
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

F. Kajian Teori 

1. Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka  

a. Konsep Ekstrakurikuler 

Konsep program pendidikan non formal di lembaga formal seperti 

sekolah sesungguhnya banyak sekali bisa dilaksanakan dan dimulai dari 

manajemen sekolah, melalui mata pelajaran, muatan lokal, keteladanan, 

kebiasaan, budaya sekolah dan kegiatan pengembangan diri melalui 

ekstrakurikuler.  

Kegiatan pengembangan diri ini tentunya mengacu pada tujuan 

pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 3 UU nomor 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional ternyata serasi dengan apa yang 

dikeluarkan pemerintah dalam permendikbud nomor 62 Tahun 2014 

tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah yang beranggapan bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 berbunyi : 

kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh 

peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan 

kokurikuler, dibawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan 

(Permendikbud No.62 tahun 2014). 

Definisi beberapa ahli, salah satunya menurut Yudha M. Saputra 

(1998:6) bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam 
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pelajaran sekolah biasa, yang dilakukan di sekolah atau diluar sekolah 

dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengenai 

hubungan antar mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta 

melengkapi Pembinaan manusia seutuhnya. Kegiatan ini dilakukan 

berkala atau hanya dalam waktu-waktu tertentu dan ikut dinilai. 

Lunnenburg (2010: 2) Bahwa “Extracurricular activities serve the 

same goals and functions as the required and elective courses in the 

curriculum. However, they provide experiences that are not included in 

formal courses of study. They allow students to apply the knowledge that 

they have learned in other classes and acquire concepts of democratic 

life.”. 

Robinah (2012: 75) menjelaskan bahwa ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan pendidikan diluar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk 

membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan 

potensi, bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah.  

Menurut Marantika  (2012: 35) bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dilakukan untuk mengembangkan para siswa sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, bakat dan minat mereka. Menurut Wiyani (2013: 108) bahwa 

ekstrakurikuler bisa diartikan sebagai kegiatan pendidikan yang 

dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan di dalam dan atau diluar lingkungan sekolah untuk 



memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan 

menginternalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan agama serta norma-norma 

sosial baik lokal, nasional maupun global untuk membentuk insan 

paripurna.  

Pandangan Ambo, Elo adam dan ismail Tolla dalam bukunya 

(1987: 90) mengemukakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler  sebagai 

kegiatan pendidikan di luar ketentuan kurikulum yang berlaku di sekolah 

sebagai penunjang kegiatan pendidikan formal yang berlangsung di 

dalam sekolah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kegiatan di luar 

program kurikulum yang diberikan kepada peserta didik dimaksudkan 

sebagai bentuk pengembangan salah satu bidang pelajaran yang diminati 

seperti olahraga, kesenian dan sebagainya. 

Oleh karena itu berdasarkan seluruh pendapat yang telah 

dikemukakan sebelumnya, hal ini dapat disimpulkan bahwa program 

ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan pengembangan potensi pada 

peserta didik yang sudah terencana dan tersusun secara sistematis dalam 

kurikulum untuk membentuk kepribadian yang mampu meningkatkan 

kemampuan spiritual, intelektual, mental, sikap, dan prestasi dengan 

melaksanakan di luar jam sekolah sesuai potensi, minat dan bakat para 

peserta didik dengan berbagai pilihan kegiatan sehingga mampu memacu 

motivasi mereka untuk bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan 

masyarakat.  
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Sebagaimana yang sudah tercantum pada permendikbud nomor 62 

tahun 2014 tentang program ekstrakurikuler bahwa mengacu Pasal 4 

yang berbunyi:  

“Pengembangan berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan 
dilakukan dengan berpanduan pada prinsip partisipasi aktif dan 
menyenangkan serta mengakomodir kegiatan seni dan olahraga 
tradisional”  

 
Adapun tahapan pengembangan diri melalui ekstrakurikuler adalah  

1) Identifikasi kebutuhan, potensi dan minat peserta didik 

2) Analisis sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraannya 

3) Pemenuhan kebutuhan sumber daya sesuai pilihan peserta didik 

atau menyalurkannya ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya. 

4) Penyusunan program kegiatan ekstrakurikuler 

5) Penetapan bentuk kegiatan yang diselenggarakan. 

 
b. Tujuan Ekstrakurikuler 

Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan diri pada 

Sekolah Menengah Kejuruan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal 

Manajemen Pendidikan dan Menengah Kemendiknas (2008: 8)  

membedakan tujuan kegiatan ekstrakurikuler menjadi 2 tujuan 

sebagaimana berikut ini : 

1) Tujuan umum 

Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan 



diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat dan kepribadian 

peserta didik. 

