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Kepramukaan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari Prinsip Dasar 

Kepramukaan yang keterkaitan keduanya terletak pada pelaksanaan Kode Kehormatan 

Pramuka. Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan harus dilaksanakan 

secara terpadu, keduanya harus berjalan seimbang dan saling melengkapi. Setiap unsur 

pada Metode Kepramukaan merupakan subsistem tersendiri yang memiliki fungsi 

pendidikan spesifik, yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan 

menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Metode kepramukaan 

merupakan salah satu cara belajar interaktif progresif. Hal ini juaga ditegaskan dalam 

Dasa Darma Pramuka poin ke-9 yang berbunyi “Bertanggung jawab dan Dapat 

dipercaya”. Salah satu sekolah dasar yang menerapkan pendidikan kepramukaan adalah 

SD Negeri No.64/I Muara Bulian. Kurangnya penerapan Nilai-nilai kepramukaan 

mengakibatkan kesadaran siswa untuk bertanggung jawab masih rendah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka pada siswa kelas V di SD Negeri No.64/I Muara Bulian?  

2) Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam menerapkan karakter tanggung 

jawab pada siswa kelas V di Sd Negeri No.64/I Muara Bulian. Sedangkan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan rumusan masalah. 

Jenis penelitian adalah pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan 

data observasi, wawancara dan dokumentasi, sementara teknik analisa data meliputi 

reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data 

menggunakan teknik trianggulasi. 

Berdasarkan hasil penelitian proses kegiatan ekstrakurikuler Pramuka pada siswa 

kelas V di SD Negeri No.64/I Muara Bulian mencakup tiga tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan dilakukan dengan membuat materi kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka untuk 1 (satu) tahun ajaran 2016/2017. Pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dilakukan setiap hari sabtu setelah jam belajar sekolah selesai, 

dengan materi mengacu pada materi yang telah disusun. Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler 
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pramuka dilakukan secara tertulis sebelum ujian semester, evaluasi didasarkan pada hasil 

tes tertulis ditambah dengan presensi. 

Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam menerapkan karakter tanggung 

jawab pada siswa kelas V SD Negeri No.64/I Muara Bulian meliputi. 

Bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab kepada masyarakat, 

bertanggung jawab kepada tuhan. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dapat menerapkan karakter tanggung jawab pada siswa kelas V 

SD Negeri No.64/I Muara Bulian. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan agar siswa 

kelas V dapat mempertahankan sikap tanggung jawab, dan para pembina dapat 

menerapkan karakter tanggung jawab secara terus menerus pada siswa. 

 

I. PENDAHULUAN 

Tingkah laku atau karakter seseorang merupakan aspek penting dalam dunia 

pendidikan, tanpa tingkah laku yang baik seseorang mudah melakukan sesuatu yang 

dapat merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain. Oleh karena itu sangat penting untuk 

membentuk insan yang mempunyai tingkah laku yang baik, akhlak atau budi pekerti. 

Wibowo dan Purnama (2013:39) menjelaskan bahwa: 

 

Adapun kriteria pribadi yang baik, warga masyarakat yang baik, dan 

warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara 

umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh 

budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari 

pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di indonesia adalah 

nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya 

bangsa indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi 

muda. 

Tanggung jawab merupakan suatu tugas atau kewajiban untuk melakukan dan 

menyelesaikan tugas-tugas yang harus dipenuhi dengan memiliki konsekuensi hukuman 

apabila terjadi kegagalan. Sedangkan tanggung jawab belajar merupakan sikap dan 

perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai peserta didik 

didalam belajar (disekolah, dirumah dan dimasyarakat) dengan sepenuh hati dan ikhlas. 

Apabila anak sudah memiliki tanggung jawab untuk belajar maka apapun tugas yang 

diberikan kepadanya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya unsur 

paksaan. 

