrib berjama’ah di lapangan saat pelantikan 

pindah golongan 

Pada saat kegiatan kemah pindah golongan berlangsung dan masuk 

waktu shalat maghrib, Pembina dan dewan ambalan langsung menata tikar di 

lapangan guna melaksanakan shalat maghrib berjama’ah, kemudian pembina 

langsung adzan. Semua siswa (anggota pramuka) yang beragama islam 

setelah mendengar adzan yang dikumandangkan oleh pembina pramuka 

langsung mengambil air wudhu, setelah wudhu mereka bergegas ke lapangan 

dan membentuk barisan bershaf untuk melaksanakan shalat berjama’ah. 

Setelah adzan, Pembina berhenti sejenak dan memberikan waktu kepada 

siswa untuk merapikan shafnya, shaf putera berada di depan shaf puteri. 

Kemudian setelah barisan shaf sudah rapi salah satu siswa langsung iqamat 

dan shalat maghrib berjama’ah langsung dilaksanakan dimana yang menjadi 

imam adalah Pembina pramuka sendiri. 

Pembinaan keagamaan melalui kegiatan kepramukaan terhadap siswa 

merupakan sarana pembentukan sikap, mental kerokhanian, serta pemahaman 
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hidup beragama agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan dimilikinya pemahaman agama maka siswa mempunyai 

acuan/patokan dalam bersikap dan bertingkah laku serta mampu membedakan 

mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperbolehkan dan mana 

yang dilarang menurut ajaran agama masing-masing, sehingga siswa (anggota 

pramuka) tidak melakukan hal-hal yang buruk atau yang dilarang oleh agama. 

Pembina pramuka mempunyai peran yang sangat penting. Pembina 

pramuka merupakan teladan bagi siswa (anggota pramuka) selama kegiatan 

kepramukaan berlangsung. Pembina pramuka memiliki sikap, perilaku, 

ucapan dan tindakan yang layak diteladani. Beliau merupakan sosok yang 

sederhana dan bijaksana. Beliau mengajarkan siswa-siswinya agar menjadi 

manusia yang berbudi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hai baik di 

lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat dengan memberikan 

contoh sikap yang baik, sehingga siswa (anggota pramuka) patut meniru sikap 

dari pembina.  

Pembina pramuka selalu memakai seragam pramuka lengkap, 

sehingga terlihat rapi. Ini salah satu cara yang dilakukan pembina untuk 

memberikan contoh berpakaian rapi saat kegiatan pramuka berlangsung  dan 

memelihara kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada 

tempatnya. Saat latihan siswa dibariskan dan dipimpin oleh Pradana putra saat 

kegiatan rutin berlangsung, dan siswa (anggota pramuka) diperiksa 

kerapiannya oleh Dewan Ambalan. Selain itu, Pembina juga mengingatkan 
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siswa apabila pakaiannya nampak tidak rapi dan membuang sampah tidak 

pada tempatnya. Hal ini sesuai dengan ungkapan Kak Norma Tsulasa, beliau 

mengungkapkan: 

“Saya memberikan contoh kepada siswa untuk selalu berpakaian rapi 
dan memelihara kebersihan lingkungan dan mengingatkan siswa 
apabila pakaiannya nampak tidak rapi dan membuang sampah pada 
tempatnya serta selalu berusaha untuk menanamkan sikap peduli pada 
lingkungan dengan memberikan contoh membuang sampah tidak 
disembarang tempat. Menjaga kebersihan lingkungan dan berpakaian 
rapi dan sopan juga merupakan kriteria yang harus dipenuhi untuk 
mencapai kenaikan tingkat ke penegak Bantara dan 
Laksana”(wawancara tanggal 24 Mei 2011) 

 
Siti Setianingsih mengungkapkan: 

“Saya memakai seragam pramuka lengkap, biar rapi mbak, karena 
kalau seragamnya tidak lengkap diingatkan pembina terus mbak, 
Pembina dan dewan ambalan pakaiannya rapi terus, pada agenda 
pertama latihan rutin pembina dan dewan ambalan juga selalu 
memeriksa kerapian seragam kami, melakukan kebersihan sanggar, 
kebun dan tambak lele yang ada di sini mbak”(wawancara tanggal 3 
Juni 2011) 

 
Setiap kegiatan pramuka rutin hari jum’at agenda awal adalah 

pemeriksaan kerapian pakaian siswa (anggota pramuka) dan membersihkan 

sanggar pramuka apabila tampak kotor. Sebelumnya pradana putra 

menyiapkan barisan terlebih dahulu baru kemudian pemeriksaan kerapian 

pakaian dan dilanjutkan dengan membersihkan sanggar pramuka apabila 

Nampak kotor. Siswa berpakaian rapi karena melihat Pembina dan dewan 

ambalan yang selalu berpakaian rapi tiap kegiatan pramuka. Pembina 

pramuka sebagai teladan bagi siswa (anggota pramuka) selalu memberikan 

contoh yang baik kepada siswa (anggota pramuka), contoh yang diberikan 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

misalnya dengan selalu berpakaian rapi dan memakai seragam lengkap serta 

memelihara lingkungan. Siswa (anggota pramuka) yang tidak berpakaian rapi 

atau kurang lengkap dan tidak mau menjaga lingkungan akan langsung 

diingatkan oleh Pembina. Ini dimaksudkan agar siswa dengan sendirinya 

meniru, sehingga siswa akan selalu berapakain rapi dan memakai seragam 

lengkap serta menjaga lingkungan. 

Sikap atau karakter yang dimiliki setiap siswa tentunya berbeda-beda 

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

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

menghormati Pembina pramuka dan Dewan Ambalan saat kegiatan 

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

tidak sopan saat kegiatan berlangsung dibariskan terpisah dengan barisan 

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

laku kurang baik tersebut diberi arahan/teguran langsung oleh Pembina 

pramuka beserta Dewan Ambalan agar bertingkah laku baik sesuai dengan 

aturan yang ada. Setelah Pembina pramuka beserta Dewan Ambalan 

memberikan arahan kepada siswa, siswa tersebut juga diberi hukuman 

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

lari agar mereka tidak mengulanginya lagi. Selain pemberian hukuman fisik 

Pembina pramuka juga memberikan penilaian sikap yang kurang baik di 

raport bagi siswa (anggota pramuka) yang bertingkah laku kurang sopan. 
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Pemberian sanksi ataupun hukuman tersebut agar memberikan rasa jera 

kepada siswa sehingga siswa tidak mengulanginya lagi. 

Pembina pramuka disamping memberikan pemahaman dan 

menganjurkan siswa untuk melaksanakan Tri Satya dan Dasa Darma, juga 

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

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

seperti kesukarelaan, keagamaan, persahabatan dan persaudaraan, menolong 

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

Pembina pramuka berikan kepada siswa (anggota pramuka) yaitu dengan 

selalu beribadah dan bertingkah laku yang sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing. Kemudian selalu berusaha menolong sesama 

hidup dan ikut serta membangun masyarakat, perbuatan dan tingkah laku 

yang diamalkan di masyarakat seperti kerja bakti, sumbang kemanusiaan, dan 

lain-lain merupakan bentuk pengamalan Tri Satya tersebut. Pengamalan dan 

penghayatan Dasa Darma dengan selalu shalat tepat waktu (bagi yang 

beragama islam) sebagai bentuk pengamalan Dasa Darma yang pertama takwa 

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

pramuka Kak Norma Tsulasa, beliau mengatakan: 

“Contoh perbuatan yang saya berikan kepada anggota pramuka yang 
sesuai dengan pengamalan dan penghayatan Dasa Darma dan Tri 
Satya dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak sekali, seperti 
pengamalan Tri Satya dalam point pertama yaitu bersungguh-sungguh 
menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia serta mengamalkan  Pancasila. Dengan selalu 
beribadah dan bertingkah laku yang sesuai dengan agama dan 
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kepercayaan masing-masing sudah merupakan pengamalan Tri Satya. 
Kemudian selalu berusaha menolong sesama hidup dan ikut serta 
membangun masyarakat, perbuatan dan tingkah laku yang diamalkan 
di masyarakat seperti kerja bakti, sumbang kemanusiaan, dll 
merupakan bentuk pengamalan tersebut. Pengamalan dan penghayatan 
Dasa Darma dengan selalu shalat tepat waktu (bagi yang beragama 
islam) sebagai bentuk pengamalan Dasa Darma yang pertama takwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa”.(wawancara tanggal 24 Mei 2011) 

 
Pemberian contoh yang diterapkan oleh pembina yaitu dengan cara 

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

memberikan contoh untuk sholat berjama’ah di mushalla sekolah, 

menjalankan ibadah sholat tepat pada waktunya, bertingkah laku baik dan 

sopan, berbicara dengan sopan dan menggunakan bahasa yang halus dan lain-

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

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

maupun tidak disengaja misalnya tanpa disuruh siswa (anggota pramuka) 

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

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

Berdasarkan pengakuan dari Chandra selaku Pradana Putra Ambalan 

Ganesha dan Srikandi bahwa kegiatan  perkemahan pindah golongan di SMA 

Negeri 3 Slawi merupakan kegiatan tiap tahun yang wajib dilaksanakan, 

karena dalam perkemahan tersebut anggota pramuka golongan penggalang 

(siswa baru) akan dilantik menjadi anggota golongan penegak. Dalam 

perkemahan ini siswa baru diwajibkan mengikuti semua kegiatan yang ada 

dalam perkemahan pindah golongan. Kegiatan-kegiatan yang ada dalam 
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perkemahan pindah golongan merupakan kegiatan yang dapat membentuk 

karakter siswa, yakni kemandirian, kedisiplinan, kerja sama, tanggung jawab, 

serta peduli sesama.  

“Kegiatan pramuka di SMA Negeri 3 Slawi yang tiap tahun 
dilaksanakan adalah kemah pindah golongan mbak, kemah ini khusus 
untuk melantik siswa baru dari pramuka penggalang ke pramuka 
penegak. Dalam kemah ini siswa baru benar-benar dididik agar 
mereka bisa mandiri dan tidak manja”. (wawancara dengan Chandra 
tanggal 20 Mei 2011) 

 
Dalam pelantikan pindah golongan tersebut Pembina pramuka dan 

Dewan Ambalan memberikan penugasan individu dan kelompok kepada 

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

dibangku SMP (Sekolah Menangah Pertama). Dalam pelantikan pindah 

golongan ini banyak kegiatan yang akan membentuk siswa (anggota pramuka) 

menjadi peduli sesama, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama , keterampilan 

serta bermental kuat, diantarnya adalah wide game, PBB, perlombaan, 

penyalaan api unggun, kesenian, pendidikan mental dan fisik, ada juga 

pemberian materi tentang kepramukaan, dan lain-lain. Dan dalam kegiatan 

perkemahan pindah golongan ini siswa baru harus mampu mengurus dirinya 

sendiri, mulai dari keperluan pribadinya sampai dengan keperluan 

kelompoknya masing-masing yakni tugas individu dan kelompok yang telah 

diberikan oleh Pembina pramuka maupun Dewan Ambalan. Tugas-tugas yang 

diberikan kepada siswa tersebut akan melatih siswa menjadi mandiri, 

bertanggung jawab, mampu bekerja sama, disiplin serta memiliki 
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keterampilan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Pembina pramuka Kak Norma 

Tsulasa, beliau mengungkapkan: 

 “Dalam pelantikan pindah golongan dari pramuka penggalang ke 
pramuka penegak saya menugaskan siswa baik secara kelompok 
maupun individu untuk mencari dan membawa semua perlengkapan 
yang dibutuhkan selama kemah pindah golongan berlangsung, 
misalnya meminjam tenda sendiri, membawa pasak sendiri, membawa 
perlengkapan memasak dan makan sendiri, dan lain-lain tujuannya 
agar mereka belajar mandiri dan terjalin kerjasama serta persaudaraan 
diantara mereka dengan dibentuknya kelompok dan tugas yang 
diberikan untuk masing-masing kelompok”. (wawancara tanggal 7 
Juni 2011) 

 
Hal itu senada dengan ungkapan Ana anggota pramuka pada tanggal 3 

Juni, ia mengatakan: “Selama kemah pindah golongan kami masak sendiri 

mbak,  sebelumnya kami diberitahu dan disuruh membawa perlengkapan 

masak dan makan sendiri oleh panitia”. 