2) Tujuan khusus 

Secara khusus, kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk 

menumbuhkembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetemsi dan 

kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan keagamaan, kemampuan 

sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karier, 

kemampuan memecahkan masalah, kemandirian dan kemampuan-

kemampuan lain yang mendukung pembentukan watak dan 

kepribadian peserta didik. 

 
Berdasarkan penjelasan diatas, Wiyani (2013: 111) menjabarkan 

dalam bukunya bahwa dari buku petunjuk teknis terbagi menjadi 

beberapa poin tentang tujuan dari ekstrakurikuler yaitu sebagai berikut : 

1) Meningkatkan kompetensi peserta didik dalam aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

2) Mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya 

Pembinaan pribadi menuju Pembinaan manusia seutuhnya yang 

positif. 

3) Memacu kemampuan pribadi,percaya diri dan kreativitas peserta 

didik. 

4) Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan pserta didik 

dalam arti memperkaya, mempertajam, serta memperbaiki 

pengetahuan para peserta didik yang berkaitan dengan mata-mata 



19 
 

pelajaran sesuai dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada. 

Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai macam bentuk seperti 

lomba mengarang dan lain sebagainya. 

5) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

6) Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. 

7) Membina budi pekerti yang luhur. 

 
Permendikbud No. 26 Tahun 2014 pasal 2 tentang kegiatan 

ekstrakurikuler yang diselenggarakan dengan tujuan untuk 

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, keterampilan, 

kepribadian, kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimal 

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.  

Robinah (2012: 100) menambahkan bahwa inti sari tujuan program 

ekstrakurikuler menjadi perwujudan membimbing peserta didiknya untuk 

mengenal dirinya sebagai manusia sekaligus mengembangkan potensi 

yang dimiliki oleh para siswa adalah dengan mengadakan aneka kegiatan 

ekstrakurikuler yang bermanfaat serta tentu saja berguna bagi masa 

depan anak didik. 

Extracurricular activities have many positive effects on education. 

The positive effects that extracurricular activities have on students are 

behavior, better grades, school completion, positive aspects to become 

successful adults, and a social aspect (Erin Masonni,2011: 84) . 



Dari semua penjelasan, bahwa tujuan program ekstrakurikuler 

adalah membentuk kepribadian yang memberdayakan seluruh minat, 

bakat serta potensi pada diri peserta didik yang berdampak pada prestasi 

peserta didik di luar jam pelajaran formal sehingga ini menjadi 

bermanfaat bagi diri, orang tua dan masyarakat. 

 
c. Fungsi Ekstrakurikuler  

Robinah dalam bukunya (2012: 75) menyebutkan bahwa 

ekstrakurikuler terdapat beberapa fungsi terhadap kegiatan tersebut, 

yakni: 

1) Fungsi pengembangan, untuk mengembangkan kemampuan dan 

kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat 

peserta didik. 

2) Fungsi sosial, untuk mengembangkan kemampuan dan rasa 

tanggung jawab sosial peserta didik. 

3) Fungsi rekreatif, untuk mengembangkan suasana rileks, 

menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik yang 

menunjang proses perkembangan. 

4) Fungsi persiapan karier, untuk mengembangkan kesiapan karier 

peserta didik. 

 
Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan dalam petunjuk 

teknis ekstrakurikuler tingkat SMP (2010: 5) bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip  
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1) Partisipasi aktif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler menuntut 

keikutsertakan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan 

pilihan masing-masing  

2) Menyenangkan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan 

dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik. 

3) Mengembangkan keterampilan seni, olahraga dan yang lain sesuai 

pilihan sesuai.   

 
d. Prinsip Ekstrakurikuler 

Menurut Aqib dan Sujak (2011 : 15) mendeskripsikan prinsip 

kegiatan ekstrakurikuler terbagi menjadi 6 yaitu : 

1) Individual  

Prinsip yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik 

masing-masing.  

2) Pilihan 

Prinsip ini harus sesuai dengan keinginan dan diikuti secara 

sukarela peserta didik. 

3) Keterlibatan aktif 

Prinsip yang menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh. 

4) Menyenangkan  

Prinsip yang suasana ekstrakurikulernya disukai dan 

menggembirakan peserta didik. 

5) Etos kerja  



Prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang membangun semangat 

peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil. 

