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MOTTO

َﻭَﻗَﻀَﻰٰ ﺭَﺑﱡﻚَ ﺃَﻟﱠﺎ ﺗَﻌْﺒُﺪُﻭﺍ ﺇِﻟﱠﺎ ﺇِﻳﱠﺎﻩُ ﻭَﺑِﺎﻟْﻮَﺍﻟِﺪَﻳْﻦِ ﺇِﺣْﺴَﺎﻧًﺎ ۚ ﺇِﻣﱠﺎ ﻳَﺒْﻠُﻐَﻦﱠ ﻋِﻨْﺪَﻙ
ﺍﻟْﻜِﺒَﺮَ ﺃَﺣَﺪُﻫُﻤَﺎ ﺃَﻭْ ﻛِﻠَﺎﻫُﻤَﺎ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻘُﻞْ ﻟَﻬُﻤَﺎ ﺃُﻑﱟ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﻨْﻬَﺮْﻫُﻤَﺎ ﻭَﻗُﻞْ ﻟَﻬُﻤَﺎ
ﻗَﻮْﻟًﺎ ﻛَﺮِﻳﻤًﺎ
"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia
dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika
salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya
perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada
mereka perkataan yang mulia." (QS. Al-Isra': 23)
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ABSTRAK

Nama

: Vino Putra Hadiyani

Jurusan

: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Judul

: Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan
Ekstrakulikuler Pramuka Pada Siswa Kelas IV di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kota Jambi.

Skripsi ini membehas tentang implementasi pendidikan karakter melalui
kegiatan ekstrakulikuler pramuka pada siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah
Swasta An Nizhom Kota Jambi. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang
menanamkan dan mengembangkan karakter luhur kepada anak didik, sehingga
mereka memiliki karakter luhur, menerapkan dan memparktikan dalam
kehidupanya baik di keluarga, masyarakat dan negara. Penanaman nilai-nilai
karakter untuk peserta didik disekolah dilakukan secara terstruktur dengan baik.
Penanaman pendidikan karakter ini dilakukan melalui berbagai cara salah satunya
melalui kegiatan belajar mengajar dan juga bisa diterpakan diluar jam mata
pelajaran sekolah yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter melalui
kegiatan ekstrakurikuler pramuka di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Swasta An
Nizhom Kota Jambi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian yaitu guru dan siswa
kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kota Jambi, teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitiana ini adalah observasi,
wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendidikan karakter yang
dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka sudah cukup baik,
pendidikan karakter yang diterapkan yaitu karakter religius dan disiplin oleh
pembina pramuka pada saat kegiatan rutin pramuka. Pendidikan karakter melalui
kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizom Kota Jambi
juga menggunakan model suasana yang menyenangkan dan model belajar dalam
berkolompok dimana anak-anak tersebut diarahakan untuk dapat bersosialisasi
dan membaur dengan teman sebayanya. Dengan demikian anak-anak dapat
membentuk karakternya melalui arahan pembina dan karakter yang diterapkan
yaitu karakter religius, displin dan cinta tanah air. Dalam pelaksanaan kegiatan ini
ada kendala yaitu waktu kegiatan ekstrakurikuler pramuka dekat dengan jam
waktu pulang sekolah, sehingga peserta didik tidak bisa istirahat, ajakan
membolos teman sebaya agar tidak mengikuti kegiatan pramuka, siswa kurang
aktif dalam kegiatan pramuka.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Eksrtakurikuler Pramuka.
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ABSTRACT

Name

: Vino Putra Hadiyani

Study Program

: Teacher Education Madrasah Ibtidaiyah

Tittle

: The Implementation Character EducationThrough
Extracurricular Activity in Scouts of4th grade students in
Islamic Elementary School.

This research discusses about the implementation of character education
through extracuriculler activities such as scouts of the 4th grade students at islamic
elementary school An Nizhom Jambi. Character education is education that instils
and develops noble character to the students, so they have a noble character, apply
it and put it into pratice in life even in family, society and country. The implant of
values character for students was done in a well srtuctured manner. This was done
through various ways one of the was teaching and learning activities and also can
be out-of-school which is extracurricular activities scout in class IV Islamic
Elementary School An Nizhom Jambi. This research was used qualitative
descriptive research with subject of the research that were scout leader, scout
trainer, teacher and students of class IV Islamic Elementary School An Nizhom
Jambi, the technique of the data collection that was used in this reserch were
observation, documentation and interview.
The results of the study showed that character education that was
conducted through extracurricular scout activities was quite good. The applying
character education such kind of religious character and dicipline by scout leaders
at the time of scout routine activities. Character education through extracurricular
activities in class IV Islamic Elementary School An Nizhom Jambi used a fun
atmosphere model and learning models in the group where the students are
directed to be able to socialize and mingle with the peers. Thus the children can
shape their character through the dorection of t he builder and the character that
was applied in religious character and dicipline. In the implementation of this
activity there are obstacles that is the time of extracurricular activities of the
scouts close to school time, so that students cannot rest, the invitation to ditch
peers so as not to follow the scout activities, students less activite in the scout
activities.

Keywords : Education Character, Extracurricular Scouts.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari pulau-pulau.
Kaya akan adat istiadat dan budaya yang membentuk kepribadian rakyat
Indonesia. Saat ini anak-anak bangsa indonesia menghadapi persaingan
dengan sesamanya terlebih lagi dalam menghadapi anak-anak dari negaranegara di dunia yang memiliki ilmu pengetahuan yang berbeda-beda.
Pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan demi kemajuan bangsa
ini melakukan langkah-langkah untuk menjawab semua tantangan yang di
hadapi anak indonesia. Tuntutan persaingan itu dibarengi dengan prilaku
yang baik, yang membentuk kepribadian anak bangsa yang memiliki karakter.
Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional mengatakan
pendidikan karakter ini akan semakin dikuatkan implementasinya pada setiap
pembelajaran. Untuk mendukung pendidikan karakter maka akan dimasukan
dalam setiap mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. (Novan Andry
Wiyani, 2012, hal. 16).
Pelaksanaan dan hasil pendidikan karakter tidak terlepas dari peran
guru dalam hal pemberian materi di dalam kelas. Guru dalam menyampaikan
materi pelajaran harus memikirkan hasil yang akan didapat terhadap peserta
didik, pembelajaran yang dilakukan yang pada akhirnya meningkatnya
kompetensi peserta didik. Guru dan murid adalah dua komponen yang saling
berperan di dunia pendidikan. Guru memberikan materi pelajaran dan murid
yang menerima pelajaran itu sehingga keduanya menjadi sebuah dari proses
pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya tentu guru harus mempelajari
materi yang akan diajarkan sebagai langkah persiapan dalam melaksanakan
pembelajaran, karena dalam hal ini guru memberikan ilmu kepada murid.
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Dalam pasal 1 undang-undang Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara selanjutnya pada pasal 3 undangundang sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dalam Wiyani
(2014,

hal.

69), d ijelaskan

bahwa

“Pendidikan

nasional

berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bersignifikansi 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”. Dari keterangan di atas, sangat jelas bahwa
pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan dari pendidikan nasional.
Artinya bahwa pendidikan nasional tidak hanya bertitik berat pada kecerdasan
intelektual saja, melainkan juga mengarah kepada pembentukan karakter
peserta didik. Pendidikan juga tidak hanya sekedar pelaksanaan proses belajar
mengajar

untuk

memperoleh

kecerdasan

siswa

tetapi

juga

harus

mengembangkan potensi lain yang dimiliki oleh peserta didik agar mereka
memiliki karakter yang positif.
Dalam kenyataannya, hingga saat ini pendidikan karakter di Indonesia
masih dianggap gagal. oleh karena itu, pemerintah memperhatikan pendidikan
karakter anak karena pada saat ini karakter anak bangsa kurang baik, oleh
karena itu pemerintah harus segera melakukan evaluasi yang

terkait

pelaksanaan pendidikan karakter atau muatan moral yang menitik beratkan
pada pendidikan karakter. Akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan seksual
pada anak sering terjadi. Dan tawuran para pelajara juga banyak terjadi, ini
menandakan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter kita belum baik. Dalam
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hal ini pendidikan karakter sangat penting sekali diterapkan kepada peserta
didik dalam kegiatan pendidikan formal maupun non formal. Dengan
menerapkan pendidikan non form al atau pendidikan diluar sekolah seperti
kegiatan ekstrakurikuler pramuka sangatlah bagus sekali dilaksanakan dalam
pengimplementasian pendidikan karakter pada peserta didik melalui kegiatan
pramuka dapat menciptakan, disiplin, tanggung jawab, rasa cinta tanah air,
religius, jujur, toleransi, kerja keras, mandiri, cinta tanah air, demokratis
karena dalam kegiatan pramuka pendidikan karakter diterapkan pada proses
pembelajaran maupun diluar pembelajaran. Seperti yang dikemukan oleh Lord
Baden Powell

bapak pandu pramuka sedunia mengatakan bahwa:”

Kepramukaan itu bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari dengan tekun,
bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran dan naskah-naskah dari suatu
buku. Keparamukaan adalah suatau permainan yang menyenangkan di alam
terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama,
mengadakan pengambaran bagaikan kakak beradik, membina kesehatan dan
kebahagiaan, ketrampilan dan kesediaan untuk memberi pertolongan bagi
yang membutuhkanya” (Andri Bob Sunardi, 2014, hal. 3). “Gerakan pramuka
adalah nama organisasi yang merupakan suatu wadah proses pendidikan
kepramukaan yang ada di Indonesia. Sebelum tahun 1961, di Indonesia pernah
berdiri puluhan bahkan sampai ratusan organisai kepanduan, seperti misalnya :
Pandu Rakyat Indonesia (PRI), Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI), Hizbul
Wathon (HW), Pandu Ke-sultanan (PK), Wira Tamtama, dan banyak yang
lainnya”. (Andri Bob Sunardi, 2014, ha l. 7). Tugas pokok g erakan pramuka
adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi generasimuda di
Indonesia agar menjadi generasi yang lebih baik dan berkarakter.
Dari uraian di atas dapat di simpulkan implementasi pendidikan
karakter

tidak

harus

dilaksanakan dipendidikan

formal

tetapi

juga

dilaksanakan dipendidikan non formal agar karakter pada anak lebih baik dan
mempunyai akhlak yang mulia. Hasil observasi peneliti terhadap guru bahwa
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pendidikan karakter Madrasah Ibtidaiyah An Nizhom sepenuhnya belum
berjalan dengan baik dari observasi yang dilakukan disekolah masih banyak
terdapat masalah khususnya dalam penerapan pendidikan karakter diantaranya
siswa masih bermain-main saat berdoa, kurang khusyuk terlihat kekurangan
jumlah pembina pramuka dalam mengelola kegiatan pramuka peserta dari
kelas empat sampai kelas enam yang sekitar 65 siswa pembina pramuka hanya
dua, terlihat pembina pramuka tidak maksimal, kurangnya motivasi siswa dan
rendahnya pengawasan yang di lakukan oleh kepala sekolah di setiap latihan
rutin mingguan menjadi kelemahan dalam kegiatan pramuka yang mengacu
kepada penanaman karakter siswa, kadang siswa berbohong ketika ditanya
sudah mengerjakan tugas dan mereka menjawabnya sudah, kemudian siswa
kurang disiplin ketika mengikuti upacara bendera, siswa datang ke sekolah
tidak tepat waktu, mengerjakan tugas tidak tepat waktu, kurangnya siswa
peduli terhadap lingkungan, kadang-kadang masih ada siswa yang
bertengkarmaka dari itu peneliti ingin meneliti implementasi pendidikan
karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka dari permasalahan tersebut
mencerminkan karakter religius dan disiplin belum berjalan dengan baik.
Maka dari itu peneliti ingin menerapkan karakter religius, disiplin karena
karakter ini, sangatlah penting sekali diterapkan disekolah maupun dikegiatan
esktrakurikuler pramuka. Dengan melaksanakan karakter tersebut didalam
setiap kegiatan ekstrakurikuler pramuka maka karakter-karakter anak akan
terbentuk dengan baik karena selalu diterapkan dalam setiap kegiatan
ekstrakurikuler pramuka.
Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis ingin sekali meneliti
“Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler
Pramuka Pada Siswa Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An
Nizhom Kecamatan Telanaipura Kota Jambi”.
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B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini difokuskan pada nilainilai karakter, religius, disiplin melalui kegiatan ekstrakulikuler pramuka pada
siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kecamatan
Telanaipura Kota Jambi.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan focus masalah yang telah
dikemukakan di atas, maka dapat ditegas kan bahwa yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apa saja kegiatan yang mengandung nilai-nilai karakter dalam
kepramukaan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya pembina pramuka dalam menanamkan karakter pada
siswakelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya pembina pramuka dalam mengimplementasikan
pendidikan karakter melalui kegiatan ektsrakulikuler pramuka pada
siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kota
Jambi?
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan
adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam penelitian
ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui kegiatan yang mengandung nilai-nilai karakter
dalam kepramukaan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom.
b. Untuk mengetahui kegiatan pramuka dalam membentuk karakter
siswa di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom.
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c. Untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter melalui
kegiatan ekstrakulikuler pramuka di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An
Nizhom.
2. Kegunaan Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah
pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan implementasi pendidikan
karakter melalui kegiatan ektrakurikuler pramuka di sekolah dasar dan
memberikan gambaran pentingnya membentuk karakter melalui
kegiatan pramuka.
b. Manfaat Praktis
1) Mahasiswa: Hasil penelitian dapat menjadi acuandalam
penelitian selanjutnya dan mahasiswa dapat mempersiapkan
kemampuan diri dalam upaya membentuk karakter siswa
melalui kegiatan pramuka.
2) Pembina Gerakan Pramuka: Dapat dijadikan pedoman bagi
Pembina pramuka di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom
dalam membina kegiatan pramuka yang memuat materi
pendidikan karakter.
3) Siswa:

Dapat

menumbuhkan

ide-ide

positif

ekstrakurikuler pramuka yang diadakan disekolah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik
1. Pengertian Implementasi
Implementasi adalah “suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi
biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.
Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya
mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu
kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Nurdin
Usman, 2002, hal. 70). Implementasi adalah“perluasan aktivitas yang
saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk
mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”
(Guntur Setiawan, 2004, hal. 39). Implementasi adalah “pelaksanaan
serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik
sehingga kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan”
(Syaukani dkk, 2004, hal. 295).
Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli di atas maka dapat di
simpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan
hanya

suatu

aktifitas

dan

dilakukan

secara

bersungguh-sungguh

berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
2. Pengertian Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter adalah sebuah siytem yang menanamkan nilainilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen-komponen
pengetahuan, kesadaran individu, serta adanya kemauan dan tindakan
untuk melaksanakan nilai-nilai baik, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri
sendiri, sesama, lingkungan, dan bangsa sehinga akan terwujud insan
kamil. (Ainullah, 2011, hal. 18).
7
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

8

Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan
pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah untuk
membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga
masyarakat dan warga negara yang baik T. Ramli (2003).Pendidikan
karakter menurut Koesoema (2010) adalah diberikannya tempat bagi
kebebasan individu dalam menghayati nilai-nilai yang dianggap sebagai
baik, luhur, dan layak diperjuangkan sebagai pedoman bertingkah laku
bagi kehidupan pribadi berhadapan dengan dirinya, sesama dan Tuhan.
Berdasarkan pengertian di atas, pendidikan karakter adalah sistem
penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik sehingga mereka
menerapkan dalam kehidupannya baik di keluarga, sekolah, masyarakat,
dan negara s ehingga dapat memberikan kontribusi yang positif k epada
lingkungannya, sehingga dengan itu akan tercipta efektifitas dalam
mencapai tujuan pendidikan yakni generasi bangsa yang tangguh dan
mempunyai karakter yang baik (insan kamil).
a. Landasan Pendidikan Karakter
Landasan pelaksanaan pendidikan karakter terdapat di dalam
Undang-undang Nomor 20 T ahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pada Pasal 3 yang menyatakan:
“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
bertujuan
untuk
berkembangnya potensi pesertadidik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mullia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, danmenjadi Negara yang demokratis
serta bertanggung jawab”.
Dalam pasal tersebut, secara tersirat dapat di simpulkan bahwa
pendidikan nasional berfungsi dan bertujuan membentuk karakter
(watak) peserta didik menjadi insan kamil (manusia sempurna). Dengan
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demikian landasan yuridis pelaksanaan pendidikan karakter adalah
Undang-undang tersebut (Wiyani, 2014, hal. 32).
b. Pilar-Pilar Pendidikan Karakter
Bangsa Indonesia dewasa ini tengah mengalami patologi sosial
yang kronis. Sebagaian masyarakatnya tercerabut dari peradaban
ketimuran yang terkenal dengan watak sopan santun, toleran, bermoral,
dan beragama. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan Sumber
Daya Manusia(SDM) khususnya bidang spiritual, moral, serta mental
harus dilaksanakan secara sinergis dan optimal. Salah satu pengembangan
mental dan moral adalah dengan memberikan pendidikan karakter
(character building).
Jika pembelajaran dilakukan dengan penerapan penerapan
pendidikan karakter, akan dihasilakan insan yang cendikia dan bernurani.
Dengan istilah lain, melalui pendidikan karakter yang positif diharapkan
menghasilkan siswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
beriman, berprestasi, disiplin, tanggung jawab, sopan, berakhlak mulia,
kreatif, dan mandiri. Dengan demikian, pendidikan karakter mempunyai
andil yang sangat besar dan sudah sangat penting untuk dicanangkan
sebagai bagian pembentukan akhlak bagi pelajar Indonesia. Sebuah
pendidikan karakter jika tidak diidentifikasi oleh pilar-pilar karakter maka
akan menjadi sebuah perjalanan tanpa akhir. Heritage Foundation dalam
(Wiyani, 2014, hal. 48) merumuskan sembilan karakter dasar yang
menjadi tujuan pendidikan karakter. Kesembilan karakter tersebut, antara
lain:
1) Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya.
2) Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri.
3) Jujur.
4) Hormat dan santun.
5) Kasih sayang, peduli, dan kerja sama.
6) Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah.
7) Keadilan dan kepemimpinan.
8) Baik dan rendah hati.
9) Toleransi, cinta damai, dan persatuan.
Kemudian, Sebagaimana yang disitir oleh “Character
CountsCoalition (a Project of The Joseph Institute of Ethics), ada enam
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pilar-pilar karakter (The Six Pillars of Character) yang dapat menjadi
acuan. Enam pilar karakter yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Trustworthiness, bentuk karakter yang membuat seseorang menjadi
berintegritas, jujur, dan loyal.
2) Fairness, bentuk karkater yang membuat seseorang memiliki
pemikiran terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain.
3) Caring, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap
peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial
lingkungan sekitar.
4) Respect, bentuk karakter yang membuat seseorang selalu
menghargai dan menghormati orang lain.
5) Citizenship, bentuk karakter yang membuat seseorang sadar hukum
dan peraturan serta peduli terhadap lingkungan alam.
6) Responsibility, bentuk karakter yang membuat seseorang
bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan
sebaik mungkin” (Masnur Muslich, 2014, hal. 39).
Pilar-pilar karakter diajarkan secara sistematis dalam model
pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling the
good, dan acting the good. Knowing the good mudah diajarkan sebab
pengetahuan hanya bersifat kognitif. S etelah knowing the good harus
ditumbuhkan feeling loving the good, yaitu bagaimana merasakan dan
mencintai kebajikan menjadi engine yang dapat membuat orang senantiasa
mau berbuat baik. Dengan demikian, tumbuh kesadaran bahwa orang mau
melakukan perilaku kebajikan atas dasar cinta kepada perilaku kebajikan.
Setelah terbiasa melakukan kebajikan, acting the good berubah menjadi
kebiasaan.
Pilar-pilar pendidikan karakter sebaiknya diterapkan sejak usia
kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas
(golden age). Asumsinya, pada usia tersebut terbukti sangat menentukan
kemampuan anak dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.
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c. Pembelajaran Terintegrasi
Pembelajaran terintegrasi

dapat

memberikan

pengalaman

bermakna kepada peserta didik. H al ini disebabkan mereka memahami
berbagai konsep, keterampilan, dan nilai yang dipelajari dengan
menghubungkan melalui konsep dan keterampilan lain yang telah
dipahami. K onsep dan keterampilan tersebut dapat berasal dari satu
bidang studi dan antar-bidang studi. Pengalaman ini sangat diperlukan
dalam kehidupan, mengingat masalah yang dihadapai hanya mungkin
dapat diatasi secara tuntas dengan memanfaatkan berbagai bidang ilmu
secara interdisipliner atau multidisipliner. Pembelajaran terpadu beranjak
dari suatu tema sebagai pusat perhatian yang digunakan untuk menguasai
berbagai konsep dan keterampilan.
Tema-tema yang digunakan untuk pendidikan karakter dengan
pendekatan

komprehensif

diintegrasikan

dalam

pembelajaran

dan

pengembangan kultur sekolah, antara lain ketaatan beribadah, kejujuran,
tanggung jawab, kedisiplinan, kerja sama, kepedulian, dan hormat kepada
orang lain. Dengan demikian, diharapkan pengalaman nilai-nilai tersebut
dapat

berlangsung

secara

intensif

dan

lebih

bermakna

karena

dikembangkan melalui berbagai (direncanakan semua) pembelajaran
disertai pengambangan kultur di berbagai unit kerja sekolah (Wiyani,
2014, hal. 40).
d. Pengembangan Kultur Sekolah
Guna menciptakan kultur sekolah yang bermoral perlu diciptakan
lingkungan sosial yang dapat mendorong subjek didik memiliki moralitas
yang baik/karakter terpuji. S ebagai contoh, apabila suatu sekolah
memiliki iklim demokratis, para siswa terdorong untuk bertindak
demokratis. Sebaliknya, apabila suatu sekolah terbiasa mempraktikkan
tindakan-tindakan otoriter, maka sulit bagi siswa untuk menjadi pribadipribadi yang demokratis. Demikian juga apabila sekolah dapat
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menciptakan lingkungan sosial yang menjunjung tinggi kejujuran dan rasa
tanggung jawab, maka lebih mudah bagi para siswa untuk berkembang
menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Namun,
masyarakat secara umum juga perlu memiliki kultur yang senada
denganyang dikembangkan di lembaga pendidikan.
Pendidikan karakter di sekolah lebih banyak berurusan dengan
penanaman nilai.