SD Negeri 64/I Muara Bulian merupakan salah satu sekolah dasar yang ada di 

kecamatan Muara Bulian, sekolah yang berstatus negeri ini menyelenggarakan beberapa 

macam kegiatan di antaranya ekstrakurikuler pramuka. Sebagai ekstrakurikuler wajib, 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka diikuti oleh siswa kelas IV, dan V yang termasuk dalam 

golongan pramuka Siaga dan Penggalang, untuk kelas VI tidak dilibatkan dalam 

mengikuti ekstrakurikuler pramuka, karena difokuskan untuk mengikuti les dan persiapan 

menghadapi ujian nasional. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka di SD Negeri 64/I Muara Bulian termasuk bagus. Hal ini dapat dibuktikan dari 

prestasi yang pernah diraih dibidang kepramukaan. Salah satunya prestasi tersebut adalah 

mendapatkan juara pertama pada PESTA SIAGA yang diadakan Gudep 011-012 

pangkalan PGSD FKIP UNJA yang diikuti oleh SD se-kecamatan Muara Bulian pada 

tahun 2015. 

Berdasarkan pengamatan ke SD Negeri 64/I Muara Bulian pada tanggal 12 

agustus 2016, peneliti menemukan pelanggaran tanggung jawab yang dilakukan siswa-

siswi di sekolah meski telah mendapatkan pendidikan kepramukaan melalui 
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ekstrakurikuler. Pelanggaran tanggung jawab yang dilakukan siswa-siswi SD Negeri 64/I 

Muara Bulian adalah sebagai berikut: 

Peneliti melihat Masih kurangnya kesadaran siswa untuk mentaati tata tertib 

sekolah, dan kurangnya pemahaman nilai-nilai kepramukaan sebagai salah satu upaya 

menerapkan karakter tanggung jawab pada diri siswa. 

Permasalahan tersebut mengarah pada tanggung jawab siswa yang masih rendah. 

Menunjukkan pengamalan nilai-nilai kepramukaan dalam dasa darma pramuka terutama 

terletak pada poin ke-9 “Bertangung jawab dan dapat dipercaya”, belum dapat 

dilaksanakan dengan baik oleh siswa. Padahal nilai-nilai tersebut merupakan penunjang 

dalam mengembangkan potensi siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti merasa perlu untuk meneliti 

rasa tanggung jawab. Dengan judul yang di angkat “Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Dalam Menerapkan Karakter Tanggung Jawab di SD Negeri 64/I Muara Bulian” 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

1.2 Tinjauan Tentang kegiatan Ekstrakurikuler 

2.2.1 Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler 

Dalam kamus ilmiah populer, kata ekstrakurikuler memiliki arti kegiatan 

tambahan diluar rencana pelajaran, dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan yang dilakukan diluar kelas dan diluar jam pelajaran (kurikulum) untuk 

menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki peserta 

didik, baik yang berkaitan dengan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapatnya maupun 

dalam pengertian khusus “untuk membimbing peserta didik dalam mengembangkan 

potensi dan bakat yang ada dalam dirinya melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya wajib 

maupun pilihan” (Mulyono, 2008:187).  

2.2.2 Landasan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler ini berlandaskan pada penetapan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan 

kesiswaan, dengan mengingat :  

2.4 Karakter 

2.4.1 Pengertian Karakter 

Menurut Aqib (2010:64) Pendidikan karakter adalah pendidkan yang 

menekankan akan pentingnya pelaksanaan budi pekerti di lingkungan sekolah, rumah, 

dan masyarakat. 

Menurut Simon (2008:118) Karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju 

pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. 

 

2.4.2 Pengertian Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, social, dan budaya), Negara dan Allah Yang Maha Esa. (Fadlilah dkk 

2013:205) 

 

2.5 Kerangka Berfikir 

Untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar sekolah tidak hanya bertumpu 

pada kegiatan kurikuler dan intrakurikuler, tapi sekolah memfasilitasi siswa dengan 

kegiatan-kegiatan diluar kelas yang mengedepankan pengembangan-pengembangan 

kepribadian siswa yang matang, berkaiatan dengan aspek-aspek rasionalitas, 

intelektualitas dan emosional dalam diri siswa. Karena kegiatan tersebut di selenggarakan 

di luar program kurikuler maka dinamakan ekstrakurikuler. 
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Untuk memudahkan atau memberikan gambaran pada pemikiran dalam 

penelitian ini, maka dapat di kemukakan kerangka pemikiran yang digambarkan bagan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

dapat menerapkan karakter tanggung jawab di SD Negeri 64/I Muara Bulian. 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Data dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

a. Data Primer dan Data Sekunder 

3.2.2 Sumber Data 
Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sebagai sumber data 

dalam penelitian ini adalah pembina pramuka SD Negeri No.64/I Muara Bulian.  