6) Kemanfaatan sosial   

Prinsip yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat. 

 
e. Jenis Ekstrakurikuler 

Program ekstrakurikuler merupakan bagian dari konsep pendidikan 

non formal yang dimuat dalam literasi karakter. Tentu ekstrakurikuler 

juga bagian dari kegiatan pengembangan diri. Kegiatan tersebut tentu 

beragam jenis sesuai minat dan bakat peserta didik (Daryanto & 

Darmiyatun, 2013: 90-91) seperti :  

1) Kegiatan ekstrakurikuler (kewiraan melalui Pramuka dan 

paskibraka, olahraga, seni, kegiatan ilmiah, melalui olimpiade, dan 

lomba mata pelajaran) 

2) Kegiatan pembiasaan (kegiatan rutin melalui upacara bendera dan 

ibadah bersama). Kegiatan terprogram melalui pesantren kilat 

Ramadhan, buka puasa bersama, pelaksanaan idul Qurban, 

keteladanan, melalui Pembinaan ketertiban, pakaian seragam, anak 

sekolah (PAS), Pembinaan kedisiplinan, penanaman nilai akhlak 

mulia, penanaman budaya minat baca, penanaman budaya bersih di 

kelas dan lingkungan  sekolah, penanaman budaya hijau. 

3) Kegiatan nasionalisme melalui perayaan hari kemerdekaan 

Republik Indonesia, peringatan hari pahlawan, peringatan hari 

pendidikan nasional. 
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4) Kegiatan belajar di luar kelas dan Pembinaan (outdoor learning 

and training) melalui kunjungan belajar dan studi banding.  

 
Menurut Robinah (2012: 77) tentang jenis kegiatan ekstrakurikuler 

ada beberapa jenis program ekstrakurikuler yaitu : 

1) Krida, meliputi Pramuka, latihan dasar kepemimpinan siswa 

(LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera 

(Paskibra). 

2) Latihan / Lomba keberbakatan, meliputi : pengembangan olahraga, 

seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, dan keagamaan. 

3) Karya ilmiah, seperti Karya Ilmiah Remaja (KIR), penguasaan, 

keilmuan, kemampuan akedemik dan penelitian. 

4) Seminar, loka karya, dan bazar dengan substansi antara lain karier, 

pendidikan, kesehatan, perlindungan HAM, keagamaan dan seni 

budaya. 

5) Olahraga, yang meliputi beberapa cabang olahraga yang diminati 

tergantung sekolah tersebu, misalnya : basket, karate, taekwondo, 

silat, softball, dan lain sebagainya.  

 
f. Pramuka  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Depdiknas, 

2008: 485) berasal dari kata “giat” yang memiliki arti rajin, bergairah, 

bersemangat, aktif, tangkas dan kuat. Kegiatan diartikan sebagai 

aktivitas, usaha, pekerjaan, kekuatan, dan ketangkasan (dalam berusaha). 



Jadi kegiatan berarti aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk 

menjalankan sesuatu. Pramuka berasal dari istilah Praja Muda Karana 

(Pramuka) yang artinya pemuda bangsa yang giat bekerja. Menurut 

Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2010 Pasal 1 tentang 

Gerakan Pramuka adalah 

1) Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka 

untuk menyelenggarakan pendidikan Pramuka 

2) Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam 

pendidikan Pramuka serta mengamalkan Satya Pramuka dan 

Darma Pramuka 

3) Pramuka adalah segala aspek yang berkaitan dengan Pramuka 

4) Pendidikan Pramuka adalah proses pembentukan kepribadian, 

kecakapan hidup, dan akhlak mulia Pramuka melalui penghayatan 

dan pengamalan nilai-nilai Pramuka. 

 
Menurut Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka (ARTGP) 

Tahun 2005 Pasal 7 ayat 1 Pramuka adalah:   

“Proses pendidikan yang dilakukan di luar sekolah dan di luar 
lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, 
menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di 
alam terbuka dengan Prinsip Dasar Pramuka dan Metode Pramuka 
yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi 
pekerti”. 
 
Pramuka menurut Supriyatna (2010: 20) adalah proses pendidikan 

di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, yaitu di 

lingkungan masyarakat dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, 
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sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan 

Prinsip Dasar Pramuka dan Metode Pramuka, yang sasaran akhirnya 

pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti luhur. Paul Kengor (2018: 

1) The boy scouts have been emasculated, neutered. The organization 

that prided itself on courage stands impotent, fearful in the face of 

feminists and LGBTQ militants. They’ve cowered to the forces of 

“diversity” and “tolerance.” 

Bob Sunardi & Andre (2006 : 3) Pramuka itu bukanlah suatu ilmu 

yang harus dipelajari dengan tekun, bukan pula merupakan kumpulan 

ajaran-ajaran dan naskah-naskah dari suatu buku. Pramuka adalah suatu 

permainan yang menyenangkan di alam terbuka yang mengandung 

pendidikan, tempat orang-orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-

sama, mengadakan pengembaraan bagaikan kakak beradik, membina 

kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan untuk memberi 

pertolongan bagi yang membutuhkannya.  