Siswa baru selama mengikuti kegiatan pelantikan pindah golongan 

membuat makanan sendiri bersama dengan kelompoknya, baik makan pagi, 

siang, maupun malam. Sebelum pelaksanaan pelantikan pindah golongan 

siswa baru diberitahukan terlebih dahulu oleh panitia untuk membawa 

perlengkapan individu dan kelompok, termasuk pemberitahuan memasak 

sendiri selama kegiatan berlangsung. Perlengkapan individu yang harus 

dibawa tiap siswa (anggota pramuka) misalnya tas ransel, pakaian seragam 

pramuka lengkap, pakaian ganti, celana panjang, perlengkapan shalat/ibadah, 

perlengkapan mandi, jas hujan, perlengkapan makan (seperti sendok, piring, 

gelas), senter, tali pramuka, sepatu olah raga, dan lain sebagainya. 
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Perlengkapan kelompok yang harus dibawa siswa (anggota pramuka) saat 

perkemahan pindah golongan misalnya tenda, pasak, tiang, tali, tikar/alas 

tenda, lampu badai, perlatan memasak (kompor, panci, penggorengan, dll), 

bendera (merah putih, semaphore), kotak PPPK, tambang, tongkat, dan lain-

lain. 

Penugasan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum mangadakan 

perkemahan. Persiapan yang baik menjelang perkemahan merupakan bagian 

yang penting dari keberhasilan suatu perkemahan. persiapan yang dilakukan 

seperti persiapan mental dan fisik, serta perlengkapan pribadi dan kelompok 

selama perkemahan berlangsung. Perlengkapan tersebut harus diperinci 

dengan teliti, karena kalau kekurangan di perkemahan akan menimbulkan 

dampak yang kurang baik.  

Perkemahan pindah golongan ini dilaksanakan selama tiga hari dua 

malam. Hari pertama siswa baru secara berkelompok mendirikan tenda dan 

dilanjutkan dengan upacara pembukaan, permainan, apel sore, shalat 

berjama’ah, dan lomba-lomba. Pagi harinya siswa melaksanakan shalat subuh 

berjama’ah, olahraga dan baksos, sarapan dan bersih tenda, apel pagi, lomba 

masak, penjelajahan, ishoma, apel sore, shalat magrib dan isya berjama’ah, 

api unggun dilanjutkan pentas seni.  
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Gambar 6. Upacara penyalaan Api Unggun pelantikan pindah 
golongan 

 
Hari ketiga atau hari terakhir siswa baru pukul 01.00 sampai dengan 

04.30 WIB dibangunkan dan mengikuti PLB serta pelantikan dari anggota 

penggalang ke anggota pramuka penegak, setelah itu shalat dan bersih diri, 

olahraga dan baksos, sarapan, apel pagi, pengenalan mountenering, perapian 

tenda, dan pukul 10.00 WIB upacara penutupan dilanjutkan pengumuman dan 

sayonara. Dalam kemah pindah golongan tersebut, siswa baru benar-benar 

dilatih dan dididik agar mampu mengerjakan semuanya secara individu 

maupun secara kelompok. Setelah adanya perkemahan pindah golongan ini 

siswa akan lebih mandiri, mampu bekerjasama, bertanggung jawab, disiplin, 

dan lain sebagainya. Misalnya saja dalam perkemahan ini siswa baru (peserta) 

harus memasak sendiri bersama kelompoknya serta mengurus semua 

keperluan pribadinya selama perkemahan berlangsung. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

Gambar 7. Kerjasama antar anggota pramuka saat out bond pelantikan 
pindah golongan 

 
Kegiatan baris-berbaris atau PBB merupakan salah satu materi wajib 

yang harus diikuti setiap anggota pramuka dalam latihan rutin pramuka. 

Dalam PBB sangat dituntut adanya disiplin yang kuat. Karena pada dasarnya 

baris-berbaris termasuk latihan gerak dasar yang mewujudkan penanaman 

sikap kepemimpinan, disiplin, rasa persatuan dan kerjasama. Wujud disiplin 

dalam PBB ditunjukkan dengan adanya rasa patuh dalam melaksanakan aba-

aba dari pemimpinya, tertib dalam mengatur barisan serta tepat dan cepat 

dalam menjalankan suatu aba-aba. Dengan terbiasanya siswa berlatih baris-

berbaris, maka siswa akan menyerap nilai-nilai dalam PBB, sehingga siswa 

akan tumbuh menjadi pribadi yang tegas, mantap, terampil, dan kuat jasmani 

dan rohani. 
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Gambar 8. Latihan baris berbaris 
 
PPB (Peraturan Baris Berbaris) merupakan salah satu Syarat 

Kecakapan Umum (SKU) yang diujikan kepada anggota pramuka untuk dapat 

mengikuti pelantikan calon penegak Bantara dan Laksana. Sebelum diuji 

dalam PBB, sebelumnya anggota pramuka diberi latihan PBB terlebih dahulu 

saat latihan pramuka rutin hari jum’at agar mereka pandai dalam baris 

berbaris. Latihan baris berbaris atau PBB dalam kegiatan pramuka di SMA 

Negeri 3 Slawi dilaksanakan dalam beberapa pertemuan kegiatan pramuka 

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

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

Pembina berhalangan hadir saat kegiatan berlangsung maka yang melatih 

adalah Dewan Ambalan. Pandai dalam baris berbaris merupakan kecakapan 

yang harus dimiliki oleh setiap anggota pramuka yang termasuk dalam Syarat 

Kecakapan Umum (SKU). Kak Norma Tsulasa selaku Pembina pramuka 

mengungkapkan: 
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“Upaya yang dilakukan agar siswa/anggota pramuka pandai dalam 
baris berbaris adalah dengan selalu memberikan latihan PBB 
(Peraturan Baris Berbaris) dalam beberapa kali pertemuan latihan dan 
mengujinya melalui Syarat Kecakapan Umum (SKU) tentang PBB 
pada penegak Bantara maupun Laksana, disamping pemberian 
latihan/praktek tentang PBB juga menugaskan siswa sebagai petugas 
upacara dan diberikan teori pada saat kegiatan latihan pramuka rutin 
berlangsung”. (wawancara tanggal 24 Mei 2011) 

 
Aji Kurniawan juga mengungkapkan hal yang sama pada tanggal 3 

Juni 2011, ia mengungkapkan: “Saat kegiatan pramuka rutin hari Jum’at 

Pembina beserta Dewan Ambalan memberikan latihan PBB kepada kami, 

biasanya setelah istirahat/shalat ashar. kami juga diuji PBB melalui pengujian 

SKU (Syarat Kecakapan Umum)”. 

 

 

Gambar 9. Latihan baris berbaris 
 
Materi PBB diberikan kepada siswa (anggota pramuka) saat kegiatan 

pramuka rutin berlangsung dalam beberapa kali pertemuan selama kurang 

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

diberi kesempatan menjadi pemimpin barisan di depan. Ini bertujuan untuk 
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menumbuhkan jiwa kepemimpinan kepada siswa. Mereka dibagi dalam empat 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 10 sampai 14 orang. Masing-

masing siswa (anggota pramuka) diberi kesempatan untuk memimpin 

kelompoknya dengan memberikan aba-aba di depan secara bergantian. Baris-

berbaris termasuk latihan gerak yang mewujudkan penanaman jiwa 

kepemimpinan, disiplin, rasa persatuan, dan kerjasama. Materi yang dipelajari 

dalam baris-berbaris adalah materi memberi dan menerima perintah atau aba-

aba. Aba-aba dalam baris-berbaris ada tiga macam, yaitu aba-aba petunjuk, 

aba-aba pelaksanaan, dan aba-aba peringatan. Dalam baris-berbaris juga 

dipelajari macam-macam bentuk barisan antara lain: bentuk barisan berbanjar, 

bersap, lingkaran besar/kecil, angkare, setengah lingkaran serta cara-cara 

berjalan dan lain-lain. 

Adanya latihan PBB guna memberikan kecakapan kepada siswa agar 

mereka bisa menjadi petugas/pelaksana dalam upacara pembukaan maupun 

upacara penutupan. Keterlibatan siswa sebagai petugas upacara pembukaan 

maupun penutupan dapat membentuk sikap kepemimpinan dan disiplin dalam 

diri siswa. Dalam Ambalan Ganesha dan Srikandi siswa diberi tugas menjadi 

petugas upacara pembukaan maupun penutupan untuk melatih kepemimpinan 

siswa (anggota pramuka). Hal ini sesuai dengan ungkapan Kak Norma 

Tsulasa, beliau mengungkapkan: 

“Saya menugaskan siswa (anggota pramuka) secara bergiliran untuk 
menjadi petugas pelaksana upacara pembukaan dan upacara penutupan 
latihan, misalnya jadi pemimpin upacara, pemimpin barisan, petugas 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

pengibar bendera, pembaca do’a, pembaca Dasa Darma pramuka”. 
(wawancara tanggal 3 Juni 2011) 

 
Panji selaku anggota pramuka, pada tanggal 3 Juni 2011 mengatakan: 

“Saya pernah jadi pemimpin upacara pembukaan mbak,  pas latihan pramuka 

rutin, saya ditunjuk langsung oleh pembina“. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Gambar 10. Upacara kegiatan Pramuka 
 
Setiap latihan rutin hari Jum’at siswa (anggota pramuka) dilibatkan 

untuk menjadi petugas pelaksana upacara, baik upacara pembukaan maupun 

upacara penutupan latihan. Siswa (anggota pramuka) ditugaskan menjadi 

pemimpin upacara, pemimpin barisan, pengibar bendera, pengucap Dasa 

Darma dan Tri Satya, pembaca do’a, dll. Keterlibatan siswa sebagai petugas 

upacara pembukaan maupun penutupan akan membentuk sikap 

kepemimpinan dan disiplin siswa. 

Kegiatan upacara merupakan suatu hal yang wajib diikuti pada setiap 

latihan rutin. Baik sebagai upacara pembuka maupun penutup latihan rutin. 
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Pada hari-hari tertentu kegiatan upacara juga sering dilaksanakan oleh anggota 

pramuka, yaitu upacara pelantikan, upacara hari pramuka, upacara hari 

nasional, dan lain-lain. Dengan adanya kebiasaan disiplin mengikuti kegiatan 

upacara maka siswa juga akan terbiasa dalam mengikuti kegiatan upacara 

bendera setiap hari Senin secara tertib dan khidmat. Tujuan dari 

dilaksanakannya kegiatan upacara dalam pramuka adalah untuk menanamkan 

kesadaran sikap yang baik dalam upacara. Baik upacara-upacara hari biasa 

(Upacara Bendera) maupun upacara-upacara hari besar nasional lainnya.. 