Pendidikan karakter agar dapat dilaksanakan secara

integral dan utuh meski juga ditentukan metode yang akan dipakai
sehingga tujuan pendidikan karakter itu akan semakin terarah dan efektif.
Menurut Herry Widyastono dalam (Wiyani, 2014, hal. 42) “penerapan
metode pendidikan sendiri tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan
ujian (teaching to the test), tetapi pendidikan menyeluruh yang
memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, serta kecintaan
terhadap budaya-bahasa Indonesia”.
Guna mencapai pertumbuhan integral dalam pendidikan karakter
perlu dipertimbangkan berbagai macam metode yang membantu mencapai
idealisme dan tujuan pendidikan karakter. Metode ini bisa menjadi unsurunsur yang sangat penting bagi sebuah proyek pendidikan karakter di
sekolah. P endidikan yang mengakarkan diri pada konteks sekolah akan
mampu menjiwai dan mengarahkan sekolah pada penghayatan pendidikan
karakter yang realistis, konsisten, dan integral.(Wiyani, 2013, hal. 43-44)
menjelaskan bahwa terdapat lima unsur yang perlu dipertimbangkan dalam
mencapai pertumbuhan integral dalam pendidikan karakter, yaitu:
a. Mengajarkan: dengan mengajarkan nilai-nilai peserta didik
akanmempunyai gagasan konseptual tentang nilai-nilai pemandu
perilaku yang dapat dikembangkan dalam mengembangkan
karakter pribadinya.
b. Keteladanan: keteladanan menjadi hal klasik bagi berhasilnya
sebuah tujuan pendidikan karakter. Anak akan banyak belajar dari
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apa yang mereka lihat. Kata-kata dapat menggerakkan orang, tetapi
keteladanan lebih menarik hati.
c. Menentukan Prioritas: lembaga pendidikan memiliki prioritas dan
tuntutan dasar atas karakter yang ingin diterapkan di lingkungan
mereka. Tanpa adanya prioritas yang jelas, proses evaluasi atas
berhasil tidaknya pendidikan karakter tidak jelas.
d. Praksis Prioritas: praksis prioritas merupakan unsur lain yang
sangat

penting

bagi

pendidikan

karakter

adalah

bukti

dilaksanakannya prioritas nilai pendidikan karakter tersebut.
e. Refleksi: setelah tindakan dan praksis pendidikan karakter terjadi,
perlu diadakan semacam pendalaman, refleksi, untuk melihat
sejauh mana lembaga pendidikan telah berhasil atau gagal dalam
melaksanakan pendidikan karakter.
e. Tujuan Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter yang dibangun dalam pendidikan mengacu
pada Pasal 3 U ndang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2003, bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertunjuan 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”. Secara operasional tujuan pendidikan karakter dalam
setting sekolah menurut Doni Koesuma dalam (Wiyani, 2014, hal. 70-72)
sebagai berikut :
1. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang
dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian
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kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang
dikembangkan.
2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan
nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah.
3. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan
masyarakat dalam memerankan tanggung jawab karakter bersama.
Asumsi yang terkandung dalam tujuan pertama adalah penguasaan
akademik diposisikan sebagai media atau sarana untuk mencapai tujuan
penguatan dan pengembangan karakter. Dengan kata lain,sebagai tujuan
perantara untuk terwujudnya suatu karakter. Hal ini berimplikasi bahwa
proses pendidikan harus dilakukan secara kontekstual.
Tujuan kedua pendidikan karakter di sekolah adalah mengoreksi
perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang
dikembangkan sekolah. Tujuan ini memiliki makna bahwa tujuan
pendidikan karakter mimiliki sasaran untuk meluruskan berbagai perilaku
negative anak menjadi positif. Tujuan ketiga dalam pendidikan karakter
setting sekolah adalah membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga
dan masyarakat dengan memerankan tanggung jawab pendidikan karakter
secara bersama. Tujuan ini bermakna bahwa karakter di sekolah harus
dihubungkan dengan proses pendidikan di keluarga.
f. Alasan Adanya Pendidikan Karakter
Menurut Lickon dalam (Daryono dan Darminatun, 2013, hal. 64)
terdapat tujuh alasan mengapa pendidikan karakter itu harus disampaikan:
1) Merupakan cara terbaik untuk menjamin anak-anak (siswa)
memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupanya.
2) Merupakan cara untuk meningkatakan prestasi akademik.
3) Sebagaian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi
dirinya di tempat lain.
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4) Mempersiapkan siswa untuk menghormati pihak orang lain dan
dapat hidup dalam masyarakat yang beragam.
5) Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral
sosial seperti kesopanan, ketidak jujuran, kekerrasan, pelanggaran
kegiatan seksual dan etos kerja (belajar) yang rendah.
6) Merupakan persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di
tempat kerja dan,
7) Mengajarkan nilai-nilai budaya merupakan bagian dari kerja
peradaban.
g. Nilai-nilai Yang Di Kembangkan Dalam Pendidikan Karakter
Dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 P asal 31 ayat 3
disebutkan “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Amanat
tersebut dioperasionalakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional. Selengkapnya tujuan tersebut terdapat dalam BAB II Pasal 3:
pendidikan

nasional

berfungsi

mengembangkan

kemampuan

dan

membentuk watak serta peradaan bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang potensi
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat , berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.
Dalam permendiknas nomor 39 t ahun 2008 tentang pembinaan
kesiswaan disebutkan bahwa antaralain berakhlak mulia, demokratis,
menghormati hak azazi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat
madani (civil society). Nilai-nilai budaya dan karakter bangsa adalah
sebagai berikut:
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1) Religius. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan
ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah
agama lain, serta 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) Kerja keras. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh
dalam mengatasi berbagai hambatan, tugas, dan menyelesaikan
tugas dengan sebaik-baiknya.
6) Kreatif. Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara
atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7) Mandiri. S ikap 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
dipelajari, dilihat, dan didengar.
10) Semangat kebangsaan. Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan
yang menempatkan kepentingan 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
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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,
mengakui, dan menghormati keberhasilan orang lain.
13) Bersahabat/komunikatif. 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. S ikap dan tindakan yang selalu berupaya
mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan
mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaik kerusakan alam
yang sudah terjadi.
17) Peduli sosial. S ikap dan tindakan yang selalu ingin memberikan
bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18) Tanggung jawab.

S ikap

d an perilaku seseorang untuk

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia
lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,
sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
h. Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter di sekolah akan terlaksana dengan baik dan
lancar, jika guru dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip
pendidikan karakter. Kemendiknas dalam (Gunawan, 2012, hal. 36)
memberikan beberapa rekomendasi prinsip untuk mewujudkan pendidikan
karakter yang efektif sebagai berikut:
1) Memperomosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter.
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2) Mengidentifikasikan

karakter

secara

komprehensif

supaya

mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku.
3) Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk
membangun karakter.
4) Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian.
5) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan
perilaku yang baik.
6) Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna.
7) Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik.
8) Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral
berkarakter.
9) Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam
membanguninisiatif pendidikan karakter.
10) Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra
dalam usaha membangun karakter.
11) Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guruguru karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan
peserta didik.
Dengan adanya prinsip-prinsip untuk mengembangkan pendidikan
karakter, implementasi pendidikan karakter pada siswa sekolah dasar
semestinya berjalan dengan baik dan mudah karena semua komponen di
sekolah

memberikan

contoh

dan

informasi

bagi

siswa

dalam

mengembangkan kebiasaan berkarakter baik sejak duduk disekolah dasar
dan akan berkelanjutan pada jenjang sekolahnya yang lebih tinggi.
Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang direkomendasikan oleh
kemendiknas,

dasyim

budimansyah

berpendapat

bahwa

program

pendidikan karakter disekolah perlu dikembangkan dengan berlandaskan
pada prinsip-prisnsip sebagai berikut:
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1) Pendidikan karakter di sekolah harus dilaksanakan secara
berkelanjutan (kontinuitas). Hal ini mengandung arti bahwa proses
pengembangan nilai-nilai karakter merupakan proses yang
panjang, mulai sejak awal peserta didik masuk sekolah hingga
mereka lulus sekolah pada suatu satuan pendidikan.
2) Pendidikan karakter hendaknya dikembangkan melalui semua mata
pelajaran terintegrasi, melalui pengembangan diri, dan budaya
suatu satuan pendidikan. Pembinaan karakter bangsa dilakukan
dengan mengintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran, dalam
kegiatan kurikuler pelajaran, sehingga semua mata pelajaran
diarahkan pada pengembangan nilai-nilai karakter tersebut.
Pengembangan nilai-nilai karakter juga dapat dilakukan dengan
melalui pengembangan diri, baik melalui konseling maupun
kegiatan ekstrakurikuler, seperti kegiatan kepramukaan dan lain
sebagainya.
3) Sejatinya nilai-nilai karakter tidak diajarkan (dalam bentuk
pengetahuan), jika hal tersebut diintegrasikan dalam mata
pelajaran, kecuali bila dalam bentuk mata pelajaran agama (yang di
dalamnya mengandung ajaran) maka tetap diajarkan dengan
proses, pengetahuan (knowing), melakukan (doing), dan akhirnya
membiasakan (habit).
4) Proses pendidikan dilakukan peserta didik dengan secara aktif
(active learning) dan menyenangkan (enjoy full learning).
Hal ini berarti bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter
merupakan proses yang panjang, mulai sejak awal peserta didik masuk
sekolah hingga mereka lulus sekolah pada suatu satuan pendidikan.
Pembinaan karakter bangsa dilakukan dengan mengintegrasikan dalam
seluruh mata pelajaran, dalam kegiatan kurikuler mata pelajaran, sehingga

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

20

semua mata pelajaran diarahkan pada pengembangan nilai-nilai karakter
tersebut.
3. Ekstrakurikuler
a. Pengertian Ekstrakurikuler
Pengertian ekstrakurikuler secara etimologi berasal dari dua
kata yaitu “ekstra” yang berarti tambahan dan “kurikuler” yang berarti
rencana,

susunan

rencana

pelajaran”.Dengan

demikian

secara

etimologi ekstra kurikuler diartikan sebagai rencana pelajaran yang
berbentuk tambahan. Adapun pengertian ekstrakulikuler menurut
Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia adalah “kegiatan yang
dilakukan siswa sekolah atau universitas, di luar jam belajar kurikulum
standar”. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan aplikasi dari fungsi
pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 da lam (Wiyani, 2014, h al. 32) 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 kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga Negara

yang demokratis serta

bertanggungjawab”.
Menurut Wiyani (2014, ha l. 107), menyatakan bahwa:
“Kegiatan ekstrakulikuler merupakan kegiatan yang dilakukan dalam
mengembangkan aspek-aspek tertentu dari apa yang ditemukan pada
kurikulum yang sedang dijalankan, termasuk yang berhubungan
dengan bagaimana penerapan sesungguhnya dari ilmu pengetahuan
yang dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan tuntutan kebutuhan
hidup mereka maupun lingkungan sekitarnya”. Kehadiran kegiatan
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ekstrakulikuler di samping kegiatan kegiatan intrakurikuler sangat
bermanfaat bagi para peserta didik. Ekstrakurikuler dapat disebut
sebagai bagian pendidikan dalam arti luas. Dengan demikian, kegiatan
ini juga menjadi bagian dari proses yang sistematis dan sadar dalam
membudayakan warga negara muga agar memiliki kedewasaan sebagai
bekal hidup. Kegiatan ekstrarurikuler dapat diartikan sebagai kegiatan
pendidikan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka. Kegiatan
tersebut dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan sekolah
untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan
menginternalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan agama serta normanorma sosial, baik lokal, nasional, maupun global untuk membentuk
insan paripurna.Dengan kata lain, ekstrakurikuler merupakan kegiatan
pendidikan di luar jam pelajaran yang ditunjukkan untuk membantu
perkembangan 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 (Wiyani, 2014, hal.108)
Berdasarkan beberapa kutipan di atas maka dapat disimpulkan
bahwa kegiatan ekstrakulikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di
luar kelas dan di luar jam pelajaran yang disesuaikan dengan
kebutuhan pengetahuan, pengembangan, bimbingan dan pembiasaan
siswa agar memiliki kemampuan dasar penunjang, melalui kegiatankegiatan yang wajib maupun pilihan di sekolah.
b. Tujuan Ekstrakurikuler
Dalam suatu kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari aspek
tujuan. Begitu pula dengan kegiatan ekstrakulikuler memiliki tujuan
tertentu. Mengenai tujuan kegiatan dalam ekstrakurikuler dijelaskan
menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
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Indonesia Nomor 62 T ahun 2014 Tentang kegiatan Ekstrakurikuler
ayat (2) yaitu:
Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk
mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian,
kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka
mendukung

pencapaian

tujuan

pendidikan

nasional.

Menurut

(Suryobroto, 1997, hal. 272). Kegiatan ekstrakurikuler mempunyai
tujuan sebagai berikut :
1) Kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan kemampuan
siswa dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
2) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya
pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang
positif.
3) Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara
hubungan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya.
Tujuan ekstrakurikuler menurut (Sutisna, 1989, hal. 69) terbagi
menjadi tiga, yaitu tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat
sosial dan tujuan civic dan etis.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Adapun tujuan yang bersifat individual yaitu:
Menggunakan waktu yang konstruktif.
Mengembangkan kepribadian.
Memperkaya kepribadian.
Mencapai realisasi diri untuk maksud-maksud baik.
Mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab.
Belajar memimpin dan turut aktif dalam pertemuanpertemuan.
Menyediakan kesempatan bagi penilaian diri.
Adapun tujuan yang bersifat sosial yaitu:

a) Memberikan rekreasi mental dan fisik yang sehat.
b) Memperoleh pengalaman dalam bekerja dengan orang
lain.
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c) Mengembangkan tanggung jawab kelompok yang
demokratis.
d) Belajar mempraktekkan hubungan manusia yang baik.
e) Memahami proses kelompok.
f) Memupuk hubungan guru-murid yang baik.
g) Menyediakan kesempatan bagi partisipasi murid-guru.
h) Meningkatkan hubungan sosial.
Adapun tujuan yang bersifat civic dan etis yaitu:
a) Memupuk ikatan persaudaran diantara siswa-siswi tanpa
membedakan daerah, suku, agama, status ekonomi dan
kesanggupan.
b) Membangun minat dan gairah terhadap program sekolah
c) Menyediakan sarana dimana siswa dapat menyumbang
pada kesejahteraan dirinya sendiri.
Adapun tujuan kegiatan ekstrakurikuler menurut Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan (1994, hal. 2) sebagai berikut:
a) Siswa dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan
keterampilan mengenai hubungan antara berbagai mata
pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi
upaya pembinaan manusia seutuhnya yang:
(1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa
(2) berbudi pekerti luhur
(3) memiliki pengetahuan dan keterampilan
(4) sehat rohani dan jasmani
(5) berkepribadian yang mentap dan mandiri
(6) memilki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan
kebangsaan.
b) Siswa mampu memanfaatkan pendidikan kepribadian
serta mengaitkan pengetahuan yang diperolehnya dalam
program kurikulum dengan kebutuhan dan keadaan
lingkungan.
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Kegiatan ekstra kurikuler yang merupakan seperangkat
pengalaman

belajar

pembentukan

memiliki

kepribadian

nilai-nilai

siswa.