Kegiatan Pramuka menurut Amin Abbas dkk. (1994 : 154) 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan Gerakan 

Pramuka, kegiatan harus mengarah pada sasaran pendidikan Pramuka 

yaitu pengembangan dan Pembinaan watak, mental, jasmani, rokhani, 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan Pramuka. 

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat ditarik 

benang merah bahwa Pramuka merupakan suatu pendidikan alternatif 

yang dilakukan di alam terbuka dengan desain pembelajaran 



menyenangkan, edukatif, menumbuhkan keterampilan serta Pembinaan 

kepribadian baik jasmani, rohani, dan pengetahuan. 

 
g. Tujuan Pramuka 

Tujuan Gerakan Pramuka (Azrul Azwar,2012: 9) adalah mendidik 

anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia dengan prinsip dasar metodik 

pendidikan kepanduan yang pelaksanaannya diserasikan dengan keadaan, 

kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia. 

Gerakan Pramuka bertujuan : 

1) Anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak 

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

beragama. 

2) Anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan 

keterampilannya. 

3) Anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. 
 
4) Anggotanya menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa  

Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan 

berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan 

pembangunan bangssa dan negara. 

 
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2010 

Pasal 4 tentang tujuan Gerakan Pramuka adalah:  

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

 
Mengacu Permendikbud RI Nomor 81A Tahun 2013 tentang 

implementasi kurikulum 2013, lampiran III (Pusbang Kemendikbud, 

2014: 12) menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka 

pada satuan pendidikan adalah untuk : 

1) Meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik 

peserta didik. 

2) Mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya 

Pembinaan pribadi menuju Pembinaan manusia seutuhnya. 

 
h. Fungsi Pramuka 

Menurut Natal Kristiono (2018: 3-4) yang menjadi fungsi Pramuka 

adalah sebagai berikut : 

1) Kegiatan menarik bagi anak atau pemuda 

Kegiatan menarik disini dimaksudkan bahwa kegiatan yang 

menyenangkan dan mengandung nilai edukasi. Oleh sebab itu, 

permainan yang dilakukan memiliki tujuan dan aturan permainan, 

jadi bukan sekedar main-main yang hanya bersifat hiburan saja 

tanpa makna , aturan, tujuan dan tidak bernilai pendidikan. 

2) Pengabdian bagi orang dewasa 

 Bagi para anggota dewasa Pramuka, Pramuka bukan lagi 



permainan, tetapi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, 

kerelaan, dan pengabdian. Orang dewasa ini memiliki kewajiban 

secara sukarela membaktikan dirinya demi suksesnya pencapaian 

tujuan organisasi 

3) Alat bagi masyarakat, negara dan organisasi  

 Pramuka itu alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, 

dan menjadi alat untuk mencapai organisasinya. Jadi kegiatan 

Pramuka yang diberikan sebagai latihan berkala dalam satuan 

Pramuka itu sekedar alat saja dan bukan tujuan pendidikannya. 

 
i. Klasifikasi Anggota Pramuka 

Menurut Natal Kristiono (2018: 1) dan Kemendikbud (2014: 5) 

dalam pedoman penyelenggaraan ekstrakurikuler wajib pendidikan 

KePramukaan juga sama menyebutkan bahwa Anggota Pramuka 

digolongkan berdasarkan usia peserta didik sebagai berikut: 

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

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

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

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

pandega. 

5) Anggota dewasa yang berusia diatas 25 tahun, anggota dewasa, 

sendiri dibagi menjadi dua yaitu anggota dewasa biasa dan anggota 

mitra. Anggota dewasa biasa terdiri dari Pembina Pramuka, 

pembantu Pembina, Pembina Pramuka, Pembina profesional, 
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pamong saka, instruktur saka, pimpinan saka, andalan, pembantu 

andalan, anggota majelis pembimbing. 

 
j. Prinsip dasar Pramuka 

Berdasarkan lampiran I Keputusan Kwartir Nasional Gerakan 

Pramuka Nomor 199 Tahun 2011 tentang Panduan Penyelesaian Syarat 

Kecakapan Umum Pramuka Golongan Siaga (Kwarnas, 2011: 1) 

menjelaskan bahwa Prinsip dasar Pramuka merupakan ciri khas yang 

membedakan Pramuka dari lembaga pendidikan lain, yang dilaksanakn 

sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat. 