Siswa akan melaksanakan kegiatan upacara dengan tertib, teratur, patuh, dan 

khidmat. Contohnya ketika ada aba-aba penghormatan kepada Sang Merah 

Putih, siswa akan melaksanakannya dengan gerakan menghormat pada 

bendera secara benar dan berdiri dengan sikap sempurna. Dengan demikian 

sikap kepemimpinan dan disiplin akan tumbuh dalam diri siswa (anggota 

pramuka) dengan keterlibatan mereka dalam upacara, baik upacara 

pembukaan maupun upacara penutupan pada saat kegiatan pramuka 

berlangsung. 

Selain keterlibatan mereka dalam upacara pembukaan maupun upacara 

penutupan latihan rutin, siswa (anggota pramuka) juga dilibatkan dalam 

upacara peringatan hari-hari nasional. Misalnya upacara Hari Kemerdekaan 

Republik Indonesia, Hari Pramuka, Sumpah Pemuda, Ulang Janji, dan lain-

lain. Sebagian siswa (anggota pramuka) ditugaskan oleh pembina pramuka 

mewakili gugus depan SMA Negeri 3 Slawi mengikuti upacara hari-hari 
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nasional di depan Kantor Kabupaten Tegal. Siswa (anggota pramuka) ketika 

mengikuti upacara bersikap tenang, disiplin, khidmat, tertib dan teratur.  

Pramuka sebagai salah satu wadah positif untuk membangkitkan rasa 

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

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

berorganisasi dan melakukan beragam outdor maupun indor. Untuk 

menumbuhkan sikap gotong royong dan giat kerja bakti serta kerja sama 

kepada siswa, Pembina pramuka di SMA Negeri 3 Slawi membagi siswa 

(anggota pramuka) dalam beberapa kelompok kemudian memberi tugas 

kepada tiap-tiap kelompok.   

 

Gambar 11. Gotong royong antar anggota saat out bond 
 
Sikap gotong royong dan giat kerja bakti tersebut akan tumbuh dalam 

diri siswa (anggota pramuka) jika mereka selalu dibiasakan diberikan tugas 

serta praktek langsung dalam suatu kegiatan yang melibatkan beberapa 

anggota pramuka yang tergabung dalam satu kelompok. Dengan dibentuknya 
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siswa ke dalam beberapa kelompok, maka sikap gotong royong dan giat 

dalam bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada tiap-

tiap kelompok akan tumbuh dalam diri masing-masing siswa. 

Kegiatan pramuka dapat membentuk siswa-siswi menjadi pribadi yang 

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

benar-benar disiapkan. Dengan bekal mental dan fisik yang kuat mereka 

mampu membedakan mana yang baik untuk mereka dan mana yang tidak baik 

untuk mereka. Disamping menegakkan disiplin siswa, juga dapat membuat 

siswa belajar mencintai lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat 

tanaman di sekolah. Penanaman sikap ini tercermin dalam ajaran Tri Satya 

dan Dasa Dharma yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.  

Dalam kegiatan pramuka seorang Pembina pramuka juga harus 

mengenalkan dan memberikan pemahaman tentang Tri Satya dan Dasa Darma 

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

Kehormatan dalam pramuka yang harus dijunjung tinggi setiap anggota 

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

upacara pembukaan berlangsung. Di dalam Tri Satya ada enam kewajiban 

yaitu kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban terhadap Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, kewajiban terhadap Pancasila, kewajiban 

terhadap sesama hidup, kewajiban terhadap masyarakat, dan kewajiban 

terhadap Dasa Darma. Berdasarkan pengakuan Kak Norma Tsulasa selaku 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

Kak Gudep SMA Negeri 3 Slawi dalam wawancara tanggal 24 Mei 2011, 

beliau mengatakan: 

“Saya menugaskan kepada anggota pramuka untuk menghafalkan isi 
Dasa Darma dan Tri Satya lebih dahulu sampai betul-betul hafal di 
luar kepala baik isi maupun urutan-urutannya, kemudian 
mendiskusikan tentang butir-butir yang ada di dalamnya dan mencoba 
untuk menjabarkan perpoint dari Dasa Darma maupun Tri Satya”. 

 
Mirsa Istiharoh membenarkan ungkapan dari Pembina pramuka di 

atas, pada tanggal 20 Mei 2011 ia mengungkapkan: “Kami diberi tugas untuk 

menghafal isi Dasa Darma dan Tri Satya dulu, kemudian pembina pramuka 

dan kami mendiskusikan dan menjabarkan point-point yang ada di dalam 

Dasa Darma dan Tri Satya”. 

Siswa (anggota pramuka) selain diberi tugas sebagai pelaksana 

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

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

pramuka) bersama-sama dengan pembina pramuka mendiskusikan dan 

manjabarkannya point-point yang ada di dalam Dasa Darma. Pembina 

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

Satya kemudian memberikan contoh sikap yang sesuai dengan isi dari Dasa 

Darma dan Tri Satya. 

Pelantikan calon penegak ke penegak Bantara merupakan pelantikan 

yang dilakukan untuk melantik anggota pramuka penegak menjadi anggota 

pramuka penegak Bantara yang nantinya akan bergabung bersama Dewan 

Ambalan di sekolah. Saat pelantikan Bantara berlangsung, Pramuka Penegak 
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yang akan dilantik menjadi penegak Bantara Gugus Depan (Gudep) 

Pangkalan SMA Negeri 3 Slawi diterjunkan ke pasar tradisional. Penerjunan 

ini dimaksudkan untuk melatih jiwa sosial, kemandirian dan wirausaha 

Pramuka Bantara. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan 

Kenaikan tingkat Pramuka Penegak Bantara itu dipusatkan di pasar tradisional 

Trayeman. 

“Siswa ditugaskan untuk langsung terjun ke masyarakat saat 
pelantikan penegak ke penegak Bantara, misalnya ke pasar tradisional. 
kegiatan ini untuk menanamkan jiwa sosial dan kemandirian dalam 
diri anggota Pramuka” (wawancara dengan Kak Norma Tsulasa 
tanggal 31 Mei 2011) 

 
Fika R selaku anggota pramuka juga mengungkapkan: 

“Dulu pas kemah pelantikan Bantara kami pernah diterjunkan ke pasar 
mbak, di sana kami membantu para pedagang, misalnya membantu 
mengangkat barang dagangannya, kami juga membantu orang 
menyeberang jalan mbak, di pasar kan jalannya ramai, kalau mau 
menyeberang jalan susah” (wawancara tanggal 3 Juni 2011) 

 
Menurut Pembina pramuka, penerjunan ke pasar tersebut juga 

merupakan pengamalan dan sekaligus praktek lapangan bagi Calon Penegak 

untuk menjadi Pramuka Bantara. Ini juga sejalan dengan program Pramuka 

Peduli, yang diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya pedagang. 

Selain kegiatan praktek lapangan, peserta juga diberikan kegiatan Uji Syarat 

Kecakapan Umum (SKU), Out Bond dan Long March/perjalanan jauh. 

Peserta melakukan Longmarch dari Sekolah (SMA) sampai di lokasi Buper 

Desa Yamansari. Peserta juga melakukan bersih lingkungan di Desa 

Yamansari. Pembina Gudep SMA Negeri 3 Slawi Kak Norma Tsulasa, 
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mengatakan kegiatan pelantikan Bantara bertujuan untuk menumbuhkan 

kedisiplinan, ketrampilan dan meningkatkan kerjasama diantara sesama 

Pramuka Penegak. Melalui kegiatan ini akan tumbuh sikap peduli sesama, 

disiplin dan mandiri.  

Selain pelantikan anggota Bantara, ada juga kegiatan pengembaraan 

yang dilaksanakan oleh Ambalan Ganesha dan Srikandi SMA Negeri 3 Slawi 

guna kenaikan tingkat dari penegak Bantara ke penegak Laksana. Kegiatan 

pengembaraan ini bertujuan untuk membentuk sikap kemandirian, peduli 

sesama serta kerjasama dalam diri siswa. Peserta dari perkemahan atau 

pengembaraan ini adalah siswa yang sudah menjadi anggota Pramuka Bantara 

dan ingin naik ke anggota Pramuka Penegak Laksana. Kak Norma Tsulasa 

selaku Pembina pramuka SMA Negeri 3 Slawi mengungkapkan: 

“Untuk melatih kemandirian dan kerjasama siswa yaitu dengan 
menugaskan mereka mengikuti kegiatan perkemahan dan 
pengembaraan yang selalu diadakan sebelum kenaikan tingkat ke 
penegak Bantara maupun Laksana, sebagai contoh untuk anggota 
penegak Bantara putra yang akan naik tingkat ke penegak Laksana 
harus mengadakan perjalanan atau pengembaraan selama 2 hari 2 
malam dengan bekal seminimal mungkin, mereka harus bisa hidup 
mandiri dan juga bekerjasama dengan rekann-rekannya. Untuk 
penegak Bantara putri yang akan naik ke penegak Bantara laksana 
harus melakukan kegiatan mengurus rumah tangga selama 1 minggu 
di rumahnya masing-masing, dan masih banyak lagi kegiatan yang lain 
yang melatih kemandirian seperti survival/bertahan hidup di hutan, 
dll”. (wawancara tanggal 7 Juni 2011) 
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Gambar 12. Kegiatan pramuka di luar sekolah/pengembaraan 
 
Kemandirian siswa (anggota pramuka) akan terbentuk dengan 

keikutsertaan mereka dalam perkemahan/pengembaraan. Dalam kegiatan 

perkemahan atau pengembaraan siswa (anggota pramuka) dibentuk dalam 

beberapa kelompok (sangga), kemudian tiap-tiap kelompok diberi tugas untuk 

membawa/memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan selama 

pengembaraan berlangsung baik keperluan pribadi maupun keperluan 

kelompok, sehingga perkemahan maupun pengembaraan tersebut menuntut 

siswa (anggota pramuka) untuk bisa mengatur kebutuhannya sendiri, serta 

mampu bekerja sama dengan orang lain agar mereka bisa bertahan hidup 

selama mengikuti kemah pengembaraan dalam rangka kenaikan tingkat dari 

pramuka penegak Bantara ke pramuka penegak Laksana. 

Selain pemberian contoh sikap, pembina pramuka juga memberikan 

penjelasan mengenai pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam 

Pancasila, Dasa Darma, maupun Tri Satya. Pemberian penjelasan tersebut 
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dilakukan ketika pemberian materi kepramukaan berlangsung saat latihan 

pramuka rutin. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

pembina pramuka SMA Negeri 3 Slawi,  akan lebih mudah bagi pembina 

memberikan penjelasan kepada siswa (anggota pramuka), sehingga siswa 

(anggota pramuka) pun akan lebih mudah memahaminya.  

Dasa Darma sebagai ketentuan moral untuk setiap anggota Gerakan 

Pramuka merupakan suatu tuntunan sikap dan tingkah lagu yang berisi nilai-

nilai yang harus menjadi tolak ukur manusia yang diidamkan. Sebagai 

tuntunan moral dasa darma merupakan sebuah pegangan hidup bagi seorang 

pramuka dalam melakukan sesuatu tindakan dalam lingkungan sekitarnya. 

Usaha pendidikan dalam Gerakan Pramuka akan lebih bertepat guna apabila 

anak didik memperoleh tuntunan, teladan, dan pembiasaan dari 

lingkungannya, lingkungan yang paling baik dan dekat adalah pembinanya 

beserta Dewan Ambalan.  Dasa Darma adalah ketentuan moral, karena itu 

Dasa Darma memuat pokok-pokok moral yang harus ditanamkan kepada 

anggota Pramuka agar mereka dapat berkembang menjadi manusia berwatak, 

warga Negara Republik Indonesia yang setia, dan sekaligus mampu 

menghargai dan mencintai sesama manusia dan alam ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa. Dasa Darma yang berarti sepuluh tuntunan tingkah laku adalah 

sarana untuk melaksanakan satya (janji, ikrar, ungkapan kata hati). Dengan 

demikian, maka Dasadarma Pramuka pertama-tama adalah ketentuan 
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pengamalan dari Trisatya dan kemudian dilengkapi dengan nilai-nilai luhur 

yang bermanfaat dalam tata kehidupan. 