Adapun

manfaat

bagi

tujuan

dari

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler disekolah menurut Usman
(1993, hal. 22) adalah:
1) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan
kemampuan siswa beraspek kognitif, afektif, dan
psikomotor.
2) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya
pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia
seutuhnya yang positif.
3) Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara
hubungan satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.
Dari pendapat diatas mengenai tujuan kegiatan ekstrakurikuler
yang ingin dicapai yaitu untuk kepentingan para siswa. Dengan kata
lain,

kegiatan

ekstrakurikuler

membantu

siswa

untuk

dapat

mendapatkan suatu pembelajaran di luar jam mata pelajaran wajib.
c. Prinsip Kegiatan Ekstrakurikuler
Noor (2012, ha l. 76) mengungkapkan pendapatnya mengenai
prinsip dari kegiatan ekstrakurikuler, yaitu :
1) Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang
sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik
masing-masing.
2) Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai
dengan keinginan dan diikuti secara suka rela peserta didik.
3) Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler
yang menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh.
4) Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler
dalam suasana yang disukai dan menggembirakan peserta
didik.
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5) Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang
membangun semangat peserta didik untuk bekerja dengan
baik dan berhasil.
6) Kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstrakurikuler
yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.
4. Pramuka
a. Pengertian Pramuka
Kepramukaan merupakan proses pendidikan dalam bentuk
kognitif dan psikomotorik yang menyenangkan bagi anak-anak dan
pemuda di bawah tanggung jawab orang dewasa yang dilaksanakan di
luar lingkungan sekolah dan keluarga, oleh karena itu kegiatan
pramuka di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka. Sebagai anggota gerakan
pramuka hendaknya memahami arti dan hakekat kepramukaan. Hal ini
dimaksudkan agar setiap anggota pramuka dapat bersikap dan
bertindak sesuai dengan hakekat kepramukaan itu, sehingga kekeliruan
dalam menapsirkannya tidak terjadi. Secara harfiah pramuka dapat
diartikan ”paling depan”. Kata pramuka merupakan rangkaian dari kata
“Pra”, Mu, Karana”. pra yang merupakan singkatan dari kata “praja”.
Yang berarti rakyat atau warga. Mu singkatan dari kata “muda” yang
berarti belum dewasa. Ka singkatan dari kata “karana” yang berarti
perbuatan , p enghasila. Dengan demikian gerakan pramuka berarti
gerakan rakyat atau warga negara yang masih muda yang sanggup dan
menujuh berkarya. Selain pengertian di atas, Baden Powell
mendefinisikan kepramukaan sebagai berikut :
“Kepramukaan itu bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari dengan
tekun, bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran dan naskahnaskah dari suatu buku. Kepramukaan adalah suatu permainan yang
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menyenangkan di alam terbuka, tempat 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”
(Sunardi, 2014, hal. 3).
Dari penjelasan Baden-Powell tersebut, kita akan dapat
mengambil maknanya, yaitu: Kepramukaan adalah suatu permainan
yang mengandung pendidikan. Pendidikan apa? Banyak para pembina
yang telah melupakan “hal paling mendasar”, bahwa faktor pembinaan
watak (mental) adalah yang harus dan sangat diperhatikan.Dengan
“Pembangunan Karakter” (Character Building), Gerakan Pramuka
dapat memberikan sumbangan positif terhadap negara dengan
penyemaian benih-benih calon pemimpin yang patriotis (Sunardi,
2014, hal. 3).Tujuan gerakan pramuka mendidik dan membina kaum
muda guna mengembangkan mental, sosial, moral, spiritual, emosional
intelektual dan fisik sehingga menjadi manusia berkepribadian,
berwatak dan berbudi pekerti luhur, menjadi wara negara Indonesia
yang berjiwa Pancasila, menjadi anggota masyarakat yang baik dan
berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta
bersama bertanggung jawab untuk bangsa dan negara, memiliki
kepedulian terhadap sesama hidup dan alam, lingkungan baik lokal,
nasional dan internasional (Melinda, 2013,hal. 9-10).Selain pendapatpendapat

yang

ditentukan

oleh

beberapa

definisi

mengenai

kepramukaan, (Melinda 2013, hal. 2-3) mendefinisikan pendidikan
kepramukaan adalah: “Pendidikan non formal yang menunjang
pendidikan formal di sekolah dan pendidikan informal dalam keluarga
yang bertujuan untuk mengembangkan watak dan karakter peserta
didik”.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

27

Pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan pembelajaran
yang dilakukan kepada sejumlah peserta didik di bawah bimbingan
orang dewasa dengan melalui kegiatan rekreatif, edukatif, kreatif,
menantang dan menyenangkan di alam terbuka, yang dikemas dalam
bentuk berbagai kegiatan sesuai dengan satuan atau golongan peserta
didik. Pendidikan kepramukaan tidak membeda-bedakan ras, golongan
dan suku bangsa, terbuka bagi siapapun untuk bersama-sama, belajar
bersama dan membina diri bersama-sama, termasuk untuk para peserta
didik yang mengalami kelainan fisik, mental, emosional dan atau
sosial. Peserta didik berkebutuhan khusus sebagai anggota pramuka
memiliki hak yang sama untuk mengikuti berbagai kegiatan
kepramukaan sesuai kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.
Dengan melalui kegiatan yang menarik dan menantang mereka dapat
memperoleh pengalaman belajar yang diharapkan dapat memberikan
dampak positif dalam membentuk sikap, nilai-nilai kepribadian yang
sesuai dengan perkembangan dan kemampuannya (Melinda, 2013, hal.
3).
b. Tujuan Gerakan Pramuka
Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka
agar memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia,
berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai
luhur bangsa, dan memiliki kecapakan hidup sebagai kader bangsa
dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia,
mengamalkan pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup (Sunardi,
2014, hal. 5).
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c. Sifat Kepramukaan
Ada beberapa sifat keperamukaan(Berdasarkan AD&ART)
diantaranya:
1) Gerakan

Pramuka

adalah

organisasi

pendidikan

yang

keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan
suku, ras, golongan, dan agama.
2) Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial-politik, bukan bagian
dari salah satu organisasi sosial-politik dan tidak menjalankan
kegiatan politik praktis.
3) Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya
untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Sunardi,
2014, hal. 4).
Berdasarkan resolusi komperensi kepramukaan sedunia pada
tahun 1924 di Kopenhage, Denmark, dinyatakan bahwa kepramukaan
mempunyai tiga sifat atau ciri khas yaitu (Sunardi, 2006, hal. 4).
1) Bersifat nasional, maksudnya bahwa suatu organisasi yang
menyelenggarakan pendidikan kepramukaan pada suatu Negara
haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan dan
kebutuhan wilayahnya. Pendidikan dan kepramukaan
disesuaikan dengan keadaan dan kepentingan masyarakat
setempat. Inilah yang menyebabkan pelaksanaan pendidikan
kepramukaan terkadang berbeda pada suatu daerah dengan
daerah lainnya dan suatu Negara dengan Negara lainnya.
2) Bersifat internasional, maksudnya bahwa organisasi
kepramukaaan di Negara manapun di dunia ini harus membina
dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan
antara sesama pramuka dan sesama manusia, tanpa
membedakan kepercayaan, agama, golongan, tingkat/status
sosial, suku, bangsa dan bahasa.
3) Bersifat universal, maksudnya kepramukaan itu dapat berlaku
untuk siapa saja serta dapat diselenggarakan dimana saja.
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d. Fungsi Gerakan Pramuka
Gerakan Pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan
nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga dan sebagai wadah
pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan menerapkan
prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta
berlandaskan sistem Among. (Berdasarkan AD&ART Gerakan
Pramuka, Pasal 5) Sunardi (2014, hal. 5). Gerakan pramuka berfungsi
sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui :
a. Pendidikan dan pelatihan pramuka.
b. Pengembangan pramuka
c. Pengabdian masyarakat dan orangtua, dan
d. Permainan yang berorientasi pada pendidikan. (Pasal 3, U U
No. 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka) Sunardi (2014,
hal. 5).
e. Penanaman Karakter dalam Pendidikan Pramuka
Penanaman karakter dalam kepramukaan ditunjukan dengan
adanya penanaman nilai-nilai moral kepada pramuka. Dalam
kepramukaan itu nilai-nilai moral yang wajib dimiliki oleh seorang
pramuka disebut dharma. Dan mereka wajib mengikat janji pramuka
dan melaksanakan janji tersebut dengan sepenuh jiwa, janji seorang
pramuka disebut satya.
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 di golongan penggalang, terdiri dari dua
macam, yaitu :
1. Janji (satya) yang berupa Trisatya :
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TRISATYA
Demi Kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:
1) Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kestuan
Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila.
2) Menolong sesama hidup dan mempersiapkan di ri membangun
masyarakat.
3) Menepati Dasadarma.
Di dalam trisatya ada enam kewajiban yaitu :
1) Kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2) Kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
3) Kewajiban terhadap Pancasila
4) Kewajiban terhadap sesama hidup
5) Kewajiban Terhadap masyarakat, dan
6) Kewajiban terhadap Dasa Dharma
(Andri Bob Sunardi, 2014, hal 10).
2. Ketentuan moral (darma) berupa Dasa Darma:
Dasa Darma
1) Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2) Cinta alam dan kasih sayang terhadap sesama manusia
3) Patriot yang sopan dan kesatria
4) Patuh dan bermusyawarah
5) Rela menolong dan tabah
6) Rajin, trampil dan gembira
7) Hemat, Cernat, dan bersahaja
8) Disiplin, berani, dan setia
9) Bertanggung Jawab dan dapat dipercaya serta,
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10) Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan (Sunardi, 2014,
hal. 12)
Kode

kehormatan

untuk

masing-masing golongan

usia

berbeda-beda disesuaikan dengan perkembangan jasmani dan rohani
masing-masing golongan pramuka yaitu:
a) Siaga

:

Janji

: Dwi Satya

Dharma

: Tri Satya

b) Penggalang :
Janji

: Tri Satya

Dharma

: Dasa Dharma

c) Penegak

:

Janji

: Tri Satya

Dharma

: Dasa Dharma

d) Pandega

:

Janji

: Tri satya

Dharma

: Dasa Dharma

f. Kegiatan-Kegiatan Pramuka Yang Berkarakter
Kegiatan

kepramukaan

yang

diselenggarakan

Gerakan

Pramuka dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar
metodik pendidikan kepramukaan yang disesuaikan dengan kebutuhan,
situasi dan kondisi masyarakat dewasa ini. Kegiatan kepramukaan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka, kegiatan harus
mengarah

kepada

sasaran

pendidikan

kepramukaan

yaitu

pengembangan dan pembinaan watak, mental, jasmani, rohani,
pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan pramuka. Dengan sasaran
itu, diharapkan tercapai tujuan gerakan pramuka dapat tercapai. Barisberbaris merupakan bentuk kedisiplinan dan juga merupakan latihan-
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latihan gerak dasar yang diwujudkan dalam rangka menanamkan sikap
para anggota pramuka agar dapat menumbuhkan sikap; disiplin pribadi
maupun disiplin kelompok, rasa tanggung jawab, kesatuan dan
persatuan, kompak, kebersamaan, dan penampilan pribadi yang baik
secara perorangan maupun kelompok (Sunardi, 2006, hal. 92).
Morse semaphore dan sandi merupakan kegitan pramuka
dimana pramuka harus belajar untuk mengerti tanda-tanda yang sifat
rahasia dan hanya dapat dilakukan diketahui oleh pramuka. P3K
(Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), memberi bantuan sementara
pada si korban kecelakaan sebelum mendapatkan pemeriksaan intensif
dari dokter ahli. Kegiatan perkemahan, kegiatan ini dimaksudkan agar
pramuka memiliki ketahanan tubuh dan ketahanan mental saat berada
di lingkungan luar. Dalam perkemahan mereka akan mempraktekan
ilmu-ilmu yang mereka pelajari dalam kepramukaan. Serta dapat
mengenal alam sekitar dengan lebih baik lagi.
g. 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 t ahun 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.(Daroeso, 1986, hal. 157).
h. Metode Pramuka
Metode Kepramukaan cara belajar interaktif dan progresif UU.
No 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka pasal 7:
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1) Pengamalan kode kehormatan pramuka.
2) Kegiatan Belajar sambil melakukan.
3) Kegiatan belajar yang berkelompok, bekerja sama, dan
berkompetensi.
4) Kegiatan yang menantang.
5) Kegiatan di alam terbuka.
6) Kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan
dukungan.
7) Penghargaan berupa tanda kecakapan, dan
8) Satuan terpisah anatara putra dan putri.(Andri Bob Sunardi,
2014, hal. 417)
Dalam AD dan ART pramuka dijelaskan metode kepramukaan
sebagaimana di maksudkan pada UU. No 12 T ahun 2010 Tentang
Gerakan Pramuka Pasal 10.
1) Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan di gunakan
Sistem Among.
2) Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan
yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disipin,
dan mandiri dalam hubungan timbal balik.
3) Sistem among sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan:
a. di depan menjadi teladan,
b. di tengah membangun kemauan dan
c. di

belakang

mendorong

dan

memberikan

motivasi

kemandirian. (Andri Bob Sunardi, 2014, hal. 419).
Untuk itu Angaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga pasal 11
UU. No 12 T ahun 2010 m enyebutkan : “Pendidikan kepramukaan
dalam sistem pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan
nonformal yang diperkarya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan
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pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia,
berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai
luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup” (Sunardi, 2014, ha l.
419).
Berdasarkan penjelasan di atas dengan adanya metode materi
kegiatan pramuka menjadi salah satu faktor pendukung pelaksanaan
kegiatan Pramuka guna menghasilkan nilai-nilai karakter yang
diharapkan oleh sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka.
Metode Kepramukaan ini perlu dilakukan secara menyenangkan dan
terarah dan tidak terlepas dari Sistem Among dan kiasan dasar.
Sedangkan pramuka merupakan anggota dari gerakan pramuka yang
melaksanakan kegiatan kepramukaan. Lord Baden Powell menjelaskan
bahwa: “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, tempat orang dewasa dan anakanak pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan bagaikan kakak
beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan
kesediaan untuk memberi pertolongan bagi yang membutuhkannya”.
E. Mulyasa mengungkapkan “gerakan ini di kembangkan untuk
memberdayakan generasi muda dengan memberi dukungan moril dan
materil yang memadai agar menjadi generasi berkualitas, yang
berwatak, berkepribadian religius, berkemampuan dan mandiri”.
Tentunya

tujuan

tersebut

sejalan

dengan

pancasila

dalam

mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta menjaga
stabilitas karakter bangsa ini. Maka dari itu, sudah sepatutnya sekolah
mendorong peserta didiknya agar mempunyai kesadaran ikut serta
dalam membentuk karakternya guna menjadi manusia yang bermanfaat
dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
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Dari beberapa pendapat di atas bahwa metode pramuka sangat
menunjang dalam

keberlangsungan

di

setiap

kegiatan

dalam

membentuk manusia yang berlandaskan pancasila dan agama yang
menghasilkan karakter dari setiap proses kegiatan kepramukaan. Oleh
karena

itu

metode

pramuka

hadir

untuk

membantu

proses

kepramukaan agar apa yang di sampaikan lebih terarah dan mudah di
pahami oleh peserta didik.
B. Studi Relevan
Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi sebelumnya sebagai
penelitian yang terdahulu relevan :
1. Afroh Nailil Hikmah (2013) “ Upaya Pembentukan Karakter Siswa
Melalui Kegiatan Ekstrakulikuler Pramuka Di SDIT Salsa bila 2
Klaseman Sidoharjo”.
Penelitian ini menggunakan metode lapangan atau kancah (filed
research) yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara
(interview) dan dokumentasi sedangkan analisis datanya dengan
memilih dan memusatkan data yang muncul dari catatan lapangan,
kemudian menyusun pola hubungan dari hasil penelitian dalam bentuk
naratif kemudian menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Dalam
penelitian ini materi yang mengandun gnilai-nilai karakte ryaitu
memiliki kesamaan pada tujuan dan prinsip, metodologi yang
mengarah pada penanaman dan pengembangan nilai-nilai pendidikan
yang tercermin pada undang-undang pramuka dan menciptakan
kegiatan yang menyenangkan menarik dan mengandung nilai
pendidikan.
Dari penelitian terdahulu yang relevan diatas mempunyai jenis analisis
data yang sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif,
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adapun perbedaan penelitian yang terdahulu dan sekarang penelitian yang
terdahulu hasilnya adalah materi yang mengandung nilai-nilai karakterya
itu memiliki kesamaan pada tujuan dan prinsip, metodologi yang
mengarah pada penanaman dan pengembangan nilai-nilai pendidikan yang
tercermin pada undang-undang pramuka dan menciptakan kegiatan yang
menyenangkan, menarik dan mengandung nilai pendidikan karakter ini
yang dikembangkan sementara dengan penelitian yang baru hasilnya
adalah penanaman karakter disiplin, religius, dancinta tanah air karakter
yang diterapkan dalam pramuka.
2. Wahyu Wijayanti (2012) “ Pelaksanaan Pendidikan Karakter Mandiri
Pada Kegiatan Pramuka”.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Ada
punteknik

pengumpulan

data

yang

digunakan

adalah

observasi,

wawancara, dan dokumentasi sedangkan analisis datanya dengan
menggunakan

data

deskriptif

kualitatif

dan

uji

keabsahan

data

menggunakan trigulasi sumber data dan triangulasi teknik.
Dalam penelitian ini karakter ditanamkan melalui kegiatan pramuka
yang menarik, menantang dan menyenangkan memalui kegiatan
kepramukaan. Dari penelitian terdahulu yang relevan diatas mempunyai
jenis data yang sama menggunakan deskriptif kualitatif tetapi dalam
penelitian dengan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi
kasus, adapun perbedaan penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang
penelitian yang terdahulu hasilnya adalah karakter yang ditanamkan
memlaui kegiatan pramuka yang menarik, menantang dan menyenagkan
melalui kegiatan kepramukaan sementara dengan penelitian yang baru
hasilnya adalah penanaman karakter religius, disiplin karakter yang
diterapkan dalam pramuka. Adapun persamaan dan perbedaan dari kedua
penelitian yang terdahulu dan yang sekarang ialah sama-sama meneliti
tentang pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakulikuler pramuka dan
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perbedaanya adalah hasil penelitian yang diperoleh berbedadari yang
terdahuludan yang sekarang contohnya penelitian yang sekarang hasilnya
yang diteliti religius, disiplin dan hasil penelitian yang terdahulu adalah
karakter yang ditanamkan menantang, menyenangkan, dan metodologi
yang dikembangkan mengarah pada undang-undang pramuka yang
menyenangkan yang mengandung nilai karakter.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif deskriptif, maksudnya data yang dikumpulkan itu berupa
kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya
penerapan

metode

kualitatif.

Selain

itu,

semua

yang

dikumpulkan

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian ini
dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang data-datanya
berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari wawancara, catatan
laporan, dokumen, dan lain-lain, atau penelitian yang didalamnya mengutamakan
untuk pendeskripsian secara analisis sesuatu peristiwa atau proses sebagaimana
adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam
dari proses tersebut. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif
yaitu:”penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,
secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah” (Moleong, 2014, hal. 6).
Menurut Sugiyono (2014, hal. 9) “Metode penelitian kualitatif ad alah
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannnya adalah
eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan
sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik
pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari
pada generalisasi”.
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Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam (Gunawan, 2015,
hal. 82) a dalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati
yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh)”. Menurut Nana
(2007 hal. 64)“Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitianyang berusaha
mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat
sekarang, dengan kata lain penelitian deskriptif mengambil masalah atau
memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada
saat penelitian dilaksanakan”.
Berdasarkan

pengertian

tersebut,

penelitian

deskriptif

merupakan

penelitian yang berusaha memaparkan suatu gejala ataupun keadaan secara
sistematis sehingga objek penelitian menjadi jelas, penelitian kualitatif merupakan
suatu paradigma penelitian dengan cara wawancara dan observasi untuk
mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang, atau suatu keadaan pada tempat
tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi.
B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah An Nizhom Kota
Jambi, alasan praktis dalam pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan
beberapa pertimbangan, yaitu:
a. Keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dari segi tenaga
maupun efesien waktu.
b. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan
berbagai keterangan yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini.
c. Implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan pramuka ini belum
berjalan secara optimal di kelas IV.
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2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah seseorang atau lapangan yang akan dijadikan
penelitian atau sumber yang dapat diteliti dengan metode dialog sekaligus
menjadikan data dalam penelitian. Subjek penelitian ini yang dominan adalah
pembina pramuka, pelatih pramuka dan siswa. Namun untuk memperoleh data
yang akurat maka di perlukan juga adanya pendiskusian dengan subjek yang
lain atau rangkaian aktivitas yang dikerjakan.
Berdasarkan pada pandangan di atas, maka pada dasarnya kehadiran
peneliti di sini di samping sebagai instrument juga menjadi factor penting
dalam seluruh kegiatan penelitian ini.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan
tujuan penelitian yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data yang
berkaitan dengan kelengkapan data yang ingin diteliti Karakter Peserta didik,
maka di perlukan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, data
tersebut yang meliputi :
a. Data Primer (Primary Data)
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
objek yang diteliti/sumber asli. Menurut Sugiyono ( 2014, hal. 225) yang
menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini peneliti mencari
dan mengumpulkan data yang berkenaan dan langsung berkaitan dengan
pokok permasalahan dalam penelitian. Data primernya berupa informasi
yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh
peneliti data yang di peroleh diantaranya sikap religius, disiplin.
b. Data Sekunder (Secindary Data)
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Data Sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014, hal. 225). Data sekunder
umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun
dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak
dipublikasikan.
c. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi atau
peristiwa, dan dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan
orang yang bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang
berbentuk suasana atau peristiwa berupa suasana yang bergerak ataupun
lisan, meliputi ruagan, suasana, dan proses. Sumber data tersebut
merupakan objek yang akan diobservasi. Adapun sumber data dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Peristiwa atau kejadian
Dalam penelitian ini peristiwa atau kejadian dijadikan sumber data
adalah