Prinsip dasar Pramuka adalah: 

1) Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
2) Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam 

seisinya 
3) Peduli terhadap diri pribadinya 
4) Taat kepada Kode Kehormatan Pramuka 

 
Sebagai norma hidup, prinsip dasar KePramukaan ditanamkan dan 

ditumbuh kembangkan secara terus menerus kepada setiap peserta didik 

melalui proses penghayatan untuk dan oleh diri pribadinya dengan 

bantuan para tenaga pendidik. 

 
k. Kode Kehormatan 

Kode kehormatan Pramuka adalah suatu norma atau nilai-nilai 

luhur dalam kehidupan para anggota gerakan Pramuka yang merupakan 

ukuran atau standar tingkah laku seorang Pramuka berdasarkan kode etik 

yang diatur dalam AD/ART Gerakan Pramuka. Menurut Natal Kristiono 



(2018: 19) Kode kehormatan Pramuka terdiri atas janji yang disebut 

Satya Pramuka dan ketentuan moral disebut Darma Pramuka. Satya 

Pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota atau penGurus 

Gerakan Pramuka saat pelantikan menjadi anggota atau penGurus. Kode 

kehormatan Pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan 

perkembangan rohani serta jasmani anggota Gerakan Pramuka. Berikut 

ini Kode Kehormatan Pramuka Siaga, usia 7-10 Tahun yaitu : 

1) Kode Kehormatan Janji, Dwisatya  

Demi kehormatan ku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:  

a) Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga. 

b) Setiap hari berbuat kebaikan 

2) Kode Kehormatan Ketentuan Moral, Dwidarma 

a) Siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya 

b) Siaga itu berani dan tidak putus asa 

 
Kode etik ini sangat mirip sekali dengan aturan dasar Scout Law 

dan Scout Promise sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Dalam proses yang sama, maka penerapan kode etik ini, berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari dan tidak dilakukan hanya saat kegiatan Pramuka 

saja. Dalam kurikulum 2013, Pramuka telah bertansformasi menjadi 

ekstrakurikuler wajib, padahal sebelumnya hanya menjadi 

ekstrakurikuler opsional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 
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Tahun 2014 tentang Pendidikan Pramuka Sebagai Ekstrakurikuler Wajib. 

Hampir di setiap sekolah saat ini telah memiliki Pramuka sebagai 

ekstrakurikulernya. 

Berikut di dalam tabel 1 menunjukkan beberapa materi Pramuka 

yang dirangkum dalam membangun nilai karakter gotong royong : 

 
Tabel 1. Materi Pramuka yang Mengandung Karakter Gotong Royong  

No Materi Pramuka Nilai Karakter 

1 Peraturan baris 
berbaris (PBB) 

5 
Upacara dalam gerakan 
Pramuka 

Gotong Royong 
2 Lagu nasional dan 

hymne Pramuka 
6 Tepuk Pramuka 

3 Permainan Pramuka 
(Game) 

7 Pesta Siaga (Kemah) 

4 Tali, Simpul,ikatan dan 
Pionering 

 
 

 

2. Nilai Karakter Gotong Royong 

a. Nilai 

Nilai adalah segala sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai 

subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai 

abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan 

seleksi perilaku yang ketat. Nilai yang muncul tersebut dapat bersifat 

positif apabila akan berakibat baik, namun akan bersifat negatif jika 

berakibat buruk pada obyek yang diberikan nilai (Sulaiman, 1992: 19).  

Mardiatmadja (1986: 105) Nilai menunjuk pada sikap orang 

terhadap sesuatu hal yang baik. Nilai-nilai dapat saling berkaitan 



membentuk suatu sistem dan antara yang satu dengan yang lain koheren 

dan mempengaruhi segi kehidupan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai 

berarti sesuatu yang metafisis, meskipun berkaitan dengan kenyataan 

konkret. Nilai tidak dapat diihat dalam bentuk fisik, sebab nilai adalah 

harga sesuatu hal yang harus dicari dalam proses manusia menanggapi 

sikap manusia yang lain.  

Nilai merupakan realita abstrak. Nilai dirasakan dalam setiap diri 

manusia sebagai daya pendorong atau prinsip-prinsip yang menjadi 

pedoman dalam hidup. Oleh sebab itu, nilai menduduki tempat penting 

dan strategis dalam kehidupan seseorang, sampai pada suatu tingkat di 

mana orang lebih siap untuk mengorbankan hidup mereka daripada 

mengorbankan nilai (Fitri,2012: 89).   