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

tersebut juga sama baiknya dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam 

Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai 

pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Dalam kegiatan pramuka di SMA 

Negeri 3 Slawi Pembina pramuka selain menanamkan Tri Satya dan Dasa 

Darma juga menanamkan akan pentingnya pengamalan nilai-nilai yang 

terkandung dalam butir-butir Pancasila dengan cara memberikan contoh sikap 

atau keteladanan kepada siswa (anggota pramuka), misalnya menolong 

sesama, menghargai orang lain,  Hal ini sesuai dengan ungkapan Mirsa pada 

wawancara tanggal 3 Juni 2011, ia mengatakan: “Pembina pramuka 

menjelaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila pada kami saat pemberian materi 

pramuka di kelas mbak, Pembina juga memberi contoh sikap yang sesuai 

dengan Pancasila seperti menolong sesama”.  

 

Gambar 13. Pembina memberikan penjelasan/materi kepada siswa 
(anggota pramuka) 
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Pemberian pengertian dan contoh sikap yang diberikan oleh seorang 

Pembina pramuka dalam membina siswa (anggota pramuka) berkarakter baik 

sangat penting dilakukan. Penjelasan akan pentingnya nilai-nilai yang 

terkandung di dalam Pancasila akan mudah dimengerti siswa jika diimbangi 

dengan pemberian contoh sikap atau keteladanan. Keteladanan memiliki 

kontribusi yang sangat besar dalam mendidik karakter. Keteladanan lebih 

mengedepankan aspek perilaku dalam bentuk tindakan nyata daripada sekadar 

berbicara tanpa praktek/aksi. Siswa (anggota pramuka) akan lebih mudah 

menyerap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan adanya 

pemberian contoh sikap secara langsung oleh Pembina pramuka, sehingga 

siswa (anggota pramuka) akan meniru sikap baik dari pembina pramuka. Panji 

selaku anggota pramuka pada tanggal 27 Mei 2011 mengatakan: “Biasanya 

kalau ada orang tua dari teman kami yang meninggal, kami memberikan 

sumbangan seikhlasnya mbak, terus perwakilan dari kami akan berkunjung ke 

rumahnya”. 

Berdasarkan keterangan di atas, setiap ada siswa (anggota pramuka) 

yang mengalami kesusahan maka siswa (anggota pramuka) yang lain akan 

memberikan bantuan. Misalnya setiap ada orang tua dari siswa (anggota 

pramuka) yang meninggal, maka siswa (anggota pramuka) yang lain akan 

memberikan sumbangan seikhlasnya serta perhatian dengan berkunjung ke 

rumahnya. Dengan adanya hal tersebut maka sikap peduli sesama atau 

menolong sesama tumbuh dalam diri siswa (anggota pramuka) dengan 
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sendirinya sehingga siswa (anggota pramuka) tidak bersikap acuh tak acuh 

terhadap lingkungan sekitar. 

Setiap kegiatan pramuka yang berlangsung tidak lepas dengan adanya 

pemberian sanksi atau konsekuensi yang diberikan oleh seorang pembina 

ataupun Dewan Ambalan kepada anggota pramuka. Pemberian sanksi tersebut 

dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota baik 

itu pelanggaran berat maupun ringan. Pelanggaran ringan yang dilakukan 

siswa (anggota pramuka) misalnya saat kegiatan siswa (anggota pramuka) 

datangnya telat, atribut seragam pramuka kurang lengkap, pakaian tidak rapi. 

Sanksi yang diberikan kepada siswa (anggota pramuka) yang melakukan 

pelanggaran ringan yang pertama berupa teguran secara langsung dan apabila 

mereka mengulanginya maka mereka disuruh membersihkan lingkungan 

sekitar yang kotor, push up atau lari. Pelanggaran berat yang dilakukan siswa 

(anggota pramuka) misalnya berkelahi, merokok, dan lain-lain. Sanksi atau 

hukuman yang diberikan Pembina pramuka dan Dewan Ambalan kepada 

siswa (anggota pramuka) yang melakukan pelanggaran berat secara tidak 

langsung mereka akan dikucilkan teman-temannya, teguran langsung dari 

Pembina pramuka, pemberian nilai yang kurang baik atau “C” di raport pada 

ekstrakurikuler pramuka, push up, atau lari.  

“Siswa (anggota pramuka) yang melanggar aturan diberi konsekuensi 
atau hukuman berupa pemberian teguran secara langsung, sedangkan 
akibat tidak langsung akan dikucilkan oleh rekan-rekannya sesama 
anggota pramuka selain itu juga berdampak pada pemberian nilai sikap 
dari Pembina yang kurang baik di raport dan jika siswa masih 
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mengulangi kesalahannya saya suruh membersihkan lingkungan 
sekolah yang kotor, push up atau lari agar mereka jera”.(wawancara 
dengan Pembina pramuka Kak Norma Tsulasa tanggal 24 Mei 2011) 

 
Hal itu senada dengan ungkapan Fika Rofiuddin Izza, ia 

mengungkapkan: 

“Pernah, saat kegiatan pramuka rutin hari jum’at saya pernah datang 
telat 10 menit, dan saya langsung dibariskan terpisah dengan anggota 
lain yang datangnya tepat waktu oleh Pembina pramuka. pertama saya 
diberi teguran oleh Pembina kemudian saya disuruh membersihkan 
halaman sanggar yang kotor. setelah kejadian itu saya datang tepat 
waktu terus. saya kapok dan malu”(wawancara tanggal 3 Juni 2011) 

 

 

Gambar 14. Sanksi bagi yang melanggar 
Pemberian sanksi yang tegas membuat siswa (anggota pramuka) sadar 

akan kesalahannya, sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dan 

mau mengamalkan atau melaksanakan Tri Satya serta Dasa Darma dalam 

lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-harinya. 

Dengan pemberian hukuman atau sanksi diharapkan siswa (anggota 

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

positif serta berguna bagi dirinya dan orang lain. Adanya sanksi dan hukuman 
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yang diberikan kepada siswa (anggota pramuka) bertujuan agar dalam diri 

siswa (anggota pramuka) berkembang dan tumbuh kesadaran akan norma-

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

mengulangi perbuatan yang salah dan tidak diterima oleh lingkungannya. Dengan 

adanya hukuman tentunya siswa dapat berpikir manakah tindakan yang benar dan 

manakah tindakan yang salah sehingga anak akan menghindari perbuatan yang 

menimbulkan hukuman. 

Karakter merupakan watak atau sifat pribadi yang dimiliki seseorang 

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

yang membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nilai-

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

yang mana seluruh agama, tradisi, dan budaya pasti menjunjung tinggi nilai-

nilai tersebut. Nilai-nilai universal ini harus dapat menjadi perekat bagi 

seluruh anggota masyarakat walaupun berbeda latar belakang budaya, suku, 

dan agama. Nilai-nilai karakter yang ditanamkan Pembina pramuka dalam 

kegiatan kepramukaan di SMA N 3 Slawi antara lain sopan santun,  takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong dan giat kerja bakti, kerja 

sama, disiplin, kemandirian, tanggung jawab, peduli lingkungan, peduli sosial, 

toleransi, dan kepemimpinan. 

Penanaman nilai-nilai disini agar anggota pramuka mampu memahami 

nilai yang terkandung dalam Tri Satya dan Dasa Darma. Tri Satya dan Dasa  
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Darma dalam Gerakan pramuka merupakan sebuah Kode Kehormatan bagi 

anggota pramuka. Kode Kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut 

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

 

3. Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat dalam pembinaan 

karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMA N 3 Slawi 

a. Faktor yang menunjang pembinaan karakter siswa melalui kegiatan 

kepramukaan di SMA N 3 Slawi 

Faktor yang menunjang dalam pembinaan karakter siswa melalui 

kegiatan kepramukaan adalah dari Pembina pramuka, motivasi siswa, 

dukungan sekolah serta dukungan dari orang tua siswa sendiri.  

1) Pembina pramuka 

Kak Norma Tsulasa selaku pembina pramuka di SMA N 3 Slawi 

mempunyai kemampuan, keterampilan serta pengetahuan tentang 

kepramukaan yang memadai. Kak Norma mendapatkan pengetahuan 

serta pengalaman tentang kepramukaan diberbagai tempat. Beliau 

merupakan sosok yang suka berpetualang ketimbang duduk sanatai di 

rumah. Beliau  pernah menjabat sebagai sekretaris Kwarran di 

Kecamatan Slawi. Sampai sekarang pun beliau masih aktif dan selalu 

mengikuti kegiatan di pramuka tingkat Kwarran dan sebagai salah satu 

anggota DKR (Dewan Kerja Ranting), sehingga Pembina pramuka 

dapat menyalurkan pengalaman serta pengetahuan tentang 
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kepramukaan kepada siswa saat kegiatan pramuka rutin berlangsung. 

Hal ini sesuai dengan pengakuan  Siti Setianingsih dalam wawancara 

tanggal 3 Juni 2011, ia mengungkapkan: 

“Menurut saya Pembina pramuka menguasai tentang kepramukaan, 
selain Pembina pramuka di SMA N 3 Slawi memberikan arahan-
arahan/materi-materi, selain itu juga Pembina pramuka di SMA N 3 
Slawi ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan pramuka di tingkat kwartir 
sehingga informasi tentang kepramukaan cepat diterima Pembina 
dan selanjutnya disampaikan kepada kami”. 
 

Hal tersebut diperkuat oleh ungkapan Tri Panji pada tanggal 3 

Juni 2011, ia mengungkapkan: “Kami banyak mendapatkan 

pengetahuan pramuka dari pembina, misalnya sejarah pramuka, tali 

temali, berkemah, dan lain-lain”. 

Dalam kegiatan kepramukaan Pembina pramuka mempunyai 

peran yang sangat penting. Kegiatan pramuka di sekolah tidak dapat 

berjalan lancar tanpa adanya kontribusi seorang Pembina pramuka di 

gugus depan sekolahnya. Begitu juga dengan upaya pembinaan 

karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan dapat berjalan lancar 

apabila Pembina pramukanya dengan suka rela ikut serta dalam 

kegiatan-kegiatan pramuka yang ada.  

2) Motivasi siswa 

Selain dari Pembina pramuka, faktor yang menunjang dalam 

pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMA N 3 

Slawi adalah motivasi dari siswa (anggota  pramuka). Kebanyakan 
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dari anggota pramuka di SMA N 3 Slawi merasa senang mengikuti 

kegiatan pramuka yang ada. Mereka berpendapat bahwa kegiatan 

pramuka itu menyenangkan dan dapat menyalurkan bakat walaupun 

terkadang kegiatan pramuka itu membosankan. Hal tersebut sesuai 

dengan ungkapan Mirsa anggota Dewan Ambalan Ganesha dan 

Srikandi SMA N 3 Slawi, ia mengungkapkan: 

“Saya senang mengikuti kegiatan pramuka di SMA N 3 Slawi, 
karena dalam kegiatan pramuka saya mendapatkan banyak ilmu 
yang belum pernah saya dapatkan dan kegiatan pramuka juga dapat 
dijadikan sebagai tempat menyalurkan bakat kami”.(wawancara 
tanggal 20 Mei 2011) 
 

Selain itu ada juga yang beranggapan bahwa kegiatan pramuka 

merupakan kegiatan yang mengasyikan dan menyenangkan serta 

merupakan suatu kebanggaan tersendiri menjadi bagian dari pramuka.  