implementasi

pendidikan

karakter

melalui

kegiatan

ekstrakulikuler pramuka di Madrasah Ibtidaiyah An Nizhom

Kota

Jambi.
b) Pelaksana dan Pembina
Dalam hal ini seperangkat organisasi kepengurusan lembaga dapat
memberikan informasi dapat dilakukan melalui wawancara dan
lainnya.
c) Dokumentasi
Sumber data yang diambil dari dokumen ini berupa data dalam
bentuk laporan, catatan peristiwa, keterangan, dan lain sebagainya.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam teknik dalam
pengumpulan data, yaitu:
1. Teknik Pengamatan (Observasi)
“Observasi

merupakan

suatu

teknik pengumpulan

data

yang

dilakukandengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan
secara sistematis” Arikunto dalam (Gunawan, 2015, hal. 143). Selanjutnya
Menurut Kartono dalam(Gunawan, 2015, ha l. 143) “observasi ialah studi
yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala
psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Isltilah “observasi
diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena
yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam
fenomena tersebut”. Kemudian menurut pendapat Iskandar (2009, ha l.
121), “kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan, pencatatan
secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat
dan hal-hal lain yang diperlukan”.
2. Teknik Wawancara
Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu
masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua
orang atau lebih berhadapan secara fisik Setyadin dalam (Gunawan, 2015,
hal. 160)”. Sedangkan menurut pendapat Kartono dalam (Gunawan, 2015,
hal. 160) “interview/wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog
yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh
informasi dari terwawancara”. Kemudian menurut pendapat Moleong
(2014, hal. 186) “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan
(interviewer)

itu

dilakukan

yang

oleh

mengajukan

dua

pihak,

pertanyaan

yaitu

pewawancara

dan

terwawancara
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(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Dengan
demikian, interviewer atau wawancara adalah suatu percakapan yang
dilakukan secara langsung (face to face) antara peneliti dan informan,
dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara
tanya jawab.Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara yang bersifat semi standar.
Pendekatan

menggunakan

petunjuk

umum

wawancara

yang

merupakan kombinasi wawancara terpimpin dan tak terpimpin yang
menggunakan berbagai inti pokok pertanyaan yang akan diajukan, yaitu
interviewer membuat garis besar pokok-pokok permasalahan, namun
dalam pelaksanaannya tidak perlu dipertanyakan secara berurutan dan
pemilihan kata-katanya juga tidak baku tetapi dimodifikasi pada saat
wawancara berdasarkan situasinya (Satori dan Komariah, 2013, hal. 135).
Dalam wawancara ini peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara
namun peneliti juga lebih terbuka dan mencatat apa yang telah
dikemukakan oleh informan. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu
mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh
informan.
3. Studi Dokumentasi
Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu docere, berarti mengajar.
Menurut Gottschalk dalam (Gunawan, 2015, ha l. 175) “ dokumen
(dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses
pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang
bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis”.
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari
seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,
sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.
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Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa,
dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang
dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.
Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang
diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens
sehingga mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu
kejadian. Metode dokumentasi ini berarti cara mengumpulkan data dengan
mencatat data yang sudah ada berupa data-data sekolah, data-data siswa
yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka di Madrasah Ibtidaiyah
Swasta An Nizhom Kota Jambi.
E. Teknik Analisis Data
Analisis

data

dilakukan

dengan

mengorganisasikan

data,

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat
kesimpulan yang dapat diceritakan ke pada orang lain. (Yamin, 2009, hal. 22)
mengemukakan bahwa analisis data dilakukan dengan menguji kesesuaian
antara data yang satu dengan data yang lain. Dalam penelitian ini
menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman dalam (Sugiyono,
2014, hal. 246) mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus
sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Aktivitas analisis data yaitu
reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.
1. Reduksi data
Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan sejak
pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode,
menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya
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dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan.
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam penelitian ini, data
diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian data
tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran
yang jelas kepada penulis (Sugiyono, 2015, hal. 247).
2. Penyajian data
Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau
menyajikan data. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks
naratif. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) sebagaimana yang
dikutip oleh Sugiyono (2015, hal. 249) m enyatakan bahwa “the most
frequent from of display data for qualitative research data in the past has
been narrative text: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data
dalam penelitian kualitatif adalah data teks yang bersifat naratif.
Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan penulis
untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang telah dipahami, selain dengan teks yang naratif, juga
berupa, grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.
Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya,
tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif dan di
dalam penelitian ini penulis menggunakan teks yang bersifat naratif.
Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub
bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara,
dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan teks yang bersifat naratif.
3. Kesimpulan
Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif
Menurut Miles and Huberman adalah

p enarikan kesimpulan dan
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verifikasi. Sugiyono (2015, hal. 252) menyatakan bahwa “kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah
apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya”. Dari ketiga metode analisis data di atas
penulis menyimpulkan bahwa, ketiga metode ini yang meliputi reduksi
data, penyajian data dan kesimpulan akan penulis lakukan setelah semua
data telah diperoleh melalui wawancara catatan lapangan, dan juga
memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik kesimpulan
terhadap

implementasi

pendidikan

karakter

melalui

kegiatan

ekstrakulikuler pramuka di Madrasah Ibtidaiyah An Nizom Kota Jambi.
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
1. Keabsahan Data
Keabsahan data dapat dilakukan dengan teknik pemeriksaan yang
didasarakan atas kriteria tertentu Menurut Moleong (2009:324), ada empat
kriteria dalam teknik pemeriksaan data, yaitu:
1) derajat Kepercayaan (credibility).
2) keterahlian (transferability).
3) kebergantungan (dependability) dan,
4) kepastian (confirmanbility)” .
Untuk mengecek keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan
derajat

kepercayaan

(kredibilitas).

Kriteria

ini

dipergunakan

untuk

membuktikan bahwa data atau informasi yang diperoleh benar-benar
mengandung nilai kebenaran (truth value). Adapun teknik yang dilakukan
antara lain :
a. Pengamatan secara seksama
Pengamatan secara seksama dilakukan secara terus menerus untuk
memperoleh gambaran yang nyata tentang implementasi pendidikan
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karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di kelas IV Madrasah
Ibtidaiyah An Nizom Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
b. Triangulasi
Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan data dengan
membandingkan data yang diperoleh dari suatu sumber ke sumber lainnya
pada saat yang berbeda atau membandingkan data yang diperoleh dari satu
sumber lainnya dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk
mengecek atau membandingkan data penelitian yang dilakukan sehingga
informasi yang didapatkan memperoleh kebenaran.Triangulasi sumber
dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa
sumber. Peneliti perlu mengeksplorasi beberapa sumber data terkait
kebenaran data, namun perlu diingat bahwa sumber yang diminta datanya
adalah sumber yang terkait persoalan penelitian sehingga meningkatkan
kepercayaan penelitian.
Sumber Data 2
(Pembina Pramuka)

Sumber Data 4
(Siswa)
Sumber Data 1
(Kepala Sekolah)

Sumber Data 3
(Guru Kelas)

Keterangan diatas menunjukkan bagaimana peneliti mengumpulkan
informasi terkait pemahaman dan keterlaksanaan ekstrakurikuler pramuka
kepada beberapa sumber terkait yakni kepala sekolah,pembina pramuka selaku
pelaksana teknis, selain itu pembantu pelatih pramuka, dan siswa yang
mengikuti.

Berdasarkan

informasi

yang

diperoleh,

selanjutnya

akan
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dideskripsikan, dikategorisasikan, dipilih mana saja pandangan yang sama dan
berbeda dan mana yang spesifik dari keempat sumber data (informan) tersebut.
Peneliti

selanjutnya

menganalisis

data

sehingga

menghasilkan

suatu

kesimpulan yang akan dimintakan kesepakatan (member check) dengan
keempat sumber data (informan) tersebut.
c. Mengadakan pengecekan anggota (membercheck)
Membercheck

dimaksudkan

untuk

memeriksa

keabsahan

data.

Membercheck dilakukan setiap akhir kegiatan wawancara. Dalam hal ini,
peneliti berusaha mengulang kembali garis besar hasil wawancara
berdasarkan catatan yang dilakukan peneliti agar informan yang diperoleh
dapat digunakan dalam penulisan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh
sumber data.
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G. Jadwal Penelitian
Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian di lapangan, maka
penulis menyusun agenda penelitian secara sistematis yang terlihat pada tabel 1
jadwal penelitian disusun bertujuan untuk menjadi pedoman dalam melakukan
langkah-langkah penelitian nantinya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada
table berikut.
Tabel 3. 1.
Jadwal Penelitian
No

Jenis
Kegiatan

Juni
Juli
Oktober
November Desember April
2018
2018
2018
2018
2018
2019
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1

Pengajuan
judul
Proposal
Penyusunan
Proposal
Bimbingan
Proposal
Seminar
Proposal
Perbaikan
Proposal
Pengurusan
Izin Riset
Pelaksanaan
Riset
Penyusunan
Data
Penulisan
Skripsi
Perbaikan
Skripsi
Penyempurn
aan
Munaqasah
Pengandaan
Skripsi

x

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X

Note: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
Berangkat dari fokus Penelitian yang dikemukakan pada Bab 1 yang
ingin mengungkapkan dan memaparkan tentang problematika penerapan
kurikulum 2013 Di MIS An-Nizhom Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, Maka
dalam Bab ini Peneliti akan memaparkan data sesuai dengan temuan Peneliti
dilapangan. Selain itu ada pula dalam Bab IV ini akan dipaparkan gambaran
umum tentang Sekolah yang diteliti. Pembahasan pada tahap paparan pada data
ini terdiri dari 3 bagian pembehasan, Yaitu: Deskripsi umum lokasi Peneliti,
Paparan data, Temuan Penelitian.
1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini diambil Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta AnNizhom Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Pembangunan yayasan
Madrasah Ibtidaiyah Swasta An-Nizhom Kec. Telanaipura Kota Jambi ini
berdiri atas dasar ide masyarakat dengan Anggota DPR setempat yang mana
dimulainya pembangunan sejak tahun 1984 yang awal bentuk pembangunan
gedung dari kayu dan papan. Kemudian seiring berjalannya waktu timbulah
ide serta masukan dari masyarakat setempat dan dengan adanya dana
pembangunan yang mendukung sehingga pada tahun 2010 gedung madrasah
sudah berubah dalam bentuk bangunan yang permanen. Sekolah ini
bercirikan agama islam, namun pelajarannya sama d engan Sekolah Dasar
dan juga mempunyai pelajaran tambahan seperti Aqidah Akhlak, Quran
Hadis, Fiqh, SKI, Iqro’ dan Bahasa Arab.
2. Visi dan Misi MIS An-Nizhom Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
Tujuan

dari

Madrasah

Ibtidaiyah

Swasta

An-Nizham

ingin

menggabungkan antara iptek dan imtaq dengan Visi Misi yang menunjang
pendidikan. Sebagai berikut :
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a) Visi MIS AN-NIZHOM
BERIMAN DAN BERTAQWA, CERDAS DAN TERAMPIL
b) Misi MIS AN-NIZHOM
1) Membentuk insan yang berakhlak mulia, berbudi luhur, disiplin
dan bertanggung jawab.
2) Membentuk generasi yang kreatif, Inovatif, berilmu pngetahuan,
yang tinggi dan mandiri.
3) Mengantar generasi untuk berprestasi yang berbekal penguasaan
IPTEK DAN IMTAQ.
3. Letak Geografis MIS An-Nizhom Kecamatan Telanaipura Kota
Jambi
Ditinjau dari letak Geografisnya, Madrasah Ibtidaiyah Swasta AnNizhom terletak di jalan Jl. Rd Inu Kertapati Komplek DPRD TK I
Kecamatan Telanaipura, Kabupaten/Kota Jambi. Merupakan daerah yang
strategis, karena lokasi ini berada di pusat kota jambi, dekat dengan
lingkungan rumah dan tidak jauh dari sarana pendidikan lainnya. Madarasah
Ibtidaiyah Swasta An-Nizhom ini juga bersebelah dengan Masjid An-Nizhom
sehingga memudahkan untuk melakukan kegiatan shalat dan mengaji.
Tabel 4. 1. : Identitas Sekolah (profil)
NO

IDENTITAS SEKOLAH

1

Nama Sekolah

MIS AN-NIZHOM

2

NIM

111215710013

3

Alamat

Jl. Rd Inu Kertapati Komplek DPRD TK I

4

Kelurahan

PEMATANG SULUR

5

Kecamatan

TELANAI PURA

6

Kab/Kota

KOTA JAMBI

7

Profinsi

JAMBI

8

Kode Pos

36123
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9

Telepon/HP

082179710058

10

Status Sekolah

Terdaftar Diakui

11

Pagi

13

KBM
Tahun Berdiri
Sekolah
Luas Tanah Bangunan

14

Luas Tanah

25000 M

12

1984 Swadaya/Sumbangan Masyarakat
25000 M
MI An Nizhom kota Jambi

Berikut Gambar halaman Sekolah MIS An-Nizhom Kecamatan
Telanaipura Kota Jambi :

Gambar 4. 2.
Lapangan Upacara MIS An-Nizhom Kecamatan Telanaipura Kota
Jambi
( Sumber: Dokumentasi Pribadi peneliti )
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Gambar 4. 3.
Halaman depan MIS An-Nizhom Kecamatan Telanaipura Kota
Jambi.
( Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti )

4. Program Kegiatan dalam mencapai Visi dan Misi MIS An-Nizhom
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
a). Program Kegiatan bagi Siswa Di MIS An-Nizhom Kecamatan
Telanaipura Kota Jambi
1) Jabat tangan setiap pagi sebelum masuk kelas
2) Do’a bersama ketika masuk kelas dan sebelum mulai belajar
3) Pengajian rutin setiap pagi sebelum masuk kelas
4) Sholat Zhuhur berjama’ah secara bergiliran
5) Pembecaan yasinan setiap jum’at pagi
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b).

Kegiatan

Ekstra

kurikuler,

yang merupakan

program

dari

kesiswaanuntuk mengembangkan bakat dan minat Siswa serta
mempersiapkan Siswa dalam lomba non Akademik, meliputi:
1) Pramuka
2) kompangan
3) Tari
5. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan MIS An-Nizhom
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
Tabel 4. 4.: Data Guru Madarasah Ibtidaiyah Swasta An-Nizham
tahun ajaran 2017/2018
No

Nama

Pedidikan

Jabatan

Bidang studi

1

Dra. Ratna,S.Pd

S1 IAIN

Kepala Sekolah

2

Dra. Yulya Milyani

S1 IAIN

Waka Kurikulum

Guru Kelas

3

M. Nur Salim, S.Pd. I

S1 IAIN

Waka Kesiswaan

B.Arab, PJOK

4

Amanaturrahman, S.Ag

S1 IAIN

Waka Sarana

Guru Kelas

5

Mareta Yolanda I, S.Pd

S1 UNBARI

Bendahara Bos

Guru Kelas

6

Siti Hamidah, S.Ag

S1 UIN SUKA

Bendahara Komite

7

Joni Iskandar, S.Kom

S1 STMIK

Operator

8

Dra. Indra yati

S1 IAIN

Guru

SKI, A.Akhlak

9

Arie Wijayanti, S.Pd.I

S1 IAIN

Guru

Guru Kelas

10

Tajiya Arusa, S.Pd.I

S1 STS Ma’arif

Guru

Guru Kelas

11

Hj. Maryam, S.Pd.I

S1 IAIN

Guru

Guru Kelas

12

Hasanatan, S.Ag

S1 IAIN

Guru

Al-Quran Hadist

13

Abu Bakar, S.Ag

S1 IAIN

Guru

Fiqih

Jumlah guru negeri

: 5 orang

Jumlah guru honor

: 8 orang

Jumlah keseluruhan

: 13 orang

Fiqih

IQRA’, SBA
Admin
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a) Keadaan siswa Madarasah Ibtidaiyah An-Nizham
Jumlah peserta didik
L
P
Total
49
56
115
6. Keadaan Sarana Dan Prasarana MIS An-Nizhom Kecamatan
Telanaipura Kota Jambi.
a) Sarana
No
Jenis Sarana
1. Papan tulis
2. Jam Dinding
3. Meja guru
4. Gorden
5. Meja siswa
6. Penghapus
7. Gambar presiden
8. Kursi siswa
9. Kursi guru
10. Gambar wakil presiden
11. Gambar pancasila
12. Denah kelas
13. Daftar pelajaran
14. Daftar piket kelas
15. Kaligrafi
16. Kipas angin
17. Lampu listrik
18. Tempat sampah
19. Agenda kelas
20. Absen kelas
21. Keranjang buku
22. Taplak meja
23. Bunga meja
24. Lemari
25. Papan tulis
26. Jam Dinding
27. Meja guru
28. Gorden
29. Meja siswa
30. Penghapus
31. Gambar presiden

Jumlah
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
12
1
-

Letak
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Raung kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 1
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Kursi siswa
Kursi guru
Gambar wakil presiden
Gambar pancasila
Denah kelas
Daftar pelajaran
Daftar piket kelas
Kaligrafi
Kipas angin
Lampu listrik
Tempat sampah
Agenda kelas
Absen kelas
Keranjang buku
Taplak meja
Bunga meja
Lemari
Papan tulis
Jam Dinding
Meja guru
Gorden
Meja siswa
Penghapus
Gambar presiden
Kursi siswa
Kursi guru
Gambar wakil presiden
Gambar pancasila
Denah kelas
Daftar pelajaran
Daftar piket kelas
Kaligrafi
Kipas angin
Lampu listrik
Tempat sampah
Agenda kelas
Absen kelas
Keranjang buku
Taplak meja
Bunga meja
Lemari
Papan tulis
Jam Dinding
Meja guru

21
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
7
2
1
1
1
1
2
14
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 2
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Raung kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 3
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Gorden
Meja siswa
Penghapus
Gambar presiden
Kursi siswa
Kursi guru
Gambar wakil presiden
Gambar pancasila
Denah kelas
Daftar pelajaran
Daftar piket kelas
Kaligrafi
Kipas angin
Lampu listrik
Tempat sampah
Agenda kelas
Absen kelas
Keranjang buku
Taplak meja
Bunga meja
Lemari
Papan tulis
Jam Dinding
Meja guru
Gorden
Meja siswa
Penghapus
Gambar presiden
Kursi siswa
Kursi guru
Gambar wakil presiden
Gambar pancasila
Denah kelas
Daftar pelajaran
Daftar piket kelas
Kaligrafi
Kipas angin
Lampu listrik
Tempat sampah
Agenda kelas
Absen kelas
Keranjang buku
Taplak meja
Bunga meja

2
11
1
21
1
1
1
2
1
1
1
1
8
1
1
1
1
2
9
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 4
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Raung kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
Ruang kelas 5
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120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Lemari
Papan tulis
Jam Dinding
Meja guru
Gorden
Meja siswa
Penghapus
Gambar presiden
Kursi siswa
Kursi guru
Gambar wakil presiden
Gambar pancasila
Denah kelas
Daftar pelajaran
Daftar piket kelas
Kaligrafi
Kipas angin
Lampu listrik
Tempat sampah
Agenda kelas
Absen kelas
Keranjang buku
Taplak meja
Bunga meja
Lemari

b) Prasarana
Ruang
Kelas 1
Kelas II
Kelas III
Kelas IV
Kelas V
Kelas VI
Kantor
Perpustakaan
UKS
Total

Ruang
1
1
1
1
1
1
2
1
1
10

1
1
1
5
20
1
1
20
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
-

Ruang kelas 5
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Raung kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6
Ruang kelas 6

Jumlah
1
1
1
1
1
1
2
1
1
10
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c) Ruangan belajar
Nama
No
Rombel
1.
Kelas 1
Kelas 1
2.
Kelas II
Kelas 2
3.
Kelas III
Kelas 3
4.
Kelas IV
Kelas 4
5.
Kelas V
Kelas 5
6.