Dari definisi yang disebutkan, bisa ditarik sebuah penegasan bahwa 

nilai itu esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi 

kehidupan manusia dan merupakan wujud gestur yang menampilkan 

sesuatu berkarakter dengan memberikan dampak bagi orang lain baik itu 

positif ataupun negatif dan disanalah muncul namanya nilai. 

 
b. Karakter  

Terminologi pendidikan karakter mulai dikenalkan sejak tahun 

1900-an. Thomas Lickona dianggap sebagai pengusungnya, terutama 

ketika ia menulis buku yang berjudul The Return of Character Education 

dan kemudian disusul bukunya, Educating for Character: How Our 

School Can Teach Respect and Responsibility. Ia menuliskan di bagian 
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pertama buku tersebut bahwa “down through history, in countries all 

over the world, education has had two great goals: to help young people 

become smart and to help them become good”. (1991: 6). Selanjutnya 

Melalui buku-buku itu, ia menyadarkan dunia Barat akan pentingnya 

pendidikan karakter. Thomas Lickona  (1991: 4) pernah menyampaikan 

dalam tulisannya “now, from all across the country, from private citizens 

and public organizations, come a summons to the school: take up the role 

of moral teachers of our children.  

Pengertian karakter dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kebahasaan 

dan sisi istilah. Menurut bahasa (etimologis) istilah karakter (Inggris; 

character) berasal dari bahasa Latin kharakter, kharassaein, dan kharax, 

dalam bahasa Yunani (Greek) yaitu charassein yang berarti “to engrave” 

(Ryan and Bohlin, 1999: 5). Kata to engrave itu sendiri dapat 

diterjemahkan menjadi mengukir, melukis, memahatkan atau 

menggoreskan (Echols dan Shadily,1995: 214). Secara terminologis, 

karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung 

pada faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, 

atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok 

orang (Fitri, 2012: 20).  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 445) bahwa 

karakter itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak. Sejalan dengan 

pendapat Tadkirotun Musfirah dalam Zainal Aqib dan Sujak (2011: 2) 



bahwa karakter mengacu pada kepada serangkaian sikap (attitudes), 

perilaku (behaviours), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills). 

Karakter itu berarti “To Mark” atau menandai dan memfokuskan 

bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau 

tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku 

jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek (Zainal Aqib & Sujak, 

2011: 23).  

Menurut Hermawan Kertajaya (2010: 3) mengungkapkan karakter 

adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu (manusia). 

Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau 

individu tersebut dan merupakan mesin pendorong bagaimana seseorang 

bertindak, berisikap, berujar, serta merespons sesuatu. Al-Ghazali 

membahasakan pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak (Abdul 

Khaliq, 2007: 90). Akhlak merupakan tujuan utama dari pendidikan dan 

etika, kemudian darinya memancarlah cahaya kepada seluruh makhluk 

(Imam Al Ghazali, 2016: 235).  

Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas (2008 : 682) bahwa 

karakter itu tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain. Ini artinya orang yang 

berkarakter adalah orang yang memiliki kepribadian, berperilaku, 

bersifat, bertabiat atau berwatakan tertentu dan watak itu sebagai 

pembeda dengan yang lain.  
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Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona mengandung tiga 

unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai 

kebaikan (desiring the good), dan melakukan kebaikan (doing the good) 

(1991: 51). Thomas Lickona menulis di bagian pertama buku Educating 

for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility 

bahwa Thomas Lickona menekankan tiga komponen karakter yang baik, 

yaitu moral knowing (pengetahuan tentang moral), moral feeling 

(perasaan tentang moral), dan moral action (perbuatan/tindakan moral), 

yang diperlukan agar anak mampu memahami, merasakan, dan 

mengerjakan nilai-nilai kebaikan (1991: 51). Selanjutnya Thomas 

Lickona menambahkan  penjelasan dalam terjemahannya (2012: 108) 

tentang tiga komponen karakter tersebut, sebagai berikut:  

Moral knowing, ada enam aspek yang menjadi dominan sebagai 

tujuan pendidikan karakter, yaitu: 1) moral awareness (kesadaran moral), 

2) knowing moral values (mengetahui nilai-nilai moral), 3) perspective 

taking (penentuan perspektif), 4) moral reasoning (pemikiran moral), 5) 

decision making (pengambilan keputusan), dan 6) self-knowledge 

(pengetahuan pribadi). 

Moral feeling adalah aspek emosi yang harus mampu dirasakan 

oleh seseorang untuk menjadi manusia yang berkarakter, yaitu: 1) 

conscience (nurani), 2) self esteem (percaya diri), 3) empathy (merasakan 

penderitaan orang lain), 4) loving the good (mencintai kebenaran), 5) self 

control (mampu mengontrol diri), dan 6) humality (kerendahhatian). 



Moral action adalah tindakan nyata dari kedua aspek tersebut di atas 

(moral knowing dan moral feeling). Moral action terdiri dari 3 aspek, 

yaitu: 1) competence (kompetensi), 2) will (keinginan), dan 3) habit 

(kebiasaan).  