“Saya senang ikut kegiatan pramuka, kegiatan-kegiatan yang ada 
dalam pramuka itu mengasyikan dan saya bangga bisa menjadi 
anggota pramuka di SMA N 3 Slawi, karena banyak ilmu yang bisa 
saya ambil dari bimbingan Pembina pramuka dan sesama anggota 
pramuka”.(wawancara dengan Tri Panji Wibowo tanggal 3 Juni 
2011) 
 

3) Dukungan sekolah 

Dukungan dari sekolah yang berupa pemberian ijin mengikuti 

kegiatan kepramukaan di dalam sekolah maupun di luar sekolah 

merupakan hal yang penting untuk terlaksananya kegiatan 

kepramukaan dalam rangka pembinaan karakter siswa (anggota 

pramuka). Selain pemberian ijin melakukan kegiatan, pihak sekolah 
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juga memberikan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan yang berupa 

sanggar pramuka, lapangan, serta dana yang sudah ditentukan untuk 

masing-masing kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Hal ini 

sesuai dengan pengakuan Kak Norma Tsulasa, beliau 

mengungkapkan: 

“Pihak sekolah selalu memberikan ijin kepada kami dalam setiap 
kegiatan yang hendak dilakukan, baik kegiatan tersebut 
dilaksanakan di luar sekolah maupun di dalam sekolah selama 
kegiatan yang akan dilakukan ini positif dan tidak ada yang merasa 
terbebani, selain itu pihak sekolah juga memberikan fasilitas berupa 
sanggar dan lapangan untuk melakukan kegiatan”(wawancara 
tanggal 7 Juni 2011) 
 

Hal senada juga dikatakan oleh Chandra Dwi Prawiro selaku 

Pradana Putra Ambalan Ganesha dan Srikandi SMA N 3 Slawi  pada 

tanggal 20 Mei 2011 mengatakan: “Pihak sekolah selalu memberi ijin 

untuk melaksanakan kegiatan pramuka baik di dalam sekolah maupun 

di luar sekolah mbak, asalkan kegiatan tersebut positif”. 

4)  Dukungan keluarga 

Dukungan keluarga terutama orang tua juga merupakan salah 

satu faktor yang menunjang dalam pembinaan karakter siswa melalui 

kegiatan kepramukaan di SMA N 3 Slawi. Tanpa dukungan dari 

keluarga atau orang tua, siswa tidak mungkin dapat mengikuti 

kegiatan pramuka yang ada. Berdasarkan wawancara dengan para 

anggota  pramuka  Ambalan  Ganesha  dan  Srikandi  SMA N 3 Slawi,  
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diketahui bahwa pihak keluarga terutama orang tua mereka 

mendukung mereka untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan yang ada di sekolah, walaupun terkadang orang tua 

pernah melarang mereka tidak terlalu sering mengikuti kegiatan-

kegiatan pramuka tersebut karena dianggap akan mengganggu 

aktivitas sekolah mereka. Akan tetapi, setelah mereka memberikan 

penjelasan serta alasan yang jelas kepada orang tua masing-masing 

akhirnya mereka mendapat dukungan moril maupun materiil dari 

keluarga untuk mengikuti kegiatan kepramukaan yang ada di sekolah. 

“Keluarga saya memberikan dukungan moril dan materiil, dari 
keluarga saya selalu mendukung apa yang saya pilih dan saya 
lakukan asalkan hal itu bersifat positif. Keluarga saya selalu 
memberikan kepercayaan meskipun dari kegiatan pramuka ini 
banyak waktu yang saya habiskan di luar keluarga”.(wawancara 
dengan Qonitath Bella Islami tanggal 20 Mei 2011) 
 

Aji Kurniawan juga mengungkapkan hal yang sama dalam 

wawancara tanggal 27 Mei 2011: 

“Keluarga saya pernah melarang, tapi saya memberikan alasan dan 
pengertian kepada keluarga saya terutama orang tua saya kalau ikut 
kegiatan pramuka itu saya mendapatkan banyak hal yang positif 
dan dengan ikut kegiatan pramuka sama sekali tidak mengganggu 
konsentrasi belajar saya, akhirnya keluarga saya mendukung saya 
ikut kegiatan pramuka”. 
 

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yakni Pembina 

pramuka, motivasi siswa, dukungan sekolah serta dukungan dari 

keluarga terutama orang tua tersebut diatas dapat menunjang dalam 
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proses pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di 

SMA Negeri 3 Slawi.  

 

b. Faktor-faktor yang menghambat pembinaan karakter siswa melalui 

kegiatan kepramukaan di SMA N 3 Slawi 

Pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMA 

N 3 Slawi tidak mengalami hambatan yang serius. Hal ini karena 

pembinaan karakter melalui kegiatan kepramukaan yang dilakukan oleh 

Pembina pramuka di SMA N 3 Slawi cukup didukung oleh pihak sekolah 

dan siswa-siswi SMA Negeri 3 Slawi. Namun, Karena kesibukan pembina 

pramuka baik di sekolah maupun di luar sekolah sehingga mengakibatkan 

pembina pramuka di SMA Negeri 3 Slawi tidak bisa selalu hadir dan 

memberikan materi atau pengetahuan tentang kepramukaan kepada siswa 

(anggota pramuka) saat kegiatan pramuka berlangsung.  

1) Kesibukan Pembina Pramuka 

Selain menjadi pembina pramuka di Gugus Depan SMA Negeri 

3 Slawi, Kak Norma Tsulasa adalah guru Matematika di SMA Negeri 

3 Slawi. Beliau mempunyai kesibukan yang lain selain sebagai guru 

dan pembina pramuka di SMA Negeri 3 Slawi. Beliau aktif dalam 

kegiatan pramuka di luar sekolah dan tercatat sebagai anggota DKR 

(Dewan Kerja Ranting) Kecamatan Slawi. Selain itu juga terkadang 

para guru memiliki kepentinngan yang sifatnya mendadak dan 
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penting. Sehingga terkadang beliau tidak dapat menemani pada saat 

kegiatan-kegiatan pramuka tertentu dan tidak bisa memberikan materi 

kepada siswa (anggota pramuka).  

“Setiap latihan rutin hari Jum’at saya selalu mengusahakan hadir 
dan memberikan materi-materi kepramukaan serta pengetahuan 
lainnya yang saya miliki kepada siswa, namun karena kesibukan 
saya yang lain saya tidak bisa selamanya hadir dalam kegiatan 
pramuka, dan kalau saya tidak hadir saya menyerahkan jalannya 
kegiatan pramuka pada Dewan Ambalan” (wawancara dengan 
Kak Norma Tsulasa tanggal 7 Juni 2011). 
 
Selain tugasnya sebagai guru dan pembina pramuka di SMA 

Negeri 3 Slawi, pembina pramuka (Kak Norma) juga mempunyai 

kesibukan yang lain. Beliau aktif di Kwarran Kecamatan Slawi dan 

menjadi anggota DKR. Selain itu, beliau juga mempunyai kesibukan 

lain di luar pekerjaanya sebagai seorang pegawai negeri, sehingga 

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

dapat menghambat pembinaan karakter siswa, karena pembina 

pramuka tidak bisa selalu memberikan dan melakukan pembinaan. 

2) Siswa (anggota pramuka) 

Siswa (anggota pramuka) terkadang merasa bosan dan jenuh, 

sehingga dalam mengikuti kegiatan pramuka mereka malas-malasan 

dan tidak sungguh-sungguh. Kebosanan yang dirasakan siswa 

(anggota pramuka) salah satunya karena gaya seorang pembina yang 

monoton, baik berupa ucapan ketika menerangkan materi ataupun 

tindakan. Misalnya pembina pramuka menggunakan metode ceramah 
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dalam memberikan materi, suaranya terdengar datar, lemah, dan tidak 

diiringi dengan gerak motorik/mimik. Hal inilah yang dapat 

mengakibatkan kebosanan dalam diri siswa (anggota pramuka) ketika 

mengikuti kegiatan pramuka. 

“Saya kadang merasa bosan ikut kegiatan pramuka, kegiatannya 
itu-itu saja dan cara pembina memberikan materi kebanyakan 
ceramah, bikin ngantuk, sehingga kami malas-malasan dalam 
mengikuti kegiatan pramuka” (wawancara dengan Fitri tanggal 3 
Juni 2011). 
 
Pemberian materi dengan ceramah terus menerus akan 

mengakibatkan kebosanan yang dirasakan oleh siswa (anggota 

pramuka). Seorang pembina pramuka harus mempunyai cara yang 

bervariasi dalam memberikan materi-materi kepada siswa (anggota 

pramuka), sehingga siswa (anggota pramuka) tidak merasa bosan. 

 

B. Pembahasan 

1. Pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMA N 3 

Slawi 

 Pembinaan karakter yang dilakukan melalui kegiatan kepramukaan 

sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 

Pasal 4 yakni bertujuan untuk membentuk setiap siswa agar memiliki 

kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat 

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

kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta 

melestarikan lingkungan hidup. 

Pembinaan dapat dilakukan oleh dan dimanapun. Pembinaan tidak 

hanya dilakukan dalam keluarga dan di dalam lingkungan Sekolah saja, tetapi 

di luar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada di sekolah 

dan lingkungan sekitar.  

Untuk itu, pendidikan karakter harus dilakukan secara eksplisit 

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

berkarakter dapat terwujud, karena membangun masyarakat yang bermoral 

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

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

pendidikan karakter adalah hal yang vital untuk dilakukan (Megawangi, 2004: 

62). 

Kegiatan kepramukaan di SMA N 3 Slawi merupakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kegiatan kepramukaan di SMA N 3 

Slawi terdiri dari kegiatan rutin, kegiatan perkemahan, kegiatan study banding 

ambalan, kegiatan permainan/rekreasi dan kegiatan partisipasi. Baik kegiatan 

rutin, kegiatan perkemahan, kegiatan study banding ambalan, kegiatan 

permainan/rekreasi, maupun kegiatan partisipasi semuanya menjunjung nilai-

nilai karakter. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan 

siswa (anggota pramuka) dan disesuaikan dengan fungsi kepramukaan yakni 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

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

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

kepramukaan tersebut sesuai dengan pendapatnya Bob Sunardi dalam buku 

Ragam Latih Pramuka (2006: 3). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di SMA N 3 

Slawi, diketahui bahwa pembinaan karakter siswa melalui kegiatan 

kepramukaan dilakukan dengan lima hal, yaitu pembiasaan, keteladanan, 

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

bukunya Hidayatullah Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa 

(2010: 39), strategi pembentukan karakter meliputi keteladanan, serta 

pembiasaan. 

Pembinaan karakter melalui kegiatan kepramukaan di SMA N 3 Slawi 

dilaksanakan melalui praktek secara langsung kepada siswa (anggota pramua) 

saat kegiatan pramuka berlangsung, yaitu pembina menyuruh siswa (anggota 

pramuka) untuk datang tepat waktu,  mengucapkan salam, menyapa/menegur 

ketika bertemu dengan orang lain, melaksanakan shalat berjama’ah, 

menghargai dan menghormati orang lain, bersikap ramah tamah kepada orang 

lain, dan lain-lain. 