Kelas VI

Kelas 6

L
7
9
14
10

Jumlah siswa
P
Jumlah
13
20
12
21
5
19
11
21

5

9

14

6

Wali Kelas

Dra. Yulya Milyani
Mareta Yolanda I, S.Pd
Tajiya Arusa, S.Pd.I
Hj. Maryam, S.Pd.I
Amanaturrahman,
14
S.Ag
20
Arie Wijayanti, S.Pd.I
MI An Nizhom kota Jambi

B. Paparan Data Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian dilapangan secara umum terkait implementasi
pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakulikuler pramuka di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta An Nizhom belum berjalan dengan baik. Ini didasari karena
masih terdapat beberapa elemen yang belum berkerja sama untuk kegiatan
ekstrakulikuler pramuka, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala
sekolah terhadap kegiatan rutin ekstrakulikuler pramuka setiap satu minggu
sekali, pembantu pembina pramuka yang masih kurang dalam memberikan
motivasi atau penghargaan terhadap siswa yang malas dan berprestasi.

1. Kegiatan Ekstrakulikuler Pramuka
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam
kehidupan seseorang karena melalui pendidikan seseorang dapat
meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mengembangkan potensi diri,
membentuk pribadi yang bertanggung jawab, serta kreatif. Sekolah
merupakan
memberikan

suatu

lembaga

berbagai

pendidikan

pengetahuan

yang
dan

bertanggung

jawab

keterampilan,

serta

mengembangkan berbagai nilai dan sikap, baik melalui pendidikan formal
maupun non formal.
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Di sekolah terdapat proses belajar mengajar seperti : intrakurikuler
dan ekstrakulikuler. Kegiatan intrakurikuler biasanya dilaksanakan di
sekolah yang waktunya telah ditentukan dalam struktur program
pembelajaran.
Tabel 4. 5.
Jenis Kegiatan Pramuka
No

Jenis Kegiatan

1

Upacara

Deskripsi Kegiatan
Upacara

Pelaksanaan

Keterangan

dilaksanakan Sebelum kegiatan Terlaksana

sebelum anggota pramuka pramuka dimulai
melaksanakan

kegiatan dan

penutup

materi kepramukaan, para kegiatan
anggota pramuka berbaris pramuka.
membentuk

angkare

dipimpin

oleh

satu

komandan

pleton

dari

pramuka

aktif,

anggota
serta

pengibar

pembaca

bendera,

dasa

dharma

pramuka, dan dilanjutkan
dengan

nasehat

dari

pembina pramuka, pada
upacara

ini

pramuka

anggota
diajarkan

menjadi seorang pemimpin
dan bersikap menghargai
sesama anggota pramuka.
2

LKBB

Latihan

Baris

Berbaris Pertemuan

dilaksanakan oleh anggota Pertama – kedua
pramuka

dengan

melakukan gerakan baris-

Terlaksana
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berbaris dengan 12 abaaba gerakan dasar.
3

Tali Menali

Kegiatan

yang Pertemuan

menggunakan tali sebagai Ketiga
alat

Terlaksana
–

dijadikan Keempat

untuk

berbagai macam simpul
seperti

simpul

pangkal,

jangkar, mati dll yang
dapat

diikatkan

pada

sebuah tongkat.
4

Pertolongan

Kegiatan

pertolongan Pertemuan

pertama

pertama

pada

kecelakaan

kecelakaan

menggunakan

pada

Terlaksana

korban kelima – keenam
dengan
obat-obat

alami, dan dibalut dengan
menggunakan mitela dan
bidai jika terjadi patah
tulang pada korban.
5

Semaphore

Kegiatan mengantar dan Pertemuan
menerima pesan dengan ketujuh
menggunakan

Terlaksana
–

bendera kedelapan

semaphore

dengan

menggunakan

gerakan

tangan.
6

Sandi sandi

Kegiatan

memecahkan Pertemuan

Terlaksana

kata sandi menjadi sebuah kesembilan –
kata atau kalimat yang kesepuluh
dapat

dimengerti,

yaitu

dengan ragam sandi.
7

Tandu

Kegiatan membuat sebuah Pertemuan

Terlaksana

62

tandu dengan menggunkan kesebelas

–

2 buah tongkat, dan 2 buah keduabelas
anak

tongkat

yang

disambung dengan 2 bua h
untuk mengangkat korban
kecelakaan.

Kegiatan

ekstrakulikuler

mempunyai

peran

penting

dalam

pembelajaran di sekolah (Daryono dan Darinatun, 2013, hal. 64). Itulah
yang disadari oleh Madrasah Ibtidaiyah An Nizhom terhadap pentingnya
ekstrakulikuler. Kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah terutama
ekstrakulikuler pramuka. Yang memberi banyak pengaruh terhadap
pribadi anak. Kepribadian anak yang baik. Yang mempunyai tujuan agar
peserta didik bisa memperdalam dan menghayati apa yang dipelajari
dalam kegiatan intrakurikuler. Sebagaimana dari wawancara penulis
bersama Ibu Dra. Ratna, S.Pd, selaku kepala Madrasah Ibidaiyah Swasta
An Nizhom mengungkapkan bahwa:
Saat kurikulum 2013 hadir di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An
Nizhom mewajibkan siswa terutama untuk kelas tinggi yaitu 4, 5,
dan 6 untuk mengikuti kegiatan pramuka yang bertujuan untuk
mengasah kemampuan siswa. (Senin, 3 Desember 2018)
Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kegiatan
ekstrakulikuler pramuka sebagai salah satu wadah pembinaan siswa yang
bertujuan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, kedisplinan,
bakat dan mengasah kemampuannya di berbagai bidang yang diminati di
luar bidang akademik. Kegiatan ini di bentuk sesuai dengan kurikulum
2013 yang mewajibkan peserta didik di wajibkan untuk mengikuti
kegiatan ekstrakulikuler pramuka.
Ekstrakulikuler pramuka di harapkan dapat menunjang pencapaian
tujuan kurikulum, artinya kegiatan ini di laksanakan sesuai dengan
program yang di tentukan dalam pelaksanaannya yang dibimbing oleh
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Pembina dan Pelatih pramuka yang kompeten dalam bidangnya, sehingga
pelaksanaannya berjalan dengan baik dan kegiatan ini menjadi salah satu
kegiatan penting dalam membangun karakter siswa. Sebagaimana dapat
dari wawancara penulis bersama Ibu Arie Wijayanti, S.Pd.I selaku
pembina pramuka di Madarasah Ibtidaiyah Swasta An Nizom Kota Jambi,
sebagai berikut:
Menurut saya pramuka bukan hanya sekedar ekstrakulikuler di
sekolah saja, namun sudah menjadi organisasi di luar sekolah yang
di akui Negara. Contohnya kelurahan, kecamatan, sampai tingkat
kota, di tambah lagi kurikulum 2013 ini mewajibkan sekolah untuk
mengikuti kegiatan ekstrakulikuler pamuka agar menjadi anak
yang berkarakter. (Senin, 3 Desember 2018)
Berdasarkan pembahasan teori pada bab dua menurut E. Mulyasa
mengungkapkan bahwa pramuka ini dikembangkan untuk memberdayakan
generasi muda. Tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya pramuka sebagai
ekstrakulikuler wajib di sekolah sangat membantu kembangkan menjadi
manusia yang bernilai dan berkarakter, pramuka tidak hanya ada di
sekolah namun di tingkat kota bahkan diakui oleh Negara sebagai salah
satu kegiatan yang menanamkan karakter. Dengan adanya pramuka peserta
didik dapat mencari jati diri yang harus di kembangkan dari kegiatan
ekstrakulikuler pramuka. Demi kelancaran kegiatan pramuka dalam
menanamkan karakter pada siswa sekolah harus menyiapkan rencana
kegiatan pramuka selama satu semester kedepan. Hal ini bertujuan agar
penyampaian materi dapat diberikan secara sistematis dan bermanfaat bagi
siswa. Hal tersebut sesuai menurut Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta An
Nizhom Ibu Dra. Ratna, S.Pd sebagaimana dapat dilihat dari wawancara
penulis sebagai berikut:
Program kegiatan pramuka selama satu semester meliputi pelatihan
rutin, satu minggu sekali yang dilaksanakan setiap hari rabu, pukul
14.00 sampai dengan pukul 16.00, perkemahan setiap 1 semeter
sekali, p ersami, rencana kegiatan disusun meliputi program dan
sesuai dengan panduan buku S KU pramuka.(Senin, 3 Desember
2018)
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa
pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An
Nizhom dikelola dan di awasi oleh pembina pramuka dan pelaksanaan
kegiatan

ekstrakulikuler

pramuka

dapat

berjalan

sesuai

dengan

perencanaan. Dukungan pihak sekolah yang baik maka perlu adanya
materi dalam pendidikan pramuka, penyampaian materi yang sistematis
dan bermanfaat bagi siswa agar siswa memahami pelaksanaan
ekstrakulikuler pramuka di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom.
Adapun materi yang diberikan pembina pramuka kepada siswa seperti
yang di katakan oleh Abdul Rahman salah satu siswa kelas IV yang
mengikuti kegiatan ekstrakulikuler pramuka, sebagai berikut:
Simpul tali, lkbb, kemah, tandu, semaphore, sandi-sandi, prakarya
yang bersifat teori dan paraktek dan dari pramuka aku belajar
mandiri.(Sabtu, 21 April 2018)
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa materi yang di berikan
secara teori dan praktek maka siswa akan lebih mudah mengerti apa yang
telah di ajarkan oleh pembina dan secara tidak langsung dalam praktek
kegiatan pramuka di antara : sandi-sandi yang di mana siswa harus mampu
memecahkan teka-teki yang telah di berikan oleh pembina dengan tujuan
untuk melatih otak siswa agar lebih kreatif.
Dalam kegiatan pramuka siswa akan lebih memahami secara
langsung dan siswa dapat menumbuh kembangkan karakter dengan
praktek langsung pada kegiatan pramuka seperti, berkemah mandiri, yang
di mana siswa belajar memimpin dirinya dan kelompoknya, memasak
sendiri, mendirikan tenda sendiri, makan sendiri dan pertolongan pertama
pada kecelakaan di mana siswa melatih jiwa sosial mereka terhadap
lingkungan sekitarnya. Ibu Arie Wijayanti, S.Pd.I selaku pembina
pramuka di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kota Jambi
menambahkan bahwa:
Sudah pasti ada mas, karena anak yang mengikuti ekstrakulikuler
pramuka dan yang tidak mengikuti ekstrakulikuler pramuka sudah
pasti berbeda. Anak yang mengikuti kegiatan pramuka itu, jauh
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lebih kreatif, disiplin, religius dan mandiri dalam sehari-hari
dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengikuti kegiatan
ekstrakulikuler pramuka. (Senin, 3 Desember 2018)
Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa siswa
yang mengikuti kegiatan ekstrakulikuler pramuka memiliki kemampuan
berbeda karena dengan kegiatan pramuka siswa menjadi lebih kreatif,
disiplin dan religius dengan berbagai materi yang diberikan bersifat teori
dan praktek akan lebih cepat menunjang proses pembentukan karakter
siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler pramuka.
Berdasarkan observasi minggu pertama yang dilakukan peneliti
menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan latihan rutin mingguan, pembina
mengacu pada progam yang sudah disusun oleh pihak sekolah, selain itu
pelaksanaan kegiatan pramuka dilakukan secara aktif oleh pelatih, karena
antusias dan minat peserta didik yang mengikuti kegiatan pramuka, yang
dilakukan di dalam kelas dan di lapangan terbuka serta pelaksanaan
kegiatan ekstrakulikuler pramuka di ikuti 65% siswa mulai dari kelas 4
sampai 6 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom. Namun kurangnya
pengawasan dalam pelaksanaan di setiap minggunya oleh kepala
Madrasah Ibtidaiyah menjadi faktor kurang sempurnanya pelaksanaan
kegiatan pramuka di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An

Nizhom.

Pelaksanaan ekstrakulikuler pramuka di Madrasah Ibtidaiyah An Nizhom
memiliki beberapa kegiatan yang bersifat teori dan praktek guna
menanamkan karakter siswa. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara
penulis bersama siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizom
Abdul Rahman, sebagai berikut:
Mengatakan materi yang di ajarkan di antaranya : simpul, talimenali, lkbb, dan tandu kak. (Senin, 3 Desember 2018)
Pelajaran tali menali itu kegiatan yang menggunakan tali sebagai
alat untuk dijadikan berbagai macam simpul seperti simpul pangkal,
jangkar, simpul mati dan lain-lain yang dapat diikatkan pada sebuah
tongkat yang bertujuan melatih ketangkasan siswa. Latihan baris berbaris
dilaksanakan sebagaimana mestinya di mana anggota pramuka melakukan
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gerakan baris-berbaris dengan 12 a ba-aba gerakan dasar. Yang bertujuan
agar siswa disiplin, berani tampil, tegas dan tandu adalah kegiatan
membuat sebuah tandu dengan menggunakan 2 buah tongkat, dan 2 buah
anak tongkat yang disambung dengan 2 buah tali untuk mengangkat
korban kecelakaan yang mana siswa akan cepat tanggap dan meningkatkan
jiwa sosial pada anak.
Dari pemaparan di atas dapat di ketahui dalam kegiatan
ekstrakulikuler pramuka di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nzhom siswa
akan dapat materi dan praktek dimana di dalam kegiatan ekstrakulikuler
pramuka mengandung unsur pendidikan yang bersifat menanamkan
karakter seperti : Latihan Baris Berbaris dilaksanakan dengan sebagaimana
mestinya, dan anggota pramuka melakukan gerakan baris-berbaris dengan
12 aba-aba gerakan dasar. Yang bertujuan agar siswa disiplin, berani
tampil dan tegas.
•

Skema kegiatan ektrakurikuler pramuka

A. Kegiatan
pramuka kelas
iiv,iv.dan v(Tidak
ada problem

kegiatan
ektrakurikuler
pramuka
B. Dilaksanakan
hari Rabu jam
14.00-16.00 ( Tidak
ada problem )

C. Sesuai demgan
buku SKU
Pramuka( Tidak
ada problem
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2. Implementasi Karakter Siswa Dalam Metode Yang DiTanamkan
Pembina Dalam Kegiatan Kepramukaan
Kendala yang sering di hadapi seperti saat mengajarkan teori
kepramukaan di dalam kelas. Ketika para siswa sudah merasa bosan
dengan materi yang di ajarkan, siswa akan berbuat gaduh, bermain sendiri
dan lain-lain jika sudah demikian materi yang di sampaikan/diajarkan akan
sulit di terima oleh siswa untuk mensiasati hal tersebut, pelatih pramuka
biasa mencoba mengajarkan materi dengan metode praktek. Hal ini senada
juga disampaikan Kakak Mashar, A.Ma Pelatih Pramuka di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta An Nizhom sebagaimana dapat dilihat dari wawancara
penulis, sebagai berikut:
Biasanya kami sering lakukan khususnya di Madrasah Ibtidaiyah
Swasta An Nizhom yaitu metodenya melalui ceramah, belajar
sambil bermain atau fun teaching mas, bisa menggunakan metode
sistem mandiri outdor dan belajar sambil melakukan yang di mana
semua itu di lakukan agar peserta didik tidak bosan dan hasilnya
siswa paham. (Senin, 3 Desember 2018)
Berdasarkan hasil wawancara di atas untuk mensiasati hal tersebut
kakak pembina biasa mencoba mengajarkan materi dengan praktek
langsung. Sehingga para siswa lebih mudah untuk menerima materi yang
di sampaikan tersebut dan tidak merasa bosan. Pernyataan di atas
menggambarkan kegiatan menarik di sini dimaksudkan kegiatan yang
menyenangkan dan mengandung unsur pendidikan. Karena itu permainan
harus mempunyai tujuan aturan permainan dan memiliki umpan balik, jadi
bukan sekedar main-main, yang hanya bersifat hiburan saja yang tidak
bernilai pendidikan.
Lebih baiknya jika Pembina pramuka menerapkan pengawasan
untuk membantu penerapan metode yang sudah di laksanakan seperti,
peneguran, pembiasaan, penugasan tutorial dan praktek dalam kegiatan
ekstrakulikuler pramuka berlangsung agar dalam pelaksanaanya berjalan
dengan lancar dan menghasilkan unsur pendidikan dan siswa yang terlibat
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berjalan dengan sesuai aturan kegiatan pramuka dan terciptanya suasana
yang kondusif. Hal ini senada juga dengan yang di sampaikan oleh kakak
pelatih pramuka di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kota Jambi
kak Mashar, A.Ma, sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis,
sebagai berikut:
Iya dalam pengawasan berupa peneguranya kita menegur siswa
ketika siswa ketauan tidak menggunakan atribut kepramukaan,
seperti tidak memakai kacu atau atribut yang lainnya. Siswa yang
kurang sopan kepada pembina dan teman, jail terhadap temannya.
Dalam metode pembiasaanya, agar siswa saling menghormati
kepada pembina, guru maupun teman di sekolahnya. Tugas dan
tutorialnya, kita selalu memperhatikan tingkah laku siswa,
kedisplinan, kerja kelompok dengan sistem roling kelompok.
(Senin, 3 Desember 2018)
Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, dengan adanya pengawasan
peneguran, pembiasaan, penugasan tutorial dan praktek maka siswapun
akan lebih terarah dalam menjalani kegiatan pramuka. Adanya peneguran
maka siswa tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah
dilakukan dan akan memperbaikinya. Seperti : terdapat siswa yang
ketahuan membuang sampah sembarangan, tidak jujur, berbicara tidak
sopan dan tidak berpakaian sesuai dengan atribut kegiatan kepramukaan.
Maka pembina pramuka berhak untuk menegur dan menghukum agar
nantinya siswa terbiasa dengan peraturan dan tidak mengulanginya lagi.
Dengan adanya pengawasan di dalam kegiatan pramuka yang baik
yang di contohkan oleh guru, pembina dan di ikuti oleh siswa seperti
halnya: seperti sholat dzuhur berjamaah ketika pelaksanaan kegiatan
pramuka berlangsung dan sebelum pulang sekolah pada hari hari biasa,
kedisplinan dalam waktu, buang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum
memulai dan akhir kegiatan, berbicara sopan dan etika yang santun dalam
kegiatan pramuka secara tidak langsung akan ditiru oleh para siswa yang
mengikuti kegiatan pramuka secara bersama-sama dan dari situlah
pembentukan karakter tertanam.
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Dari hasil observasi yang di lakukan peneliti menunjukkan bahwa
dalam pelaksanaan latihan rutin mingguan. “Dalam pelaksanaan kegiatan
ekstrakulikuler di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom baik pembina
maupun pembantu pembina pramuka menerapkan materi dan metode,
metodenya melalui ceramah, belajar sambil bermain atau fun teaching,
bisa menggunakan metode sistem mandiri outdor dan belajar sambil
melakukan. Dari kegiatan pramuka yang berpedoman pada buku S KU
(syarat kecakapan umum) dan SKK (syarat kesepakatan umum) pramuka.
Meskipun demikian agar semua kegiatan pramuka dapat sesuai dengan
harapan. Dan kegiatan ekstrakulikuler di minggu berikutnya berjalan
dengan baik dan tidak terjadi kekurangan”.
Pemaparan di atas bermaksud

pengawasan

yang dilaksanakan

dengan

menjalankan ibadah, membina kesadaran berbangsa dan bernegara, mengenal dan
melestarikan lingkungan, memiliki sikap kebersamaan, kedisplinan yang kuat,
berjiwa sosial, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan bertingkah laku yang
sopan, ramah, sabar, untuk pengamalan nilai-nilai tersebut sudah tercantum di
dalam buku SKU (syarat kecakapan umum) dan SKK (syarat kesepakatan umum).
Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu Dra. Ratna, S.Pd, selaku kepala Madrasah
Ibtidaiyah Swasta An Nizhom terkait pengawasan, sebagaimana dapat dilihat dari
wawancara penulis sebagai berikut:
Pengawasan yang bisa kita lakukan yakni caranya, proses dalam
pembelajaran saat di luar dan sebelum masuk pelajaran mungkin
kita bisa lihat kedisplinannya mas. Maka kami tekankan ketika
masuk sekolah dan ini salah satu manfaat pramuka bagi siswa di
antaranya disiplin, tanggung jawab, religius, di antaranya menjaga
kebersihan lingkungan kelas, jadi anak itu tidak sembarangan
ketika membuang sampah, berdoa ketika memulai dan mengakhiri
pembelajaran, tidak boleh berbohong, ketika ada tugas rumah
kerjakan dirumah tidak di sekolah, jujur. Ketika siswa masuk dan
keluar kelas ke wc pun harus ijin kepada guru yang bersangkutan,
ditambah juga sekolah menekankan untuk sholat tepat waktu
terutama pada sholat dzuhur dan ketika siswa tidak patuh pada
peraturan, pihak sekolahpun akan memberikan hukuman bagi
siswa yang melanggarnya. (Senin, 3 Desember 2018)
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Berdasarkan wawancara tersebut, agar kegiatan ekstrakulikuler di
minggu berikutnya berjalan dengan baik dan tidak terjadi kekurangan
maka setiap selesai kegiatan kepala sekolah bersama pembina dan
pembantu pembina pramuka melakukan pengawasan dan evaluasi dalam
kegiatan pramuka. Namum dalam observasi selanjutnya dilakukan tidak
terjadinya pengawasan dan evaluasi di setiap minggunya dalam kegiatan
pramuka yang di lakukan oleh pihak sekolah. Untuk memaksimalkan
kegiatan di setiap minggunya selalu ada evaluasi kegiatan ekstrakulikuler
pramuka. Yang di evaluasi terdiri dari pelatihan yang secara langsung
mengetahui perubahan, sikap siswa, motivasi siswa.
Berdasarkan pemaparan di atas bahwa proses implementasi
kegiatan pramuka di lakukan dengan metode yang di lakukan adalah
ceramah, belajar sambil bermain atau fun teaching, bisa menggunakan
metode sistem outdor dan belajar sambil melakukan dan di lengkapi
dengan cara pengawasan yang di lakukan oleh pembina pramuka namun
tidak dilakukan oleh kepala sekolah. Dalam menanamkan karakter siswa
di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom berjalan dengan baik sesuai
yang di paparkan oleh salah satu orangtua dari siswa di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kota Jambi sekaligus beliau menjadi kepala
sekolah ibu Dra. Ratna, S.Pd sebagaimana dapat dilihat dari wawancara
penulis sebagai berikut:
kalau dari segi pengetahuan yang saya lihat anak saya menjadi
lebih sopan mas, disiplin dalam hal waktu dan lagi anak saya jauh
lebih mandiri yang dulunya manja sekarang lebih mandiri mas,
contohnya saat merapikan buku mata pelajaran, mencari pakaian
sekolahnya sendiri tanpa harus berteriak-teriak memanggil
orangtuanya. ( Senin, 3 Desember 2018)
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Skema