Pada akhirnya dari berbagai perspektif yang ada bahwa  karakter 

itu  memang identik dengan kepribadian khas seseorang yang bersumber 

dari bentukan keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir. Karena 

karakter ini berasal sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap 

pemikiran dan perbuatannya. karakter bagian dari sebuah gaya khas pada 

suatu sifat, sikap, tindakan yang melekat pada seseorang ataupun benda 

sebagai penanda bagi kepribadian mereka yang sudah menjadi perilaku 

dan kebiasaan mereka dalam sehari-harinya. Karakter dapat ditemukan 

dalam sikap-sikap seseorang terhadap dirinya, terhadap orang lain, 

terhadap tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya dan dalam situasi 

atau keadaan yang lainnya. 

 
c. Hakikat Pendidikan Karakter  

Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat 

Pancasila dan pembukaan UUD 1945 dilatar belakangi oleh realita 

permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti disorientasi 

dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, keterbatasan perangkat 

kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai pancasila, keterbatasan 

perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai pancasila, 

bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 
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memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman 

disintegrasi bangsa dan melemahnya kemandirian bangsa (Daryanto & 

Darmiyatun, 2013: 40).  

Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RJPN) dan UUSPN yang mengacu dengan tujuan dan 

fungsi pendidikan nasional, Ini merupakan landasan kokoh untuk 

melaksanakan secara operasional pendidikan budaya dan karakter bangsa 

sebagai proritas program kementerian pendidikan nasional pada program 

rencana nasional pendidikan karakter bahwa dalam Daryanto dan 

Darmiyatun (2013: 42) yang berbunyi:  

“Pendidikan karakter itu disebutkan sebagai pendidikan nilai, 
pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang 
bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 
memberikan putusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan 
mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan 
sepenuh hati”.  

 
 Zainal Aqib dan Sujak (2011 : 3) memandang pendidikan karakter 

merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga 

sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan 

dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut pendidikan karakter 

dapat dimaknai sebagai “the deliberate use of all dimensions of school 

life to foster optimal character development”. Termasuk di sekolah 

semuanya yang dalam komponen-komponen sekolah termasuk bagian 

dari pendidikan karakter. 



Definisi lain menurut Fakhry Gaffar (2011 : 5), pendidikan karakter 

adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuh 

kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menyatu dalam 

kehidupan orang tersebut. Dalam definisi ini, ada tiga pemikiran penting 

yaitu proses transformasi, ditumbuh kembangkan dalam kepribadian dan 

melekat dalam perilaku.  

Dari berbagai pendapat para ahli yang memberikan pandangannya 

tentang pendidikan karakter tentu bisa di garis bawahi bahwa pendidikan 

karakter itu ternyata banyak terjadi sekeliling yang memang menjadi 

perilaku seseorang sehingga menjadi behaviour (kebiasaan) dan 

kemudian yang terlibatkan dalam lingkungan seseorang sekalipun bagian 

dari penilaian komponen pendidikan karakter itu sendiri. Bila pendidikan 

karakter itu di sekolah, tentu semua hal di sekolah itu bagian dari 

pendidikan karakter seperti kurikulum, proses pembelajaran dan 

penilaian, pengelolaan mata pelajaran, kualifikasi pengajar, pengelolaan 

sekolah, pelaksanaan kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana 

prasarana,, pembiayaan, etos kerja seluruh warga lingkungan sekolah dan 

lain sebagainya.   

 
d. Tujuan Pendidikan Karakter  

Tujuan pendidikan karakter bila mengacu pada Undang-undang 

Republik Indonesia Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20 

tahun 2003 bahwa:  
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“Pendidikan nasional berfungsi untuk 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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

 
Selanjutnya menurut Daryanto dan Darmiyatun (2013: 45) bahwa 

pendidikan karakter itu bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui 

pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri 

meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak 

mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.  

Definis lain menurut Doni Kesuma (2007: 8) memandang secara 

operasional tujuan pendidikan karakter dalam setting sekolah sebagai 

berikut: 

1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian 

kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang 

dikembangkan. 

Tujuan pertama pendidikan karakter adalah memfasilitasi 

penguatan dan pengembangan nilai nilai tertentu sehingga terwujud 

dalam perilaku anak, baik pada saat masih bersekolah maupun 



setelah lulus. Penguatan dan pengembangan memiliki makna 

bahwa pendidikan dalam setting  sekolah bukan merupakan 

dogmatisasi nilai, tetapi sebuah proses yang membawa peserta 

didik agar memahami dan merefleksi pentingnya mewujudkan 

nilai-nilai dalam perilaku keseharian. Penguatan juga mengarahkan 

proses pendidikan pada proses pembiasaan yang dilakukan baik 

dalam setting kelas maupun sekolah . penguatan pun memiliki 

makna adanya hubungan antara penguatan perilaku melalui 

pembiasaan di sekolah dan dengan di rumah. 