Dengan adanya suruhan tersebut di atas oleh pembina pramuka dan 

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

tepat waktu dan apabila ada tugas mereka sudah mengerjakannya dan 

langsung mengumpulkan. Pukul 14.00 WIB mereka sudah berada di tempat 
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latihan/sekolah. Kemudian Pradana Putra langsung memberi komando dengan 

membunyikan peluit. Begitu bunyi peluit telah dibunyikan sebagai pertanda 

bahwa latihan rutin akan segera dimulai maka siswa secara serentak 

membentuk barisan berbanjar (bentuk barisan untuk upacara pramuka 

penegak). Tepat pada pukul 14.00 WIB kegiatan pramuka rutin dimulai. 

Dengan begitu siswa (anggota pramuka) akan terbiasa bersikap disiplin dan 

sopan baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Ini merupakan cara 

pembiasaan yang Pembina pramuka lakukan dalam membina karakter siswa 

(anggota pramuka). 

Pembiasaan dapat dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas 

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

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

dibiasakan melakukannya. Hal ini sesuai dengan bukunya Hidayatullah 

Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa (2010: 39), bahwa 

Pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan melalui mata pelajaran di 

kelas, tetapi sekolah juga dapat menerapkannya melalui pembiasaan dalam 

kegiatan ekstrakurikuler. Pembiasaan diarahkan pada upaya pembudayaan 

pada aktivitas tertentu sehingga menjadi aktivitas yang terpola atau tersistem. 

Dalam kegiatan kepramukaan Pembina pramuka mempunyai peran 

yang sangat penting. Pembina pramuka merupakan teladan bagi siswa 

(anggota pramuka) selama kegiatan kepramukaan berlangsung. Pembina 
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pramuka memiliki sikap, perilaku, ucapan dan tindakan yang layak diteladani. 

Beliau merupakan sosok yang sederhana dan bijaksana. Beliau mengajarkan 

siswa-siswanya agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur dalam 

kehidupan sehari-hai baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan 

masyarakat.  

Pembina pramuka SMA N 3 Slawi mempunyai perilaku yang sesuai 

dengan norma yang berlaku di masyarakat, contoh sikap atau keteladanan 

yang Pembina pramuka berikan kepada siswa (anggota pramuka) yaitu 

berpakaian rapi, bersikap ramah terhadap orang lain, menjaga kebersihan 

lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, selalu beribadah dan 

bertingkah laku yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 

Kemudian selalu berusaha menolong sesama hidup dan ikut serta membangun 

masyarakat, perbuatan dan tingkah laku yang diamalkan di masyarakat seperti 

kerja bakti, sumbang kemanusiaan, dan lain-lain merupakan bentuk 

pengamalan Tri Satya tersebut. Pengamalan dan penghayatan Dasa Darma 

dengan selalu shalat tepat waktu (bagi yang beragama islam) sebagai bentuk 

pengamalan Dasa Darma yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Pemberian contoh sikap atau keteladanan merupakan hal yang penting, 

karena dengan adanya keteladanan dari seorang pembina pramuka beserta 

dewan ambalan akan lebih mudah ditiru oleh siswa (anggota pramuka). Hal 

ini sesuai dengan pendapatnya Hidayatullah dalam bukunya Pendidikan 

Karakter: Membangun Peradaban Bangsa (2010: 39) Keteladanan memiliki 
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kontribusi yang sangat besar dalam mendidik karakter. Keteladanan lebih 

mengedepankan aspek perilaku dalam bentuk tindakan nyata daripada sekadar 

berbicara tanpa aksi., apalagi didukung oleh suasana yang memungkinkan 

anak melakukannya ke arah hal itu. 

Saat pelantikan pindah golongan, Pembina pramuka dan Dewan 

Ambalan menyuruh siswa (anggota pramuka) baik secara individu maupun 

kelompok untuk membawa perlengkapan yang dibutuhkan selama kemah 

berlangsung agar mereka mandiri dan tidak manja seperti saat mereka duduk 

dibangku SMP (Sekolah Menangah Pertama). Perlengkapan individu yang 

harus dibawa tiap siswa (anggota pramuka) misalnya tas ransel, pakaian 

seragam pramuka lengkap, pakaian ganti, celana panjang, perlengkapan 

shalat/ibadah, perlengkapan mandi, jas hujan, perlengkapan makan (seperti 

sendok, piring, gelas), senter, tali pramuka, sepatu olah raga, dan lain 

sebagainya. Perlengkapan kelompok yang harus dibawa siswa (anggota 

pramuka) saat perkemahan pindah golongan misalnya tenda, pasak, tiang, tali, 

tikar/alas tenda, lampu badai, perlatan memasak (kompor, panci, 

penggorengan, dll), bendera (merah putih, semaphore), kotak PPPK, tambang, 

tongkat, dan lain-lain. Hal ini merupakan penugasan dari Pembina pramuka, 

sehingga diharapkan dengan adanya penugasan tersebut siswa (anggota 

pramuka) menjadi mandiri, mampu bekerja sama, gotong royong, tanggung 

jawab, serta disiplin. 
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Penugasan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum mangadakan 

perkemahan. Persiapan yang baik menjelang perkemahan merupakan bagian 

yang penting dari keberhasilan suatu perkemahan. Persiapan yang dilakukan 

seperti persiapan mental dan fisik, serta perlengkapan pribadi dan kelompok 

selama perkemahan berlangsung. Perlengkapan tersebut harus diperinci 

dengan teliti, karena kalau kekurangan di perkemahan akan menimbulkan 

dampak yang kurang baik. 

Saat kegiatan pramuka rutin berlangsung, salah satu materi yang 

pembina pramuka berikan adalah pengertian tentang pentingnya nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila serta butir-butir dari Tri Satya dan Dasa 

Darma. Selain pemberian contoh sikap, pembina pramuka juga memberikan 

penjelasan mengenai pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam 

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

dilakukan ketika pemberian materi kepramukaan berlangsung saat latihan 

pramuka rutin. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

pembina pramuka SMA N 3 Slawi,  akan lebih mudah bagi pembina 

memberikan penjelasan kepada siswa (anggota pramuka), sehingga siswa 

(anggota pramuka) pun akan lebih mudah memahaminya. Pemberian 

pengertian tersebut sebagai ceramah yang Pembina lakukan.   

Setiap kegiatan pramuka yang berlangsung tidak lepas dengan adanya 

pemberian sanksi atau konsekuensi yang diberikan oleh seorang pembina 

ataupun Dewan Ambalan kepada anggota pramuka. Pemberian sanksi tersebut 
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dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota baik 

itu pelanggaran berat maupun ringan. Pelanggaran ringan yang dilakukan 

siswa (anggota pramuka) misalnya saat kegiatan siswa (anggota pramuka) 

datangnya telat, atribut seragam pramuka kurang lengkap, pakaian tidak rapi. 

Sanksi yang diberikan kepada siswa (anggota pramuka) yang melakukan 

pelanggaran ringan yang pertama berupa teguran secara langsung dan apabila 

mereka mengulanginya maka mereka disuruh membersihkan lingkungan 

sekitar yang kotor, push up atau lari. Pelanggaran berat yang dilakukan siswa 

(anggota pramuka) misalnya berkelahi, merokok, dan lain-lain. Sanksi atau 

hukuman yang diberikan Pembina pramuka dan Dewan Ambalan kepada 

siswa (anggota pramuka) yang melakukan pelanggaran berat secara tidak 

langsung mereka akan dikucilkan teman-temannya, teguran langsung dari 

Pembina pramuka, pemberian nilai yang kurang baik atau nilai “C” di raport 

pada ekstrakurikuler pramuka, push up, atau lari.  

Pemberian sanksi yang tegas membuat siswa (anggota pramuka) sadar 

akan kesalahannya, sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dan 

mau mengamalkan atau melaksanakan Tri Satya serta Dasa Dharma dalam 

lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-harinya. 

Dengan pemberian hukuman atau sanksi diharapkan siswa (anggota 

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

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

yang diberikan kepada siswa (anggota pramuka) bertujuan agar dalam diri 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

siswa (anggota pramuka) berkembang dan tumbuh kesadaran akan norma-

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

berpikir manakah tindakan yang benar dan manakah tindakan yang salah. 

Pembinaan karakter yang dilakukan oleh Pembina pramuka melalui 

kegiatan pramuka tersebut sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka menurut 

pendapat Bambang Daroeso (1986: 156) yakni tujuan Gerakan Pramuka 

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

dasar metodik pendidikan kepanduan yang pelaksanaannya diserasikan 

dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat 

Indonesia supaya menjadi manusia berkepribadian, berwatak luhur, menjadi 

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

Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang 

baik dan berguna yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan 

bangsa dan negara serta membentuk manusia yang baik dan membentuk 

warganegara atau masyarakat yang baik. 

Nilai-nilai karakter yang ditanamkan Pembina pramuka dalam 

kegiatan kepramukaan di SMA N 3 Slawi antara lain sopan santun,  takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong dan giat kerja bakti, kerja 

sama, disiplin, kemandirian, tanggung jawab, peduli lingkungan, peduli sosial, 

toleransi, dan kepemimpinan. Mengacu pada nilai-nilai karakter menurut 

Puskur Balitbang Kemdiknas Pengembangan Pendidikan Budaya dan 

Karakter Bangsa Pedoman Sekolah (2010: 7), berarti nilai-nilai karakter yang 
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ditanamkan melalui kegiatan kepramukaan di SMA N 3 Slawi meliputi 

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

sosial, dan toleransi. 

Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam kehidupan manusia terutama 

siswa atau pelajar agar perilaku mereka sesuai dengan aturan atau norma yang 

berlaku di masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hidayatullah 

dalam bukunya Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa (2010: 

13) bahwa karakter mempunyai kedudukan yang penting karena dalam 

kehidupan manusia kejujuran adalah merupakan sesuatu yang sangat penting 

dalam membentuk karakter manusia. Mengingat pentingnya karakter dalam 

membangun sumber daya manusia (SDM) yang kuat, maka perlunya 

pendidikan karakter yang dilakukan dengan tepat. Dapat dikatakan bahwa 

pembentukan karakter merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menyertai semua aspek 

kehidupan termasuk di lembaga pendidikan. Idealnya pembentukan atau 

pendidikan karakter diintegrasikan ke seluruh aspek kehidupan sekolah. 

Dengan adanya pembinaan karakter yang pembina pramuka lakukan 

terhadap siswa (anggota pramuka), sikap dan tingkah laku siswa (anggota 

pramuka) sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Sebagai contoh mereka 

bersikap baik kepada sesama anggota maupun Pembina pramuka, waktu 

istirahat pun digunakan mereka untuk melaksanakan shalat ashar di Mushala 

sekolah. Ini menunjukkan bahwa pembinaan karakter yang dilakukan oleh 
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Pembina pramuka sudah cukup berhasil. Hal in sesuai dengan pendapat 

Suwito dkk dalam bukunya Character Building (2008: 27) bahwa berhasil 

atau tidaknya suatu pendidikan karakter adalah apabila anak telah 

menunjukkan kebiasaan berperilaku baik. Hal ini tentu saja memerlukan 

waktu, kesempatan dan tuntunan yang kontinyu. Perilaku berkarakter tersebut 

akan muncul, berkembang, dan menguat pada diri anak hanya apabila anak 

mengetahui konsep dan ciri-ciri perilaku berkarakter, merasakan dan memiliki 

sikap positif terhadap konsep karakter yang baik, serta terbiasa melakukannya. 

Oleh karena itu pendidikan karakter harus ditanamkan melalui cara-cara yang 

logis, rasional, dan demokratis.  