Implementasi

Karakter

Siswa

Dalam

Metode

Yang

DiTanamkan Pembina Dalam Kegiatan Kepramukaan

B. Menerapkan
Pengawasan agar
terlaksanaya kegiatan
pramuka( ketika siswa tidak
memaikai atribut kurang
sopan,jail kepada teman
agar siswa saling
menghormati)
A. Belajar Sambil
Bermain/Fun teaching(
Peserta didik tidak bosan
dan hasilnya siswa faham)

C. Berkaitan demgan sarana
prasarana ( Tidak Ada
Problem)

Implementasi
Karakter Siswa Dalam
Metode Yang
DiTanamkan Pembina
Dalam Kegiatan
Kepramukaan

3. Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pramuka
Sekolah sebagai lembaga pendidikan wajib mengusahakan adanaya
materi pendidikan karakter yang dapat membentuk moral siswa atau
karakter siswa, sehingga siswa memiliki karakter yang baik seperti yang
diharapkan semua pihak. Walaupun pendidikan karakter yang paling
utama dan pertama kali adalah pendidikan dari lingkungan keluraga,
namun sekolah sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat yang
sangat efektif untuk melaksanakan pendidikan karakter ini. Karena orang
tua mengharapkan di dalam lingkungan sekolah tidak hanya membuat
anak-anak menjadi pintar secara akademik, tetapi juga membuat mereka
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menjadi baik, bermoral, dan berkarakter yang kelak akan membuat mereka
menjadi warga negara yang baik dan juga menjadi generasi yang baik.
Sekolah adalah tempat yang sangat strategis dalam membentuk
pendidikan karakter karena anak-anak dari semua lapisan akan
mengenyam pendidikan sekolah. Selain itu anak-anak menghabiskan
sebagian besar waktunya di sekolah. Sehingga apa yang didapatkan di
sekolah akan membentuk perilakunya. Sebagian besar siswa di MI ini
berasal dari kalangan menengah kebawah. Hal ini dikemukakan oleh
bapak Amanaturrahman, S.Ag selaku Staf

Tata Usaha di Madrasah

Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kota Jambi sebagaimana dapat dilihat dari
wawancara penulis sebagai berikut:
Kebanyakan siswa disekolah ini berasal dari kalangan menengah ke
atas(dek), ada yang orang tuanya PNS, Polisi, Tentara, Dokter,
mereka memasukan anaknya ke sini, dan yang lainya ada yang
orang tuanya bekerja sebagai buruh, tukang bangunan, pedagang,
dan wiraswasta. Jarang sekali ada anak yang orang tuanya berasal
dari kalangan orang-orang kaya seperti pejabat di pemerintahan.
(Sabtu, 28 April 2018)
Walaupun anak-anak yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah
Swasta An Nizom berasal dari kalangan menengah keatas dan berasal dari
berbagai macam kalangan. Sekolah tidak mempersalahkan status orang
tuanya, dan tidak mendiskriminasikan anak-anak karena mereka berasal
dari kalangan bawah. Sekolah beranggapan apabila anak-anak yang
berasal dari kelas-kelas yang berbeda itu disatukan dalam satu kelas, maka
mereka akan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga akan
memudahkan dalam perkembangan sosial anak.
Sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam
UU 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, disebutkan
“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
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Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.Pendidikan karakter di sekolah dapat diberikan melalui tiga cara
yaitu

pemberian

mata

pelajaran,

program

pengembangan

diri

ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Adapun pendidikan karakter melelui
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraa dan Pendidikan Agama Islam
yang membangun jiwa siswa dalam membentuk karakter yang sesuai
dengan norma dan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian melalui program
pengembangan diri yang dimiliki sekolah berupa ekstrakurikuler sifatnya
wajib atau pun tidak wajib, seperti Ekstrakurikuler Pramuka, dan olahraga.
Sedangkan melalui budaya sekolah dapat diterapkan melalui doa bersama
sebelum memulai pelajaran dan ketika sebelum pulang sekolah, kebersihan
lingkungan, shalat Dzhur berjamaah, dan pembiasaan saling sapa terhadap
warga sekolah lainnya.
Dalam penelitian ini yang menjadi wadah pemberian pendidikan
karakter diberikan melalui program pengembangan diri. Kegiatan
ekstrakurikuler yang biasa digunakan sebagai tempat untuk membangun
karakter siswa dilakukan melalui kegiatan kepramukaan. Kegiatan
ekstrakurikuler Pramuka merupakan kegiatan yang wajib di ikuti oleh
siswa dalm setiap semseter. Hal itu senada juga dengan yang sampaikan
oleh Ibu Dra. Yulya Milyani, selaku Waka Kurikulum di Madrasah
Ibtidaiyah Dra. Ratna, S.Pd Kota Jambi sebagaimana dapat dilihat dari
wawancara penulis sebagai berikut:
Pendidikan karakter atau moral di sekolah ini terdapat dalam mata
pelajaran Pkn dan mata pelajaran Agama yang secara khusus
mengajarakan norma-norma baik dan nilai nilai keislaman dek.
Tetapi untuk pendidikan karakter secara nyata bisa dimasukan
dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang wajib diikuti oleh siswasiswa kelas IV adalah Pramuka. Kemudian bagi kelas rendah
diperbolehkan mengikuti ekstra dengan kemauan sendiri. (Seni, 3
Desember 2018)
Dari wawancara tersebut dapat diketahui apabila di lingkungan
sekolah sangat mementingkan unsur pendidikan karakter bagi siswa-
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siswanya. Pendidikan karakter tidak hanya diberikan dalam mata pelajaran
di kurikulum di sekolah, tetapi juga diberikan di dalam kurikulum,
ekstrakurikuler yang membuat siswa senantiasa mendapatakan pendidikan
tentang karakter yang baik dan terutama mereka mendapatakan pendidikan
karakter secara nyata yang berasal dari kegiatan kepramukaan.Berikut
uraian hasil wawancara dengan pembina pramuka dan pembantu pembina
pramuka guru tentang implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan
ekstrakurikuler pramuka kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An
Nizhom.
(1) Display Data
Dari Hasil wawancara yang telah dilakukan kedua informan bahwa
kedua karakter tersebut sudah dilakukan dalam setiap kegiatan
esktrakurikuler pramuka, setiap karakter mempunyai pelaksanaan sendiri
seperti karakter religius melaksanakan shalat tepat waktu pada setiap
kegiatan pramuka, menolong teman yang membutuhkan, karakter disiplin
yang dilaksanakan yaitu datang tepat waktu dalam mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler pramuka, kemudian pembina juga membuat metode yang
menyenangkan dan berkelompok dalam melaksanakan pendidikan
karakter melalui pramuka.
Dalam pelaksanaan kegiatan pramuka dalam melaksanakan
pendidikan karakter ada menuai kendala siswa kurang aktif, ajakan
membolos teman sebaya dan waktu kegiatan pramuka dekat dengan jam
pulang sekolah namun semua itu bisa diatasi oleh pembina dengan
mewajibkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan memberikan motivasi
pada mereka.
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(2) Verifikasi dan Kesimpulan
Dari hasil analisis wawancara yang diperoleh pada saat penelitian
adalah semua hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter dalam
kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kegiatan wawancara ini digunakan
untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan
ekstrakurikuler pramuka, adapun informasi yang diperoleh dari kegiatan
wawancara kepada pembina pramuka dan pembantu pembina kelas IV
dapat disimpulkan bahwa pembina atau pembantu pembina sudah
mengimplementasikan

pendidikan

karakter

melalui

kegiatan

ekstrakurikuler pramuka. Pembina dalam melaksanakan implementasi
pendidikan karakter sesuai dengan dua karakter tersebut yaitu karakter
religius dan disiplin didalam setiap kegiatan pramuka metode-metode yang
digunakan sangat membuat siswa nyaman ketika belajar dalam kegiatan
pramuka dan kegiatan ekstrakurikuler wajib disekolah.
a) Analisi Hasil Observasi/Pengamatan
Berikut ini hasil observasi dengan pembina tentang implementasi
pendidikan karakter pada kegiatan ektrakurikuler pramuka di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta An Nizhom.
Tabel 4. 6.
Hasil Observasi Informan I
No
1

Nilai
Religius

Deskriptor

Tanggapan Peneliti

Guru mengajarkan shalat Guru sudah mengajarakan
tepat waktu pada kegiatan shalat tepat waktu pada
pramuka

kegiatan pramuka

Guru mengajak siswa/siswi Guru sudah mengajarkan
berdoa sebelum memulai siswa berdoa sebelumdan
kegiatan

sesudah memulai kegiatan
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Guru mengajak siswa/siswi Guru
untuk

peduli

sudah

terhadap karakter

sesama

teman

menerapkan

peduli
bila

terhadap

ada

yang

membutuhkan bantuan
2

Disiplin

Guru mengajarkan siswa Guru kurang menekankan
disiplin d alam mengikuti sikap disiplin
kegiatan pramuka
Guru mengajarakan siswa Guru sudah mengajrakan
untuk latihan baris-berbaris

baris-berbaris

kepada

siswa/siswi
Guru mengajak mematuhi Guru sudah mengajarkan
tata

tertib

peraturan siswa untuk patuh terhadap
tata tertib kegiatan pramuka

kegiatan pramuka

Tabel 4. 7.
Hasil Observasi Informan II
No
1

Nilai
Religius

Deskriptor

Tanggapan Peneliti

Guru mengajarkan shalat tepat Guru sudah mengajarakan
waktu pada kegiatan pramuka

sahalat tepat waktu pada
kegiatan pramuka

Guru
berdoa

mengajak
sebelum

siswa/siswi Guru sudah mengajarkan
memulai siswa berdoa sebelumdan

kegiatan
Guru

sesudah memulai kegiatan
mengajak

siswa/siswi Guru

untuk peduli terhadap sesama

sudah

karakter
teman

menerapkan

peduli
bila

terhadap

ada

yang

membutuhkan bantuan
2

Disiplin

Guru mengajarkan siswa disiplin Guru sudah mengajarakan
dalam

mengikuti

kegiatan sikap disiplin pada kegiatan
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pramuka

pramuka

Guru mengajarakan siswa untuk Guru sudah mengajrakan
latihan baris-berbaris

baris-berbaris

kepada

siswa/siswi
Guru mengajak mematuhi tata Guru
tertib

peraturan

kurang

melakukan

kegiatan penekanan

pramuka

sehingga

siswa/siswi kurang tertib

(1) Reduksi Data
Dari hasil observasi kepada kedua informan tersebut kemudian
peneliti m ereduksi data. Hasil reduksi data obsevasi dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
Tabel 4. 8.
Hasil Data Observasi
No
1

Tanggapan Peneliti Informan I

Guru sudah mengajarakan shalat tepat Guru sudah mengajarakan shalat
waktu

pada

anak

pada

kegiatan tepat waktu pada anak pada

pramuka
2

kegiatan pramuka

Guru sudah mengajarkan siswa berdoa Guru
sebelum

dan

sesudah

Guru

kurang

Guru

sudah

menekankan
mengajarkan

disiplin melalui baris-berbaris
5

mengajarkan

sesudah kegiatan pramuka

disiplin pada anak
4

sudah

kegiatan siswa/siswi b erdoa sebelum dan

pramuka
3

Tanggapan Peneliti Informan II

sikap Guru sudah mengajarkan sikap
disiplin pada kegiatan pramuka
sikap Guru sudah mengajarkan sikap
disiplin melalui baris-berbaris

Guru sudah mengajarkan siswa/siswi Guru

sudah

mengajarkan

untuk mematuhi tata tertib kegiatan siswa/siswi untuk mematuhi tata
pramuka

tertib kegiatan pramuka
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(2) Display Data
Guru telah mengajarkan siswa/siswi untuk berdoa dahulu sebelum
dan sesudah dalam melakanakan kegiatan pramuka pada saaat kegiatan
pramuka guru juga mengajarkan siswa untuk shalat tepat waktu pada saat
sedang mengikuti kegiatan pramuka dan guru juga mengajarakan
siswa/siswi untuk peduli terhadap sesama ketika teman ada yang
mengalami kesulitan harus membantu. Kemudian guru juga sudah
menerapkan karakter disiplin melalui kegiatan baris-berbaris, siswa juga
harus mematuhi tata tertib peraturan kegitan pramuka.
(3) Verivikasi dan kesimpulan
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi
pendidikan karakter melalui kegitan esktrakurkuler pramuka sudah
berjalan dengan baik namun ada juga yang belum berjalan baik dalam
pelaksanaanya.
b) Pendidikan Karakter dalam Kepramukaan
Kepramukaan sebagai salah satu wadah pendidikan karakter yang
merupakan tempat sesuai dengan membentuk karakter anak, karena di
dalam kepramukaan terdapat dharma (ketentuan-ketentuan moral) yang
wajib dimiliki oleh seorang pramuka. Di dalam Dasa Dharma Pramuka
Mencerminkan nilai-nilai karakter yang harus dimilki oleh anak yaitu:
1) Takwa kepada Tuhan Yang Maha esa, mencerminkn karakter
beriman
2) Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, mencerminkan
karakter cinta tanah air
3) Patriot yang sopan dan kesatria, mencerminkan karakter empati
4) Patuh dan suka bermusyawarah, menceminkan karakter kreatif
5) Rela menolong dan tabah mencerminkan karakter toleransi
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6) Rajin, terampil dan gembira mencerminkan karakter mandiri
7) Hemat, cermat dan bersahaja mencerminkan karakter cerdas
8) Disiplin, berani dan setia mencerminkan karakter disiplin
9) Bertanggung jawab dan dapat dipercaya mencerminkan karakter
tanggung jawab
10) Suci dalam pikiran , perkataan dan pebutan mencerminkan karakter
jujur
Hal itulah yang menyebabkan masyarakat menilai bahwa pendidikan
karakter dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka.
Karena semua nilai-nilai karakter itu sudah terdapat dalam ketentuanketentuan Moral Pramuka/Dasa Dharma Pramuka dan nilai-nilai karakter
wajib dimiliki siswa oleh seseorang pramuka.
c) Pelaksanaan Pendidikan Karakter Religius
Pelaksanaan pendidikan karakter religius pemberian materi ini tidak
berupa lisan atau pun nasehat. Tetapi lebih pada penekanan nilai agama dalam
kegiatan pramuka. Anak-anak diajak lebih beriman kepada Allah SWT dengan
cara tetap melaksanakan sahalat dzuhur walaupun ditengah-tengah waktu mau
pualng.
Pembinaan agama sangat penting sekali dan merupakan suatu
pendidikan yang paling pokok ba gi 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 pada saat kegiatan
pramuka sedang berlangsung diharapkan siswa dapat berperilaku baik.
Pengetahuan agama harus diberikan dan diajarkan kepada siswa, karena
agama merupakan pegangan dan pendoman hidup bagi manusia. Oleh karena
itu pembina berkewajiban untuk memberikan pembinaan agama kepada
siswa, agar siswa menjadi individu yang mempunyai dan memiliki
kepribadian baik. Dengan pemahaman agama yang dan benar maka siswa
akan mempunyai keyakinan yang kuat atas agama yang dipeluknya, sehingga
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siswa akan memiliki budi pekerti yang luhur dan tingkah laku yang baik
dalam kehidupan mau pun d alam kehidupa bermasyarakat. Seperti yang
dikemukakan oleh Bapak M. Nur Salim, S.Pd. I selaku guru Madrasah
Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kota Jambi sebagaimana dapat dilihat dari
wawancara penulis berikut ini:
Kalau dalam kegiatan pramuka untuk mengajarakan nialai religius
bisanya diwujudkan doa dalam setiap upacara pembukaan dan
penutupan pramuka, kebiasaan doa ini juga bisa dilakukan pada
setiap upacara bendera hari senin. Kemudia pada saat kegiatan
ekstrakurikuler sedang berlangsung para siswa diberi waktu untuk
melaksanakan sahalat secara bergantian dengan yang lain. Dengan
mengajarakan anak-anak agar tidak meninggalkan ibadah
walaupun kegiatan perkemahan itu padat. (Senin, 3 Desember
2018)
Wawancara tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Abdul
Rahman selaku siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom
Kota Jambi sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis sebagai
berikut:
Setiap kegiatan pramuka kami semua selalu diajarkan shalat tepat
waktu, Biasanya apabila waktu dzuhur tiba pembina pramuka atau
pembantu pembina selalu mengingatkan kami semua untuk
melaksanakan shalat, karna itu sudah kewajiban kita sebagai
seorang muslim untuk sholat. (Senin, 3 Desember 2018)
Pembinaan keagamaan melalui kegiatan kepramukaan terhadap
siswa merupakan sarana pembentukan sikap, mental kerohanian, serta
pemahaman hidup beragama agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan seharihari. Dengan dimilikinya pemahaman agama maka siswa mempunyai
acuan/patokan dalam bersikap dan bertingkah laku serta mampu membedakan
mana ynag baik dan mana yang buruk da n mana yang diperbolehkan oleh
agamanya masing-masing sehingga anggota pramuka tidak melangar apa yang
dilarang oleh agamanya masing-masing kemudian karakter religius dapat juga
dilakuka melalui adanya doa bersama saat memulai kegiatan pramuka atau
saat mengakhiri suatu kegiatan pramuka.
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d) Pendidikan Karakter Disiplin
Dalam kegiatan pramuka anak-anak juga diberikan pendidikan
kedisiplinan. Yang pertama mulai dari latihan pramuka, mereka harus tepat
waktu dan tidak boleh terlambat. Pembina pramuka selalu memakai seragam
lengkap ketika latihan pramuka sehingga terlihat rapi dan memelihara
kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, saat siswa
latihan dibariskan dan dipimpin oleh pradana putra saat kegiatan rutin
berlangsung, dan siswa (anggota pramuka) diperiksa kerapianya oleh
pembina, selain itu pembina juga mengingatkan siswa apabila pakaianya
tampak tidak rapi dan membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian
kalau mereka terlambat maka mereka akan diberikan sanksi berupa
membersihkan halaman depan kelas atau membersihkan mushola.
Kedisiplinan pramuka juga dilatih pemberian materi Latihan
Ketrampilan Baris Berbaris (LKBB) oleh pembina pramuka. Dalam LKBB,
adik-adik pramuka diajarakan untuk bersikap patuh pada perintah pimpinan
barisan atau pemimpin regu mereka harus mematuhi semua perintah dari
pemimpin barisan. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama
Rahmat Sebta siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kota
Jambi sebagai berikut:
Kalau disiplin dalam pramuka menurut saya waktu materi
LKBB kak, kami disini harus belajar disiplin ketika berbaris.
Kemudian pembina nanti membenarkan kalau gerakan kami
ada yang salah dan tanpa diberi hukuman. (Senin, 3
Desember 2018)
Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, dengan adanya pemberian
materi Latihan Ketrampilan Baris Bebaris (LKBB) oleh Pembina pramuka
ataupun pelatih pramuka siswa pun akan lebih terarah dalam menjalani
kegiatan pramuka tersebut. Adanya peneguran dari Pembina pramuka atau
pelatih pramuka siswa tidak akan mengulansi kesalahan-kesalahan yang telah
dilakukan dan akan memperbaikinya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi
pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakulikuler pramuka di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kota Jambi, secara umum sudah cukup baik
dilaksanakan, untuk itu secara khusus dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di Madrasah Ibtidaiyah
Swasta An Nizhom Kota Jambi dari beberapa metode kegiatan hanya
sekian metode yang di lakukan yaitu:
a) Belajar Sambil melakukan
b) Kegiatan yang menarik dan menantang
c) Kegiatan berkelompok,Bekerjasama, dan Berkompetisi
d) Kegiatan di alam terbuka
e) Satuan terpisah. Yang mana dalam metode kepramukaan ini
memberiakan kemudahan dalam penyampaian materi pramuka yang
bersifat teori dan praktek yang tentunya akan lebih mudah di pahami
oleh siswa serta mengandung nilai pendidikan kepada siswa.
2. Sekolah sudah menyusun rencana program yang berpedoman pada
buku SKU pramuka. Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kota
Jambi ini memiliki kegiatan mingguan yang menjadi agenda rutin.
Dalam mengajar, pembina pramuka dalam Kegiatan Ekstrakulikuler
Pramuka ini mampu membentuk karakter siswa di antaranya
a) Baris berbaris yang mana di dalamnya menanamkan karakter
(Kedisplinan, Kreatif, Kerja Sama dan Tanggung Jawab)
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b) tali menali yang mengajarkan siswa yang mana di dalamnya
menghasilkan karakter (Ketelitian, Kesabaran, Kerjasama, dan
Tanggung Jawab)
c) sandi dan semaphore kegiatan ketrampilan yang mengandung nilai
karakter yaitu : (Kecermatan, Ketelitian, Tanggung Jawab dan
Kesabaran).
d) perkemahan yang di dalamnya di tanamkan karakter :(Kreatif,
Ketelitian, Kerjasama dan Tanggung Jawab).
e) pertolongan pertama pada kecelakaan yang di ajarkan adalah
penanganan darurat dalam menolong korban, sakit atau cidera yang di
dalamnya mengandung nilai karakter : (Peduli social, Tanggung
Jawab).
3. Implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakulikuler
pramuka di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kota
Jambi merupakan cara yang tepat digunakan dalam mendidik karakter
anak di sekolah dasar. Nilai-nilai karakter yang diajarkan di Madrasah
Ibtidaiyah Swasta An Nizhom adalah Religius dan Disiplin.
4. Adapun kendala yang dihadapi pembina pramuka dalam melaksanakan
implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakulikuler
pramuka adalah waktu pulang sekolah dekat dengan jam pulang
sekolah, ajakan membolos dari teman sebaya untuk tidak mengikuti
kegiatan pramuka, siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan
pramuka.
B. Saran
Sesuai dengan hasil penelitian seperti yang telah penulis simpulkan
diatas maka saran dari penulis adalah :
1. Kepala sekolah sebaiknya melakukan pengawasan terkait proses siswa
selama melaksanakan kegiatan rutin kepramukaan.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