 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah SD Negeri No.64/I Muara Bulian merupakan 

wilayah generalisasi yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Alat yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian disebut instrument penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti 

itu sendiri atau human instrument. Berfungsi menetapkan fokus penelitian atau  rumusan 

masalah, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas hasil 

penelitian.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2010:308). 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai 

cara. Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik pengumpulan data: 

3.5.1 Observasi 

Guna memudahkan peneliti dalam melakukan kegiatan observasi, maka dalam 

penelitian ini menggunakan pedoman observasi sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 3.1 

Pedoman Observasi 

 

No

.  

Aspek Deskripsi 

Hasil Temuan 

Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pramuka 

Karakter Tanggung Jawab 

Siswa SD Kelas V 

Patuh Tata Tertib dan Aturan 

Sekolah 
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1.  Proses kegiatan ektrakurikuler pramuka melalui: 

a. perencanaan 

b. pelaksanaan 

c. evaluasi 

 

2.  Kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

menerapkan karakter tanggung jawab pada siswa 

meliputi 

a. Bertanggung jawab pada waktu 

b. Bertanggung jawab dalam proses 

pembelajaran 

c. Bertanggung jawab dalam mentaati aturan 

 

 

 

3.5.2 Wawancara 

Adapun pedoman wawancara dengan pembina  pramuka SD Negeri No.64/I 

Muara Bulian adalah sebagaimana tabel dibawah ini. 

Tabel 3.2 

Pedoman Wawancara Dengan Pembina Pramuka 

 

No

.  

Pertanyaan Jawaban 

1.  Tolong kakak jelaskan tentang proses kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri No.64/I 

Muara Bulian meliputi perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi? 

 

2.  Tolong kakak jelasakan bagaimana kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dapat menerapkan karakter 

tanggung jawab pada waktu, tanggung jawab dalam 

proses pembelajaran, tanggung jawab dalam 

mentaati aturan pada siswa kelas V SD Negeri 64/I 

Muara Bulian?  

 

 

 

3.5.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi foto berupa foto kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang 

merupakan proses dari penerapan tanggung jawab di SD Negeri No.64/I Muara Bulian 

dan objek lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Dokumen administratif berupa 

pengumpulan dokumen-dokumen administrasi guru dan sekolah yang berhubungan 

dengan siswa kelas V dan dokumen program ekstrakurikuler pramuka. Hal ini peneliti 

lakukan guna meningkatkan derajat keabsahan penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga data jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan 

tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas analisis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data lapangan model Miles and Hubeman yang meliputi reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan 

verifikasi (conclusion drawing/ verification). 

1. Tahap Reduksi Data 

Peneliti memfokuskan terhadap proses kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di SD Negeri No.64/I Muara Bulian 

2. Tahap Penyajian Data/ Analisis Data Setelah Pengumpulan Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data (data 

display). Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

dengan teks yang bersifat naratif.  
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3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verfikasi 

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti 

yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke 

lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

 Jenis triangulasi yang dipergunakan dalam penelitian kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dalam menanamkan disiplin pada siswa kelas V SD Negeri No.64/I Muara 

Bulian adalah triangulasi dengan sumber. Moleong (2007:330) mengungkapkan bahwa, 

triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang  berbeda. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Proses Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka pada Siswa Kelas V di SD 

Negeri No.64/I Muara Bulian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan data terkait 

proses kegiatan ekstrakurikuler pada siswa kelas V di SD Negeri No.64/I Muara Bulian. 