 

2. Faktor-faktor yang Menunjang dan Menghambat Dalam Pembinaan 

Karakter Siswa Melalui Kegiatan Kepramukaan 

a. Faktor-faktor yang Menunjang 

1) Pembina Pramuka 

Pembina pramuka di SMA N 3 Slawi mempunyai kemampuan, 

keterampilan serta pengetahuan tentang kepramukaan yang memadai. 

Beliau mendapatkan pengetahuan serta pengalaman tentang 

kepramukaan diberbagai tempat. Beliau merupakan sosok yang suka 

berpetualang ketimbang duduk sanatai di rumah. Beliau juga  pernah 

menjabat sebagai sekretaris Kwaran di Kecamatan Slawi. Sampai 

sekarang pun beliau masih aktif dan selalu mengikuti kegiatan di 
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pramuka tingkat Kwarran dan sebagai salah satu anggota DKR 

(Dewan Kerja Ranting), sehingga Pembina pramuka dapat 

menyalurkan pengalaman serta pengetahuan tentang kepramukaan 

kepada siswa saat kegiatan pramuka rutin berlangsung. 

Dalam kegiatan kepramukaan Pembina pramuka mempunyai 

peran yang sangat penting. Kegiatan pramuka di sekolah tidak dapat 

berjalan lancar tanpa adanya kontribusi seorang Pembina pramuka di 

gugus depan sekolahnya. Begitu juga dengan upaya pembinaan 

karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan dapat berjalan lancar 

apabila Pembina pramukanya dengan suka rela ikut serta dalam 

kegiatan-kegiatan pramuka yang ada.  

2) Motivasi Siswa 

Selain dari Pembina pramuka, faktor yang menunjang dalam 

pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMA N 3 

Slawi adalah motivasi dari siswa (anggota  pramuka). Kebanyakan 

dari anggota pramuka di SMA N 3 Slawi merasa senang mengikuti 

kegiatan pramuka yang ada. Mereka berpendapat bahwa kegiatan 

pramuka itu menyenangkan dan dapat menyalurkan bakat walaupun 

terkadang kegiatan pramuka itu membosankan. Selain itu ada juga 

yang beranggapan bahwa kegiatan pramuka merupakan kegiatan yang 

mengasyikan dan menyenangkan serta merupakan suatu kebanggaan 

tersendiri menjadi bagian dari pramuka.  
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Kegiatan menarik merupakan unsur yang diperlukan dalam 

perkembangan kegiatan kepramukaan, karena dalam kegiatan 

kepramukaan aktivitas yang dilakukan sengaja dirancang sedemikian 

rupa agar menyenangkan, menghibur, mendidik dan bermanfaat. 

Masing-masing kegiatan dibagi dan dikelompokkan menurut usia 

sehingga tepat sasaran sesuai perkembangan jasmani dan rohani, 

sehingga siswa akan tertarik dengan kegiatan kepramukaan dan 

mereka dengan senang hati mengikuti kegiatan pramuka yang ada di 

sekolahnya. 

Hal itu sesuai dengan pendapat Bob Sunardi dalam bukunya 

Ragam Latih Pramuka (2006: 3) Kepramukaan itu bukanlah suatu 

ilmu yang harus dipelajari dengan tekun, bukan pula merupakan 

kumpulan ajaran-ajaran dan naskah-naskah dari suatu buku. 

Kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam 

terbuka yang mengandung pendidikan, tempat orang-orang dewasa 

dan anak-anak pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan 

bagaikan kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, 

keterampilan dan kesediaan untuk memberi pertolongan bagi yang 

membutuhkannya. 

3) Dukungan Sekolah 

Dukungan dari sekolah yang berupa pemberian ijin mengikuti 

kegiatan kepramukaan di dalam sekolah maupun di luar sekolah 
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merupakan hal yang penting untuk terlaksananya kegiatan 

kepramukaan dalam rangka pembinaan karakter siswa (anggota 

pramuka). Selain pemberian ijin melakukan kegiatan, pihak sekolah 

juga memberikan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan yang berupa 

sanggar pramuka, lapangan, serta dana yang sudah ditentukan untuk 

masing-masing kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 

Selain pemberian ijin dan fasilitas, pihak sekolah juga turut 

mendukung dan membantu terlaksananya kegiatan-kegiatan pramuka 

yang ada. Sebagai contoh ketika kemah pindah golongan berlangsung, 

selain pembina pramuka guru-guru mata pelajaran yang lain beserta 

kepala sekolah berkunjung pada acara perkemahan tersebut walaupun 

mereka tidak ikut menginap.  

4) Dukungan Keluarga 

Dukungan keluarga terutama orang tua juga merupakan salah 

satu faktor yang menunjang dalam pembinaan karakter siswa melalui 

kegiatan kepramukaan di SMA N 3 Slawi. Tanpa dukungan dari 

keluarga atau orang tua, siswa tidak mungkin dapat mengikuti 

kegiatan pramuka yang ada. Berdasarkan wawancara dengan para 

anggota pramuka Ambalan Ganesha dan Srikandi SMA N 3 Slawi, 

diketahui bahwa pihak keluarga terutama orang tua mereka 

mendukung mereka untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan yang ada di sekolah, walaupun terkadang orang tua 
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pernah melarang mereka tidak terlalu sering mengikuti kegiatan-

kegiatan pramuka tersebut karena dianggap akan mengganggu 

aktivitas sekolah mereka. Akan tetapi, setelah mereka memberikan 

penjelasan serta alasan yang jelas kepada orang tua masing-masing 

akhirnya mereka mendapat dukungan moril maupun materiil dari 

keluarga untuk mengikuti kegiatan kepramukaan yang ada di sekolah. 

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yakni Pembina 

pramuka, motivasi siswa, dukungan sekolah serta dukungan dari 

keluarga terutama orang tua tersebut diatas dapat menunjang dalam 

proses pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di 

SMA N 3 Slawi.  

 

b. Faktor-faktor yang Menghambat 

1) Kesibukan Pembina Pramuka 

Selain menjadi pembina pramuka di Gugus Depan SMA Negeri 

3 Slawi, Kak Norma Tsulasa adalah guru Matematika di SMA Negeri 

3 Slawi. Beliau mempunyai kesibukan yang lain selain sebagai guru 

dan pembina pramuka di SMA Negeri 3 Slawi. Beliau aktif dalam 

kegiatan pramuka di luar sekolah dan tercatat sebagai anggota DKR 

(Dewan Kerja Ranting) Kecamatan Slawi. Selain itu juga terkadang 

para guru memiliki kepentinngan yang sifatnya mendadak dan 

penting. Sehingga terkadang beliau tidak dapat menemani pada saat 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

kegiatan-kegiatan pramuka tertentu dan tidak bisa memberikan materi 

kepada siswa (anggota pramuka).  

Selain tugasnya sebagai guru dan pembina pramuka di SMA 

Negeri 3 Slawi, pembina pramuka (Kak Norma) juga mempunyai 

kesibukan yang lain. Beliau aktif di Kwarran Kecamatan Slawi dan 

menjadi anggota DKR. Selain itu, beliau juga mempunyai kesibukan 

lain di luar pekerjaanya sebagai seorang pegawai negeri, sehingga 

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

dapat menghambat pembinaan karakter siswa, karena pembina 

pramuka tidak bisa selalu memberikan dan melakukan pembinaan. 

2) Siswa (anggota pramuka) 

Siswa (anggota pramuka) terkadang merasa bosan dan jenuh, 

sehingga dalam mengikuti kegiatan pramuka mereka malas-malasan 

dan tidak sungguh-sungguh. Kebosanan yang dirasakan siswa 

(anggota pramuka) salah satunya karena gaya seorang pembina yang 

monoton, baik berupa ucapan ketika menerangkan materi ataupun 

tindakan. Misalnya pembina pramuka menggunakan metode ceramah 

dalam memberikan materi, suaranya terdengar datar, lemah, dan tidak 

diiringi dengan gerak motorik/mimik. Hal inilah yang dapat 

mengakibatkan kebosanan dalam diri siswa (anggota pramuka) ketika 

mengikuti kegiatan pramuka. 
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Pemberian materi dengan ceramah terus menerus akan 

mengakibatkan kebosanan yang dirasakan oleh siswa (anggota 

pramuka). Hal inilah yang dapat menghambat pembinaan karakter 

yang dilakukan oleh pembina kepada siswa (anggota pramuka) karena 

siswa (anggota pramuka) tersebut tidak sungguh-sungguh mengikuti 

kegiatan. Seorang pembina pramuka harus mempunyai cara yang 

bervariasi dalam memberikan materi-materi kepada siswa (anggota 

pramuka), sehingga siswa (anggota pramuka) tidak merasa bosan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang pembinaan karakter siswa melalui 

kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 3 Slawi dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pembinaan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 

3 Slawi dilakukan dengan cara pembiasaan, keteladanan, penugasan, 

ceramah, dan hukuman atau sanksi. Pembiasaan yang dilakukan oleh 

Pembina pramuka dengan menyuruh siswa (anggota pramuka) datang 

tepat waktu, meminta  siswa saling bertegur sapa, mencium tangan 

Bapak/Ibu Pembina pramuka ataupun orang tuanya, memberikan waktu 

melaksanakan shalat, dan sebagainya. Keteladanan yang dilakukan 

Pembina pramuka dan Dewan Ambalan yaitu memberikan contoh 

perbuatan langsung kepada anggota pramuka, seperti berpakaian rapi, 

bertingkah laku yang sesuai dengan Kode Kehormatan Pramuka yaitu Tri 

Satya dan Dasa Darma, melaksanakan shalat berjama’ah saat kegiatan 

pramuka berlangsung, dan lain-lain. Penugasan yang Pembina pramuka 

berikan kepada siswa yaitu saat kegiatan kemah pindah golongan 

berlangsung, siswa baru diberi tugas individu dan kelompok untuk 

memenuhi kebutuhannya selama kemah. Ceramah yang Pembina pramuka 
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berikan kepada siswa (anggota pramuka) yaitu memberikan penjelasan 

akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan 

memberikan penjelasan akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, 

dan lain-lain. Hukuman atau sanksi bagi siswa (anggota pramuka) yang 

melanggar aturan pertama mereka diberi teguran secara langsung oleh 

Pembina dan apabila tetap melanggar mereka diberi hukuman atau sanksi, 

misalnya lari, push up atau membersihkan lingkungan sekitar. Jenis-jenis 

kegiatan pramuka yang ada di SMA N 3 Slawi antara lain kegiatan rutin, 

kegiatan perkemahan, kegiatan permainan/rekreasi  dan kegiatan 

partisipasi. Kegiatan rutin yakni latihan setiap hari Jum’at, pelantikan 

penegak Bantara, pelantikan penegak Laksana, kegiatan perkemahan 

seperti perkemahan pindah golongan, kegiatan rekreasi/permainan 

misalnya out bond, kegiatan partisipasi misalnya mengikuti upacara hari 

pramuka, ulang janji, hari kemerdekaan Indonesia, dan lain-lain. Semua 

kegiatan tersebut ada dalam program kerja Ambalan. Mengacu pada nilai-

nilai karakter dari Puskur Balitbang Kemdiknas Pengembangan 

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Pedoman Sekolah, nilai-nilai 

yang ditanamkan melalui kegiatan kepramukaan di SMA N 3 Slawi 

meliputi religius, disiplin, kemandirian, tanggung jawab, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan toleransi. 