84

2. Sebaiknya di dalam kegiatan kepramukaan semua komponen sekolah
ikut terlibat dalam pelaksanaan pendidikan karakter disekolah.
3. Orangtua siswa pun j uga harus ikut mendorong terlaksananya
pendidikan karakter di sekolah dengan mengawasi dan mendidik putraputrinya di rumah, semua beban pendidikan anak tidak boleh
dibebankan pihak sekolah karena bagaimanapun pendidikan karakter
dalam keluarga akan lebih efektif lagi.
4. Demi terciptanya kedisplinan yang optimal maka disarankan untuk
pembina pramuka untuk lebih tegas dalam membina anggota pramuka
dalam atribut kelengkapan mengikuti kegiatan pramuka dan dalam
pelaksanaan waktu.
C. Penutup
Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah
SWT, berkat nikmat kesehatan dan karunia ilmu pengetahuan, yang telah
menuntun kehidupan kita tetap berada pada jalan-Nya, akhirnya karya
tutlis berupa Skripsi ini selesai. Walaupun kandungannya sangat sederhana
dan isinya masih dangkal dipahami, namun demikianlah kemampuan
penulis yang bisa terjangkau. Penulis sangat menyadari jauh dari
kesempurnaan

dan

belum

pantas

dibanggakan.

Untuk

menuju

kesempurnaan dalam penulisan Skripsi ini, agar dapat memberikan
masukan berupa kritik dan saran, supaya Skripsi ini lebih baik dan benar.
Atas kritik dan saran yang diberikan, penulis ucapkan ribuan terimakasih,
selanjutnya pada pihak yang telah banyak membantu dalam proses
penulisan Skripsi ini, penulis haturkan terimakasih, semoga Allah SWT
memberikan balasan yang setimpal. Amin, semoga Skripsi ini bermanfaat.
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INSTRUMEN WAWANCARA
Dalam melaksanakan wawancara peneliti menggunakan pertanyaanpertanyaan yang telah disusun secara terarah dan sistematis sebagai upaya
memperoleh informasi dan data yang obyektif. Peneliti melakukan wawancara
kepada kepala madrasah ibtidaiyah An Nizhom kota jambi, pembina pramuk dan
pelatih pramuka pelatih pramuka dan siswa di madrasah ibtidaiyah An Nizhom
kota

jambi

dalam

implementasi

pendidikan

karakter

melalui

kegiatan

ekstrakurikuler pramuka.
A. Pedoman Observasi

Tabel 3.1
Pedoman Observasi Peran Ekstrakulikuler Pramuka
Dalam Penanaman Karakter Siswa
Di MIS An Nizhom Kota Jambi

NO
Dimensi
1
Kegiatan
Ekstrakulikuler
pramuka

1.
2.
3.
4.
5.

2

Implementasi
Pendidikan
Karakter

1.
2.

Sub Dimensi
Tempat latihan pramuka.
Pelaksanaan
kegiatan
pramuka.
Bentuk-bentuk
pembinaan
pramuka.
Materi kegiatan pramuka.
Saran dan prasarana kegiatan
pramuka.
Bentuk-bentuk
Pembinaan
Pramuka dalam Menanamkan
nilai-nilai karakter.
Nilai-nilai karakter dalam
kegiatan pramuka.
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B. Wawancara
Tabel 3.2
Kisi-Kisi Wawancara Peran Ekstrakulikuler Pramuka
Dalam Penanaman Nilai-nilai Karakter Siswa
Di MIS An Nizhom Kota Jambi

NO

1

2

Dimensi

Kegiatan
Ekstrakulikuler
Pramuka

Indikator

1. Saranakegiatan
pramuka
2. Materi
kegiatan
pramuka
3. Metode
kagiatan
pramuka
1. Manfaat yang di dapat
dalam
kegiatan
pramuka
2. Keterampilan
siswa
tentang ekstrakulikuler
pramuka
3. Kesan
kegiatan
pramuka
Peran dalam Nilai-nilai karakter religius,
pembentukan
disiplin dan cinta tanah air.
karakter siswa
1. Jenis
dan
macam
bentuk
a. Mengucap salam
b. Membaca
doa
sebelum
dan
sesudah
kegiatan
pramuka
c. Berpakaian rapi
d. Datang tepat waktu
e. Mengerjakan tugas
f. Mengikuti upacara
dan menghafal lagu
wajib nasional
2. Metode
a. Guru membiasakan
mengucap
salam
dan membaca doa
sebelum
dan

Ket

Kepala
sekolah
dan
pembina
pramuka
Siswa dan
orang tua
siswa

Pembina
pramukad
ansiswa
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sesudah
kegiatan
pramuka
b. Pemberian teladan
dalam
rangkaian
menanamkan
tatatertib
di
lingkungan sekolah
c. Mengerjakan tugas
dengan bimbingan
keluarganya
d. Penugasan dengan
menunjuk
siswa
menjadi
petugas
upacara
3. Manfaat
a. Siswa
terbiasa
mengucapkan salam
dan berani tampil
membaca doa
b. Siswa menjadi lebih
disiplin, berpakaian
rapih, datang tepat
waktu
c. Siswa menjadi lebih
kreatif dan berani
memberikan ide-ide
baru kepada teman
sekelompok
d. Mempunyai
rasa
jiwa nasionalisme
yang kuat.
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Adapun pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam wawancara
sebagai berikut:
A. Wawancara terhadap kepala Madrasah Ibtidaiyah An Nizhom
1. Apakah kegiatan kepramukaan menjadi kegiatan ekstrakulikuler wajib
di madrasah?
2. Apakah sarana dan prasarana sekolah telah menunjang dalam
pelaksanaan kegiatan kepramukaan?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan ekstrakulikuler
pramuka?
4. Pengawasan apa saja yang ibu lakukan (kepala sekolah) dalam proses
pembentukan karakter siswa?
5. Apa manfaat dan tujuan sekolah mengadakan ekstrakulikuler
pramuka?
6. Manfaat apa saja yang di dapat oleh siswa dalam pembentukan
karakter dalam kegiatan pramuka?
7. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pembentukan
karakter siswa dalam kegiatan pramuka?
8. Berapa jumlah pembina pramuka di sekolah?
9. Dimana dan kapan kegiatan kepramukaan dilaksanakan?
B. Wawancara terhadap pembina pramuka Madrasah Ibtidaiyah An
Nizhom
1. Apakah kegiatan kepramukaan menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib
di sekolah?
2. Apakah sarana dan prasarana sekolah telah menunjang dalam
pelaksanaan kegiatan kepramukaan?
3. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam proses kegiatan
pramuka berlangsung?
4. Manfaat apa saja yang didapat oleh siswa dalam mengikuti kegiatan
pramuka?
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5. Materi apa saja yang pembina berikan dalam proses kegiatan pramuka
berlangsung?
6. Metode apa saja yang di berikan oleh pembina dalam membentuk
karakter siswa?
7. Faktor apa saja yang menjadi minat siswa untuk mengikuti kegiatan
pramuka disekolah?
8. Apakah siswa selalu hadir berperan aktif dalam kegiatan pramuka
berlangsung?
9. Keterampilan apa saja yang siswa dapat selama mengikuti kegiatan
pramuka?
10. Apakah pembina pramuka melakukan pengawasan dan evaluasi dalam
bentuk pengecekan atribut, peneguran, motivasi, hukuman dan
penghargaan?
C. Wawancara terhadap siswa kelas IV
1. Apakah sarana dan prasarana dalam kegiatan pramuka sudah
memadai?
2. Apa saja yang menjadi hambatan siswa selama kegiatan pramuka
berlangsung?
3. Manfaat apa saja yang didapat siswa selama mengikuti kegiatan
pramuka?
4. Materi apa saja yang siswa dapat dalam kegiatan pramuka?
5. Apakah selama kegiatan pramuka berlangsung minat siswa bertambah
untuk mengikuti kegiatan pramuka?
6. Apakah kehadiran dan keaktifan siswa berkesinambungan?
7. Keterampilan apa saja yang didapat siswa selama mengikuti kegiatan
pramuka?
8. Nilai karakter apa saja yang didapat dan diterapkan dirumah selama
mengikuti kegiatan pramuka?
9. Kesan dan pelajaran apa saja yang dapat siswa ambil dalam kegiatan
pramuka?
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C. Studi Dokuentasi
Tabel 3.3
Daftar Ceklist Studi Dokumentasi

No
1
2
3
4

Dokumen
Jadwal kegiatan rutin ekstrakulikuler
pramuka
Data jumlah guru pembina pramuka
Tata tertib sekolah atau kegiatan
pelatihan pramuka
Dokumen materi pramuka:
a. Buku panduan/pedoman
materi

Ada
√

Tidak ada

√
√
√

√
b. Jadwal materi pramuka
bulanan
5

6

Dokumentasi hasil pekerjaan/tugastugas kegiatan ekstrakulikuler
pramuka:
a. Data absen siswa

√

b. Data absen pembina pramuka
1 dan 2

√

c. Laporan nilai bulanan
pramuka

√

d. Laporan tugas non tulis
(menghafal)

√

Data Peralatan Kegiatan
Pramuka/Perkemahan jum’at sabtu
minggu(perjusami)
a. Perlengkapan Pramuka
(seragam pramuka, kacu/dasi,
pluit, tongkat, topi, tali, ikat
pinggang, buku saku, sepatu

√
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hitam)
b. Alat perkemahan (bambu 4-6
batang untuk mendirikan
tenda, tenda pramuka, pisau,
alas tidur/matras, pakaian
ganti, senter, alat tulis, ransel,
handuk, alat mandi)
c. Alat masak (kompor, wajan,
panci, ember atau tempat air,
pisau, piring, sendok, gelas)
d. Alat semaphore (bendera,
tongkat semaphore, buku
semaphore)
e. Tandu atau p3k (satu tongkat
ubtuk satu orang, tali
pramuka, obat-obatan)
7

Document Sekolah
a. Profil

b. Laporan kegiatan
ekstrakulikuler pramuka
c. Piala atau piagam atau

sertifikat ekstrakulikuler
pramuka

√

√

√
√

√

√
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Hasil Wawancara
Tabel 4. 8.

Uraian Hasil Wawancara dengan Informan I

Peneliti
Informasi
Peneliti

:
:
:

Peneliti
Informasi
Peneliti

:
:
:

Informasi
Peneliti

:
:

Informasi

:

Peneliti

:

Informasi

:

Peneliti

:

Informasi

:

Peneliti

:

Informasi
Peneliti

:
:

Assalamu’allaikum Wr Wb.
Wa’allaikum Sallam Wr Wb.
Ibu, perkenalkan nama saya Vino Putra
Hadiyani saya akan melakukan penelitian.
Disini saya akan menayakan kepada bapak
tentang implementasi pendidikan karakter
melalui kegiatan ekstrakulikuler pramuka
disini bapak sebagai respondennya ya ibu.
Nama Ibu?
Arie Wijayanti, S.Pd.I
Kemudian saya disini mempunyai beberapa
pertanyan yang saya akan pertanyakan
kepada ibu. Kita mulai saja ya ibu?
Ya.
Apakah ibu sudah menerapkam karakter
religius dalam kegiatan pramuka?
Ya, sudah dilaksanakan dalam kegiatan
ekstrakulikuler pramuka.
Karakter religius apakah yang sudah ibu
terapkan pada kegiatan ekstrakulikuler
pramuka?
Karakter religius yang bapak terapkan ya
seperti melaksanakan shalat pada saat
kegiatan pramuka, berdoa sebelum dan
sesudah memulai kegiatan pramuka.
Menurut ibu sudah tepatkah karakter ini
diterapkan pada anak?
Sangat tepat sekali mas karakter ini
diterapkan pada anak karna karakter ini
paling utama dalam pendidikan karakter.
Saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan
berikutnya ibu.
Ya.
Apakah ibu sudah menerapkan karakter
disiplin pada anak?

1
2
3

4
5
6

7
8
9
10

11

12
13

14
15
16
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Informasi

:

Peneliti

:

Informasi

:

Peneliti

:

Informasi

:

Peneliti
Informasi
Peneliti

:
:
:

Informasi

:

Peneliti

:

Informasi

:

Peneliti

:

Tentu sudah diterapkan pada anak mas
karakter ini.
Karakter disiplin apakah yang sudah Ibu
terapkan pada anak?
Karakter yang ibu terapkan tentu dalam
melaksanakan kegiatan pramuka harus
tepat waktu, mengajarkan baris-berbaris,
dan mereka harus mematuhi tata tertib
sekolah.
Sudah tepatkah karakter ini diterapkan pada
anak-anak ibu?
Tentu tepat sekali mas dengan menerapkan
karakter disiplin siswa karena dengan
karakter ini siswa taat pada peraturan.
Selanjutnya pak untuk pertanyaan terakhir.
Ya mas.
Apakah metode yang digunakan dalam
menerapkan karakter dalam kegiatan
ekstrakulikuler pramuka?
Metode yang digunakan dalam kegiatan
ekstrakulikuler pramuka dengan belajar
sambil bermain dalam kelompok atau fun
teaching, ceramah, dan suasana yang
menyenangkan sehingga siswa senang
ketika mengikuti kegiatan pramuka dengan
seperti itu.
Kendala apa yang terjadi dalam
implementasi pendidikan karakter melalui
kegiatan ekstrakulikuler pramuka?
Mungkin
kendalanya
kadang-kadang
pelaksanaan
kegiatan
ekstrakulikuler
pramuka terlalu siang dilaksanakan
sehingga banyak siswa yang sudah terlalu
capek dengan aktivitas belajar dihari itu
dan
menginginkan
segera
pulang,
kemudian ada siswa yang suka mengajak
bolos tidak mengikuti kegiatan pramuka.
Upaya apa jika menuai kendala dalam
pelaksanaan implementasi pendidikan
karakter melalui kegiatan ekstrakulikuler

17
18
19

20
21

22
23
24

25

26

27
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Informasi

:

Peneliti

:

Informasi
Peneliti
Informasi

:
:
:

pramuka?
Upaya yang dilakukan tentu memberikan
motivasi kepada mereka agar semangat
dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler
pramuka.
Terimakasih Ibu sudah memberikan banyak
informasi yang saya butuhkan.
Iya mas.
Assalamualaikum Wr. Wb
Waalaikum sallam Wr. Wb
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Tabel 4. 9.
Uraian Hasil Wawancara dengan Informan II
Peneliti
Informasi
Peneliti

:
:
:

Peneliti
Informasi
Peneliti

:
:
:

Informasi
Peneliti

:
:

Informasi
Peneliti

:
:

Informasi

:

Assalamu’allaikum Wr Wb.
Wa’allaikum Sallam Wr Wb.
Kak, perkenalkan nama saya Vino Putra
Hadiyani saya akan melakukan penelitian.
Disini saya akan menayakan kepada bapak
tentang implementasi pendidikan karakter
melalui kegiatan ekstrakulikuler pramuka
disini kakak sebagai pembantu pelatih
pramuka.
Nama Kakak?
Mashar, A.Ma.
Kemudian saya disini mempunyai beberapa
pertanyan yang saya akan pertanyakan
kepada kakak. Kita mulai saja ya kak?
Ya.
Apakah kakak sudah menerapkam karakter
religius dalam kegiatan pramuka?
Ya, sudah diterapkan kak.
Karakter religius apakah yang sudah kakak
terapkan pada kegiatan ekstrakulikuler
pramuka?
Karakter religius yang kakak terapkan ya
seperti melaksanakan shalat pada saat
kegiatan pramuka, dan mengajarkan
mereka peduli terhadap teman jika ada

1
2
3

4
5
6

7
8
9
10

11
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Peneliti

:

Informasi

:

Peneliti

:

Informasi
Peneliti

:
:

Informasi
Peneliti

:
:

Informasi

:

Peneliti

:

Informasi

:

Peneliti
Informasi
Peneliti

:
:
:

Informasi

:

Peneliti

:

Informasi

:

yang butuh bantuan.
Menurut kakak sudah tepatkah karakter ini
diterapkan pada anak?
Sangat tepat sekali kak. Karena karakter ini
karakter utama dalam mendidik anak
karena erat hubunganya dengan sang
pencipta.
Saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan
berikutnya.
Ya.
Apakah kakak sudah menerapkan karakter
disiplin pada anak?
Sudah diterapkan kak.
Karakter disiplin apakah yang sudah kakak
terapkan pada anak?
Karakter yang kakak terapkan tentu dalam
melaksanakan kegiatan pramuka harus
tepat waktu, tidak boleh datang terlambat.
Sudah tepatkah karakter ini diterapkan pada
anak-anak kak?
Tentu tepat sekali kak, dengan menerapkan
karakter disiplin anak menjadi taat
peraturan.
Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir kak.
Ya kak.
Apakah metode yang digunakan dalam
menerapkan karakter dalam kegiatan
ekstrakulikuler pramuka?
Metode yang digunakan dalam kegiatan
pelaksanaan ekstrakulikuler pramuka dalam
menerapkan karakter dengan belajar sambil
bermain, out door, dan ceramah.
Kendala apa yang terjadi dalam
implementasi pendidikan karakter melalui
kegiatan ekstrakulikuler pramuka?
Kendalanya siswa kurang aktif dalam
kegiatan pramuka, siswa mengeluh karena
waktu pramuka dekat dengan pulang
sekolah kak.
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14
15
16
17
18
19

20
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22
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Peneliti

:

Informasi

:

Peneliti

:

Informasi
Peneliti
Informasi

:
:
:

Reduksi Data

Upaya apa jika menuai kendala dalam
pelaksanaan implementasi pendidikan
karakter melalui kegiatan ekstrakulikuler
pramuka?
Upaya yang dilakukan adalah dengan
mewajibkan
kegiatan
ekstrakulikuler
pramuka, memberikan motivasi agar
mereka bersemangat dalam mengikuti
kegiatan pramuka.
Terimakasih kak sudah memberikan
banyak informasi yang saya butuhkan.
Iya kak.
Assalamualaikum Wr. Wb
Waalaikum sallam Wr. Wb

28
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31
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Setelah pengumpulan data dalam penelitian langkah selanjutnya

adalah reduksi data. Hasil reduksi data dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4. 10.
Hasil Reduksi Data Wawancara
Jawaban dari Informan I
Karakter religius sudah diterapkan

Jawaban dari Informan II
Karakter religius sudah
diterapakan.

Shalat tepat waktu dalam kegiatan

Menolong teman yang

pramuka, menolong teman yang

membutuhkan.

membutuhkan.
Datang dalam kegiatan pramuka

Mematuhi peraturan kegiatan

tepat waktu.

ekstrakurikuler pramuka.

Belajar sambil bermain

Berkelompok, suasana yang

berkelompok, fun teaching,

menyanangkan, ceramah, out door.

suasanya yang menyenangkan.
Jadwal kegiatan pramuka dekat

Siswa kurang aktif dalam kegiatan
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dengan pulang jam sekolah, ajakan

pramuka, pelaksanaan kurang

teman sebaya membolos.

maksimal, ajakan teman sebaya
membolos.

Memberikan motivasi.

Mewajibkan pramuka dan
memberikan motivasi.
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TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara I

Informasi

: Dra. Ratna,S.Pd

Kompetensi
Jambi

: Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom Kota

Tanggal

: 3 Desember 2018

Jam (wawancara)

: 10.00 – 10.32 WIB

Durasi (wawancara) : 32 menit
Tempat

: Ruangan Kepala Sekolah

Hasil Wawancara

-

No Pertanyaan
Jawaban
1
Apakah kegiatan kepramukaan Mulai saat kurikulum 2013 ha dir di
menjadi kegiatan ekstrakulikuler madrasah ibtidaiyah An Nizhom ini
wajib di madrasah?
sudah mewajibkan ekskul pramuka
dari kelas empat sampai kelas enam.
Karena
kurikulum
2013
ini
mewajibkan seluruh sekolah untuk
mewajibkan ekskul kepramukaan
yang bertujuan untuk mengasah
kemampuan siswa.
2
Apakah sarana dan prasarana Untuk sarana dan prasarana sudah
sekolah telah menunjang dalam mendukung, untuk tandu tenda
pelaksanaan kegiatan kepramukaan? lapangan itu sudah ada. Dan untuk
kegiatan pramuka itu tidak terlalu
banyak
menggunakan
sarana
prasarana.
3
Apa
faktor
pendukung
dan Faktor pertama yakni sarana dan
penghambat
dalam
kegiatan pembina. Dengan pembina yang
ekstrakulikuler pramuka?
berkualitas siswa pun akan lebih
mudah mengikuti apa yang di
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4

Pengawasan apa saja yang ibu
lakukan (kepala sekolah) dalam
proses pembentukan karakter siswa?

5

Apa manfaat dan tujuan sekolah
mengadakan
ekstrakulikuler
pramuka?

6

Manfaat apa saja yang di dapat oleh
siswa dalam pembentukan karakter

sampaikan oleh pembina, dan
dengan adanya sarana siswa lebih
mudah mengaplikasikan pelajaran
atau teori yang telah disampaikan
oleh pembina pramuka di dalam
ataupun di luar kelas.
Faktor penghambatnya ini, motivasi
anak, karena ada anak yang menilai
kegiatan pramuka ini adalah
kegiatan biasa saja.
Pengawasan yang bisa kita lakukan
yakni caranya, proses dalam
pembelajaran saat di luar dan
sebelum masuk pelajaran mungkin
kita bisa lihat ke displinannya. Maka
kami tekankan ketika masuk sekolah
dan ini salah satu manfaat pramuka
bagi siswa di antaraanya disiplin,
tanggungjawab,
religius,
di
antaranya menjaga k ebersihan
lingkungan kelas, jadi anak itu tidak
sembarangan ketika membuang
sampah dan petugas piketpun harus
mampun berkerja sama dengan
temannya sendiri. Ketika siswa
masuk dan luar kelas ke wc pun
harus ijin kepada guru yang
bersangkutan, ditambah juga sekolah
menekankan untuk sholat tepat
waktu terutama pada dhuha dan
dzuhur dan ketika siswa tidak patuh
pada peraturan pihak sekolahpun
akan memberikan hukuman untuk
siswa yang melanggar.
Manfaat bagi siswa dari sekolah
yakni
untuk
memperkenalkan
pramuka itu sendiri, kegiatan
pramuka ini menuntut anak untuk
lebih
mandiri,
disiplin,
tanggungjawab, kekompakan, dan
kemudian bisa mengenal lingkungan
atau alam yang namanya pramuka
itu bersinergi dengan alam dan
masyarakat sekitarnya.
Bisa kita pahami secara umum anak
berkarakter yang kita inginkan pasti
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dalam kegiatan pramuka?

7

Faktor apa saja yang menjadi
penghambat
dalam
proses
pembentukan karakter siswa dalam
kegiatan pramuka?

8

Berapa jumlah pembina pramuka di
sekolah?

9

Dimana dan kapan kegiatan
kepramukaan dilaksanakan?

mereka itu bisa teratur hidupnyaa
karena dia disiplin hidupnya akan
lebih teratur, menjadi anak yang
patuh terutama dengan ke dua
orangtua.
Ada beberapa faktor, faktor pertama
yakni faktor dari dalam atau
kepribadian
anak
itu
sendiri
mungkin ada anak yang pribadinya
baik, bagus, sopan dan mungkin juga
ada pribadi anak yang harus di
arahkan seperti, mengikuti aturan itu
bagaimana, buang sampah masih
sembarangan, berbicara tidak sopan,
tidak jujur, masih suka bermainmain ketika berdoa, maka dari itu
kami tekankan untuk melakukan
pembiasaan mohon maaf ketika
melakukan
kesalahan,
berjabat
tangan dan mengucap salam ketika
bertemu dengan yang lainnya.
Ada 1 pembina dan 2 pelatih. 1 lakilaki pembina dan 2 pelatih yakni
perempuan dan laki-laki.
Program kegiatan pramuka selama
satu semester meliputi pelatihan
rutin satu minggu sekali yang
dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul
11.00 – 12.30, perkemahan setiap 1
semester sekali, persami, rencana
kegiatan disusun melalui program
dan sesuai dengan panduan buku
SKU pramuka.
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Wawancara II

Informasi

: Arie Wijayanti, S.Pd.I

Kompetensi
Nizhom

: Pembina Pramuka Madrasah Ibtidaiyah Swasta An

Tanggal

: 3 Desember 2018

Jam (wawancara)

: 11.00 – 11.47 WIB

Durasi (wawancara) : 37 menit
Tempat

: Diruang Guru

Hasil Wawancara

-

No Pertanyaan
1

2

3

Jawaban

Apakah kegiatan kepramukaan menjadi Exkul
pramuka
ini
merupakan
kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah? ekstrakurikuler wajib karena sekarang
penerapan
kurikulum
2013 y ang
mewajibkan peserta didik wajib mengikuti
kegiatan ekstrakurikuler pramuka
Apakah sarana dan prasarana sekolah Di Madrasah Ibtidaiyah An Nizhom
telah menunjang dalam pelaksanaan sendiri sarana prasananya sudah cukup
menunjang, seperti hal terdapat lapangan,
kegiatan kepramukaan?
alat perkemahan, tandu, dan semapur yang
di buat oleh perseorangn agar mereka
mempunyai satu orang satu.
Faktor apa saja yang menjadi hambatan Tentu ada Faktornya itu masih banyak
dalam
proses
kegiatan
pramuka anak yang malas untuk mengikuti kegiatan
berlangsung?
pramuka, kemudian ada beberapa anak
yang kurang komunikatif dan itu rada
menghambat saat proses pembelajaran
berlangsung.
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4

Manfaat apa saja yang didapat oleh siswa
dalam mengikuti kegiatan pramuka?

Manfaatnya
banyak
sekali,
karena
pramuka ini di fokuskan untuk penerus
bangsa ,seperti anak akan menjadi lebih
disiplin karena mengikuti kegiatan
kepramukaan, social yang tinggi ,anak
akan mempunyai jiwa kepemimpinan yang
tinggi , anak menjadi kreatif, trampil dan
anak mempunyai rasa cinta tanah air yang
tinggi pula.

5

Materi apa saja yang pembina berikan Meterinya banyak sekali seperti KIM,
dalam
proses
kegiatan
pramuka kemamapuan indra manusia, selain meteri
berlangsung?
adapula prakterknya, semapur juga ada
materinya berupa sandi-sandi semapur dan
itupun di terapkan dalam praktek saat
pramuka berlangsung.

6

Metode apa saja yang di berikan oleh Metodenya melalui cerama, belajar sambil
pembina dalam membentuk karakter bermain atau fun teaching, bisa
siswa?
menggunakan metode sistem mandiri
outdor dan belajar sambil melakukan Yang
di mana semua itu di lakukan agar
pesertadidik tidak bosan dan hasilnya
siswa paham.

7

Faktor apa saja yang menjadi minat siswa faktornya itu karena anak lebih dominan
untuk mengikuti kegiatan pramuka kepada belajar sambil bermain , bekerja
disekolah?
kelompok dan rasa keseruan di luar kelas
serta pembina dan pelatihnya yang
menyenangkan.

8

Apakah siswa selalu hadir berperan aktif Ada beberapa tipe siswa di antaranya ada
dalam kegiatan pramuka berlangsung?
yang aktif ada yang tidak itu semua
kembali kepada karakter individual
masingmasing, yang berperan aktif kita
selaku para pengajar senang karena dengan
berperan aktif siswa akan lebih cepat
menyerap ajaran apa yang kita ajarkan.
Yang belum aktif , kita mencoba mengajak
siswa yang belom aktif dengan cara
mengikutsertakan dalam beberapa kegiatan
yang bertujuan agar siswa yang belum
aktif, lebih mudah menerima lingkungan
sekolah.

9

Keterampilan apa saja yang siswa dapat Keterampilanya

siswa

menjadi

lebih
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selama mengikuti kegiatan pramuka?

kreatif dalam mengubah barang yang tidak
berguna menjadi barang yang siap di
gunukan dan itu yang di sebut prakarya
hastakarya dan siswa mampu mendirikan
tenda yang baik dan benar.

Apakah pembina pramuka melakukan
pengawasan dan evaluasi dalam bentuk
pengecekan atribut, peneguran, motivasi,
hukuman dan penghargaan?

Iya dalam pengawasan peneguranya kita
menugur siswa ketika siswa ketauan tidak
mengunakan atribut kepramukaan, seperti
tidak memakai kacu atau atribut yang
lainya. Siswa yang kurang sopan kepada
pembina, jail terhadap temanya. Dalam
metode pembiasaanya, agar siswa saling
menghormati kepada pembina, guru
maupun teman di sekolahnya. Tugas dan
tutorialnya, kita selalu memperhatikan
tingkah laku siswa, kedisiplinan, kerja
kelompok dengan system roling kelompok
dan evaluasi itu pasti ada untuk siswa dan
untuk kami selaku pembina pramuka,
evaluasinya juga bias untuk pembinanya
bagaimana cara mengajarkan siswanya.
Kita juga selalu menyidak siswa ketika
siswa
tidak
menggunakan
atribut
kepramukaan, motivasi ini penting karena
ini menjadi pemicu perkembanagan
psikisnya siswa agar menjadi lebih baik
lagi, siswa yang disiplin, siswa yang selalu
sopan serta regu yang kompak, yel-yel
terbaik itu akan mendapatkan pengahrgaan
berupa makanan yang bertujuan agar siswa
dapat meningkatkan semangat dalam
berpramukanya.
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Wawancara III

Informasi

: Abdul Rahman

Kompetensi

: Siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom

Tanggal

: 3 Desember 2018

Jam (wawancara)

: 09.25 – 09.40 WIB

Durasi (wawancara) : 15 menit
Tempat

: Halaman Depan Sekolah

Hasil Wawancara

-

No
1

Pertanyaan
Jawaban
Apakah sarana dan prasarana dalam Iya sudah , namun masih banyak
kegiatan pramuka sudah memadai?
yang kurang lengkap.

2

Apa saja yang menjadi hambatan Malas dan panas.
siswa selama kegiatan pramuka
berlangsung?

3

Manfaat apa saja yang didapat siswa Sopan santun, aku jadi lebih
selama mengikuti kegiatan pramuka? berani tampil di depan.

4

Materi apa saja yang siswa dapat Simpul
tali,
lkbb,
kemah,
dalam kegiatan pramuka?
semaphore, sandi-sandi, tandu,
prakarya yang bersifat teori dan
praktek dan dari pramuka aku
belajar mandiri.
Apakah selama kegiatan pramuka Iya
karena
pramuka
itu
berlangsung minat siswa bertambah mengasikan dan bermain di luar
untuk mengikuti kegiatan pramuka?
kelas.
Apakah kehadiran dan keaktifan Selalu hadir, karena saya senang
siswa berkesinambungan?
dengan kegiatan pramuka di luar

5
6
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7
8

9

kelas.
Mendirikan
tenda,
mengikat
sampul,
membuat
tandu,
semaphore dan lkbb.
Dengan adanya pramuka di
sekolah aku menjadi terbiasa
mengucap salam, sholat dengan
tepat waktu, lebih berani, sopan,
jujur, dan lebih menghargai
lingkungan sekitar.
Kesan dan pelajaran apa saja yang Seru dan mengasikan apa lagi saat
dapat siswa ambil dalam kegiatan di alam bebas, aku lebih banyak
pramuka?
bergerak bersama teman-temanku.
Keterampilan apa saja yang didapat
siswa selama mengikuti kegiatan
pramuka?
Nilai karakter apa saja yang didapat
dan diterapkan dirumah selama
mengikuti kegiatan pramuka?
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Wawancara IV

Informasi

: Rahmat Sebta

Kompetensi

: Siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Swasta An Nizhom

Tanggal

: 3 Desember 2018

Jam (wawancara)

: 09.40 – 10.00 WIB

Durasi (wawancara) : 15 menit
Tempat

: Halaman Depan Sekolah

Hasil Wawancara

-

No
1

Pertanyaan
Jawaban
Apakah sarana dan prasarana dalam Iya sudah dan banyak.
kegiatan pramuka sudah memadai?

2

Apa saja yang menjadi hambatan Malas karna capek dan panas.
siswa selama kegiatan pramuka
berlangsung?

3

Manfaat apa saja yang didapat siswa Sopan santun, aku jadi lebih berani
selama mengikuti kegiatan pramuka? tampil dan kesannya seru dan
mengasikan apa lagi saat bermain
di alam bebas.
Materi apa saja yang siswa dapat Simpul tali, lkbb dan tandu.
dalam kegiatan pramuka?
Apakah selama kegiatan pramuka Iya karena pramuka itu mengasikan
berlangsung minat siswa bertambah dan bermain di luar kelas.
untuk mengikuti kegiatan pramuka?
Apakah kehadiran dan keaktifan Iya bertambah rajin karena aku
siswa berkesinambungan?
suka pramuka.
Keterampilan apa saja yang didapat Mendirikan
tenda,
mengikat

4
5
6
7
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9

siswa selama mengikuti kegiatan
pramuka?
Nilai karakter apa saja yang didapat
dan diterapkan dirumah selama
mengikuti kegiatan pramuka?
Kesan dan pelajaran apa saja yang
dapat siswa ambil dalam kegiatan
pramuka?

sampul dan yel-yel.
Disiplin,mengucap salam, dan
patuh kepada orangtua dan sholat
tepat waktu.
Kesannya itu seru sekali apa lagi
saya jadi lebih banyak teman.

Lampiran (Foto – Foto terkait MIS An-Nizhom Kota Jambi

Gerbang Gapura dan Halaman depan MIS An-Nizhom Kota Jambi

Tempat Wudhu dan perpustakaan MIS An-Nizhom Kota Jambi

Foto Ruang UKS dan Lemari Koperasi Alat belajar MIS An-Nizhom Kota

Wawancara dengan Pembina Pramuka
(Ibu Arie Wijayanti, S.Pd.I)
Wawancara dilakukan diruang Guru

trofi penghargaan yang diraih
Siswa Siswi MIS An-Nizhom
Kota Jambi

Alat Suond Sistem MIS AnNizhom Kota Jambi

Wawancara dengan ibu kepala Sekolah (Ibu Dra. Ratna, S.Pd.I) wawancara
dilakukan Diruang Kepala Sekolah

Foto-foto terkait pelaksanaan Yasinan dan Sholat Berjama’ah
Di MIS An-Nizhom Kota Jambi

Kegiatan Mengaji setiap Pagi dan Pramuka Siswa Siswi An-Nizhom Kota Jambi

.Foto plang hindari penyakit Guru dan plang tata tertib diperpustakaan

MIS An-Nizhom Kota Jambi

Buku Guru paket tematik terpadu dan Kalender pendidikan MIS An-Nizhom Kota Jambi

Kegiatan pramuka di MIA An-Nizhom Kota Jambi

Gambar plang struktur organisasi guru dan plang nama depan
MIS An-Nizhom Kota Jambi