Data-data tersebut diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  

Tabel 4.1  

Program Kerja Tahunan Gerakan Pramuka Gugus Depan 291-292 tahun 

Pelajaran 2016/2017 

Pangkalan SDN 64/I Muara Bulian 

 

 

No Bulan Nama Program Kerja Ket 

1 Januari Administrasi dan Kegiatan 

pembentukan regu 

 

2 Februari HUT PRAMUKA  

3 Maret Pelantikan Dewan Kerja Siaga dan 

Persami 

 

4 April Latihan Pemantapan (Tahap I)  

5 Mei Hiking Pramuka  

6 Juni Ujian Semester Ganjil dan Libur 

Semester I 

 

7 Juli Pengujian SKU dan SKK  

8 Agustus Latihan Pemantapan (Tahap II)  
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9 September Latihan Lomba-lomba  

10 Oktober Musyawarah Gugus Depan  

11 November Persami  

12 Desember Lomba  

Sumber: Pembina Pramuka SD Negeri No.64/I Muara Bulian 

 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Proses Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka pada Siswa Kelas V di SD 

Negeri No.64/I Muara Bulian 

1. Perencanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Penyusunan program ekstrakurikuler pramuka untuk kelas V di SD Negeri No.64/I 

Muara Bulian direncanakan dengan memperhatikan Syarat Kecakapan Umum (SKU) 

Penggalang dan kebutuhan gugus depan. Syarat Kecakapan Umum (SKU) yang menjadi 

pertimbangan pembina pramuka adalah Syarat Kecakapan Umum (SKU) Penggalang. 

2. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri No.64/I Muara Bulian terdiri atas 

latihan mingguan dan jelajah lingkungan atau hiking.  

Kegiatan kepramukaan di sekolah ini hanya diikuti oleh kelas IV dan V. 

Pertimbangan lainnya adalah karena masih kurangnya pembina pramuka yang hanya satu 

orang. Pembina pramuka merasa terlalu berat jika harus membimbing semua siswa 

tersebut sendiri.  

3. Evaluasi Kegiatan Kepramukaan 
Evaluasi program untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri No.64/I 

Muara Bulian dilakukan dengan evaluasi tertulis di akhir semester dan rekapitulasi 

presensi latihan rutin. Evaluasi tertulis dilaksanakan pada latihan rutin terakhir pada 

semester tersebut, yaitu sebelum adanya ulangan akhir semester. Materi evaluasi tertulis 

meliputi materi-materi yang pernah diberikan selama satu semester. Nilai evaluasi tertulis 

kemudian ditambahkan dengan nilai dari presensi kehadiran mereka selama mengikuti 

latihan rutin. Kemudian nilai tersebut diberikan kepada guru kelas untuk dimasukkan ke 

dalam rapor.  

4.2.2 Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Dalam Menerapkan karakter 

tanggung jawab pada Siswa Kelas V SD Negeri No.64/I Muara Bulian 

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

menerapkan karakter tanggung jawab pada siswa kelas V di SD Negeri No.64/I Muara 

Bulian adalah dalam bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab kepada 

masyarakat, bertanggung jawab kepada Tuhan. 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dalam menerapkan karakter tanggung jawab di SD Negeri No.64/I Muara 

Bulian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

5.1 Proses kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri No.64/I Muara Bulian mencakup tiga 

tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.. 
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5.2 Kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam menerapkan karakter tanggung jawab pada 

siswa kelas V di SD Negeri No.64/I Muara Bulian meliputi tanggung  jawab kepada 

diri sendiri adalah menjaga kesehatan dirumah maupun disekolah sehingga pada 

saat apel pramuka dan latihan upacara, terlihat penerapan karakter tanggung jawab 

pada diri sendiri.  

5.3 Saran 
Kepala sekolah selaku kamabigus dan pemegang wewenang di sekolah dan 

pembina pramuka diharapkan untuk kedepannya dapat mengingatkan dan menanamkan 

karakter tanggung jawab kepada siswa SD Negeri 64/I Muara Bulian. SD Negeri 64/I 

Muara Bulian mempunyai bibit yang berpotensi dalam setiap bidang perlombaan. 
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