2. Faktor-faktor yang menunjang dalam pembinaan karakter siswa melalui 

kegiatan  kepramukaan  di  SMA  Negeri  3  Slawi  adalah  pengetahuan,  
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keterampilan maupun kemampuan yang dimiliki Pembina pramuka, 

motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pramuka, dukungan sekolah, 

serta dukungan dari keluarga siswa, sedangkan faktor yang menghambat 

pembinaan kerakter siswa melalui kegiatan kepramukaan adalah 

kesibukan pembina pramuka serta kejenuhan atau kebosanan siswa 

(anggota pramuka). 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat 

disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pembina pramuka, pembinaan hendaknya dilakukan secara terus 

menerus oleh semua anggota pramuka dan Pembina pramuka tidak 

terbatas dalam kegiatan saja, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari agar perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung 

dalam kegiatan kepramukaan. 

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

dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikeler saja dan akan lebih efektif jika 

dilakukan oleh semua orang di lingkungan sekolah baik dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. 

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

sungguh-sungguh, dan mematuhi semua peraturan yang berlaku di 

sekolah. 
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(Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  : 

Jabatan  : 

Jenis Kelamin : 

Hari/ tanggal : 

Daftar Pertanyaan 

I. Untuk Pembina Pramuka 

A. Pembinaan Karakter siswa melalui kegiatan pramuka 

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu Pembina menanamkan sikap sopan santun kepada 

siswa  melalui kegiatan pramuka? 

2. Strategi apa yang Bapak/Ibu Pembina lakukan agar siswa selalu bersikap 

sopan santun? 

3. Konsekuensi apa yang diterima siswa apabila mereka berkelakuan tidak 

sopan? 

4. Bagaimana cara Bapak/Ibu Pembina mengajarkan siswa agar mereka takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa  melalui kegiatan pramuka?  

5. Upaya apa yang Bapak/Ibu Pembina lakukan agar siswa senantiasa berpakaian 

rapi dan memelihara kebersihan lingkungan melalui kegiatan pramuka? 
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6. Strategi apa yang Bapak/Ibu Pembina lakukan untuk menyadarkan siswa akan 

pentingnya kebersihan lingkungan? 

7. Sanksi apakah yang diberikan kepada siswa yang tidak berpakaian rapi dan 

tidak menjaga kebersihan lingkungan? 

8. Bagaimana cara Bapak/Ibu Pembina mengajarkan sikap gotong royong dan 

giat kerja bakti kepada siswa melalui kegiatan pramuka? 

9. Strategi apa yang Bapak/Ibu Pembina lakukan agar siswa giat melaksanakan 

gotong royong dan kerja bakti? 

10. Konsekuensi apa yang diterima siswa apabila mereka tidak mau ikut 

melaksanakan gotong royong dan kerja bakti? 

11. Bagaimana cara Bapak/Ibu Pembina melatih keterampilan siswa melalui 

kegiatan  pramuka? 

12. Bagimana cara Bapak/Ibu Pembina melatih kemandirian siswa melalui 

kegiatan pramuka? 

13. Strategi apa yang Bapak/Ibu Pembina lakukan untuk melatih kemandirian 

siswa tersebut? 

14. Bagaimana cara Bapak/Ibu Pembina menanamkan sikap saling menghargai 

dan menghormati (toleransi) kepada siswa melalui kegiatan pramuka? 

15. Upaya apa yang Bapak/Ibu Pembina lakukan agar  mereka pandai dalam baris 

berbaris? 

16. Bagaimana cara Bapak/Ibu Pembina mengajarkan kepada siswa agar mereka 

bisa menjadi pemimpin di depan umum? 
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17. Bagaimana Bapak/Ibu Pembina mengenalkan Dasa Darma dan Tri Satya 

kepada siswa (anggota pramuka)? 

18. Contoh perbuatan seperti apa yang Bapak/Ibu Pembina berikan kepada 

anggota pramuka yang sesuai dengan pengamalan dan penghayatan Dasa 

Darma dan Tri Satya dalam kehidupan sehari-hari? 

19. Strategi apa yang Bapak/Ibu terapkan untuk memberikan pemahaman 

pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila kepada siswa 

melalui kegiatan pramuka? 

20. Strategi apa yang  Bapak/Ibu Pembina lakukan agar sikap dan tingkah laku 

siswa dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila? 

21. Bagaimana cara Bapak/Ibu Pembina menanamkan sikap kerjasama antar 

anggota pramuka melalui kegiatan pramuka? 

22. Strategi apa yang Bapak/Ibu Pembina lakukan agar mereka mau bekerjasama? 

23. Seperti apa bentuk kerjasama yang timbul diantara mereka? 

24. Adakah sanksi yang diberikan kepada mereka yang tidak mau bekerjasama?  

25. Pelantikan pindah golongan dan bantara merupakan salah satu program pokok 

Ambalan Ganesha-Srikandi, apa saja bentuk kegiatan yang ada di dalamnya 

agar siswa menjadi peduli sesama, disiplin, bertanggung jawab serta 

bermental kuat? 
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26. Bagaimana cara Bapak/Ibu Pembina melatih mereka agar menjadi peduli 

sesama, disiplin, bertanggung jawab, serta bermental kuat dalam kegiatan 

tersebut? 

27. Selain nilai karakter tersebut, adakah nilai karakter lain yang ditanamkan 

kepada siswa melalui kegiatan pramuka? 

28. Selain pelantikan pindah golongan dan bantara, kegiatan pramuka apa saja 

yang ada di Ambalan Ganesha-Srikandi SMA N 3 Slawi? 

29. Kegiatan kepramukaan apa saja yang ada di Ambalan Ganesha dan Srikandi 

SMA N 3 Slawi? 

B. Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat pembinaan karakter siswa 

melalui kegiatan pramuka di SMA Negeri 3 Slawi 

1. Apakah ada anggota pramuka yang melanggar aturan dalam mengikuti 

kegiatan pramuka? 

2. Hukuman atau konsekuensi apa yang Bapak/Ibu pembina berikan kepada 

anggota pramuka yang melanggar aturan? 

3. Materi kepramukaan apa yang Bapak/Ibu pembina berikan kepada siswa 

(anggota pramuka) 

4. Sarana dan prasarana apa saja  yang dimiliki sanggar pramuka Ambalan 

Ganesha-Srikandi SMA Negeri 3 Slawi untuk melakukan kegiatan? 

5. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh pihak sekolah? 
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6. Dukungan seperti apa yang diberikan pihak sekolah kaitannya dengan  

kegiatan pramuka tersebut? 

7. Dari mana saja sumber dana yang digunakan dalam kegiatan pramuka 

tersebut? 

8. Apakah dana yang ada itu cukup untuk melakukan semua kegiatan pramuka? 

9. Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah cukup memadai? 

10. Apakah ada sarana dan prasarana yang sudah rusak/tidak dapat dipakai lagi? 

11. Apakah pihak sekolah selalu memantau perkembangan  kegiatan pramuka 

tersebut? 
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(Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  : 

Kelas  : 

Jenis Kelamin : 

Hari/ tanggal : 

I. Untuk Anggota Pramuka 

A. Pembinaan karakter siswa melalui kegiatan pramuka di SMA Negeri 3 Slawi 

1. Kegiatan kepramukaan apa saja yang ada di Ambalan Ganesha dan Srikandi 

SMA N 3 Slawi? 

2. Apa yang diajarkan Bapak/Ibu Pembina dalam menanamkan sikap sopan 

santun kepada saudara melalui kegiatan pramuka? 

3. Apakah saudara melakukan apa yang sudah diajarkan Bapak/Ibu pembina 

agar bersikap sopan? Apa yang saudara lakukan? 

4. Konsekuensi apa yang saudara terima apabila bersikap tidak sopan? 

5. Apa yang diajarkan Bapak/Ibu Pembina kepada saudara agar saudara takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan pramuka? 

6. Apa yang saudara lakukan ketika masuk waktu beribadah/shalat saat kegiatan 

pramuka? 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

7. Apa yang dilakukan Bapak/Ibu Pembina kepada saudara agar saudara selalu 

berpakaian rapi dan menjaga kebersihan lingkungan? 

8. Sanksi apakah yang diberikan Bapak/Ibu Pembina kepada saudara apabila 

saudara tidak berpakaian rapi dan tidak menjaga kebersihan lingkungan? 

9. Apa yang dilakukan Bapak/Ibu pembina agar saudara disiplin? 

10. Apa yang dilakukan Bapak/Ibu Pembina untuk melaatih jiwa kepemimpinan 

kepada saudara? 

11. Apakah Bapak/Ibu pembina melatih saudara tentang PBB? 

12. Apa yang diajarkan Bapak/Ibu pembina dalam mengenalkan Tri Satya dan 

Dasa Darma serta Pancasila? 

13. Apa yang diajarkan Bapak/Ibu Pembina dalam melatih keterampilan kepada 

saudara melalui kegiatan pramuka? 

14. Apa yang Bapak/Ibu Pembina ajarkan kepada saudara dalam melatih 

kemandirian saudara melalui kegiatan pramuka? 

15. Pelantikan pindah golongan dan bantara merupakan salah satu program pokok 

Ambalan Ganesha-Srikandi, apa saja bentuk kegiatan yang ada di dalamnya 

agar saudara menjadi peduli sesama, disiplin, bertanggung jawab serta 

bermental kuat? 

16. Apakah saudara bisa bersikap mandiri, peduli sesame saat mengikuti 

pelantikan pindah golongan? 
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B. Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat pembinaan karakter siswa 

melalui kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 3 Slawi 

1. Apakah Bapak/Ibu Pembina menguasai benar tentang kepramukaan? 

2. Sarana dan prasarana apa saja  yang dimiliki sanggar pramuka Ambalan 

Ganesha-Srikandi SMA Negeri 3 Slawi untuk melakukan kegiatan? 

3. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh pihak sekolah? 

4. Dukungan seperti apa yang diberikan pihak sekolah kaitannya dengan  

kegiatan pramuka tersebut? 

5. Dari mana saja sumber dana yang digunakan dalam kegiatan pramuka 

tersebut? 

6. Apakah dana yang ada itu cukup untuk melakukan semua kegiatan pramuka? 

7. Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah cukup memadai? 

8. Apakah ada sarana dan prasarana yang sudah rusak/tidak dapat dipakai lagi? 

9. Apakah ada anggota pramuka yang melanggar aturan dalam mengikuti 

kegiatan pramuka? 

10. Pernahkah saudara melanggar aturan tersebut? 

11. Apakah ada sanksi atau hukuman bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan 

tersebut? 

12. Apakah pihak sekolah selalu memantau perkembangan  kegiatan pramuka 

tersebut? 

13. Apa yang mendorong saudara mengikuti kegiatan pramuka? 
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14. Bagaimana perasaan saudara ketika mengikuti kegiatan pramuka? 

15. Dukungan seperti apa yang diberikan oleh pihak keluarga saudara selama 

saudara mengikuti kegiatan kepramukaan dalam upaya pembinaan karakter 

siswa? 

16. Pernahkah keluarga saudara melarang saudara mengikuti kegiatan pramuka? 

17. Apakah saudara pernah merasa bosan/jenuh ketika mengikuti kegiatan 

pramuka? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Kegiatan-kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 3 Slawi 

2. Pelaksanaan kegiatan pramuka di SMA Negeri 3 Slawi 

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

Negeri 3 Slawi 

4. Perilaku siswa selama kegiatan berlangsung dan selama berada dalam lingkungan 

sekolah 

5. Nilai karakter yang ditanamkan dalam kegiatan pramuka di SMA Negeri 3 Slawi 

6. Sarana dan prasarana yang ada di Ambalan Ganesha-Srikandi SMA Negeri 3 

Slawi dalam menunjang kegiatan pramuka 
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