2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan 

nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 

Tujuan kedua pendidikan karakter di sekolah adalah 

mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak berkesesuaian dengan 

nilai-nilai yang dikembangkan sekolah. Tujuan ini memiliki makna 

bahwa tujuan pendidikan karakter memiliki sasaran untuk 

melruskan berbagai perilaku negatif anak menjadi positif. Proses 

penelusuran yang dimaknai sebagai pengkoreksian perilaku, 

dipahami sebagai proses pedagogis bukan suatu pemaksaan atau 

pengondisian yang tidak mendidik.  

3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan 

masyarakat dalam ememrankan tanggung jawab karakter bersama. 

Tujuan ketiga dalam perilaku pendidikan karakter setting 

sekola adalah membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga 
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dan masyarakat dengan memerankan tanggung jawab pendidikan 

karakter secara bersama. Tujuan ini bermakna bahwa karakter di 

sekolah harus dihubungkan dengan proses pendidikan di keluarga. 

Jika pendidikan di sekolah hanya bertumpu pada interaksi antara 

pesera didik dengan Guru di kelas dan sekolah, maka pencapaian 

berbagai karakter yang diharapkan akan sulit tercapai. Disebabkan 

penguatan perilaku merupakan suatu hak yang holistik, bukan satu 

rentang waktu tertentu pada masa usia anak. Dalam setiap menit 

dan detik, interaksi anak dengan lingkungannya dapat dipastikan 

akan nterjadi proses mempengaruhi perilaku anak. 

 
e. Nilai-nilai Utama Pendidikan Karakter 

 
Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) selain merupakan 

kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan 

Karakter Bangsa Tahun 2010 juga merupakan bagian integral Nawacita. 

Untuk itu gerakan PPK menmpatkan nilai karakter sebagai dimensi 

terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan para 

pelaku pendidikan (Kemendikbud,2013: 7-8). Berikut ini lima nilai 

utama karakter yang saling berkaitan dalam membentuk jejaring nilai 

yang perlu dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK. Kelima nilai 

karakter bisa dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 



    Tabel 2. Nilai-Nilai Prioritas Penguatan Pendidikan Karakter (Kurikulum 2013) 
 

No Nilai Deskripsi 

1 Religius Toleransi, cinta damai, persahabatan, 
teguh pendirian, ketulusan, percaya diri, 
anti perundungan dan kekerasan, tidak 
memaksakan kehendak, mencintai 
lingkungan, kerjasama antar pemeluk 
agama dan kepercayaan, menghargai 
perbedaan agama dan kepercayaan dan 
melindungi yang kecil serta tersisih. 

2 Nasionalis Taat hukum, disiplin, cintatanah air, 
menghormati keragaman (budaya, suku, 
dan agama), apresiasi budaya bangsa 
sendiri, menjaga kekayaan budaya 
bangsa, rela berkorban, unggul dan 
berprestasi serta menjaga lingkungan  

3 Mandiri Etos kerja, tangguh tahan banting, daya 
juang, profesional, kreatif, keberanian, 
dan menjadi pembelajar sepanjang hayat 

4 Integritas Kejujuran, keadilan, keteladanan, 
kesetiaan, anti korupsi, komitmen 
moral, tanggung jawab, cinta pada 
kebenaran dan menghargai martabat 
individu  

5 Gotong Royong Menghargai, inklusif, kerjasama, 
solidaritas, empati, musyawarah mufakat, 
tolong menolong, anti diskriminasi, anti 
kekerasan, sikap kerelawanan dan 
komitmen atas keputusan bersama 

 

Menurut Ratna Megawangi (2004: 62) bahwa Nilai-nilai yang 

dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa 

diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini: 

1) Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh 

karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu 

didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, 



43 
 

kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal 

dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai 

pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada 

nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. 

2) Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas 

prinsipprinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang 

disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 

dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal-Pasal yang terdapat dalam 

UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, 

ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya 

dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik 

menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang 

memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. 

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

hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya 

yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar 

dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam 

komunikasi antar anggota masyarakat itu. Posisi budaya yang 

demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan 

budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan 

karakter bangsa. 



4) Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus 

dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh 

berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan 

pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang 

harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan 

pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam 

pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

 
f. Gotong Royong 

Rochmadi (2012: 4) menjelaskan dalam artikelnya yaitu Gotong 

royong berasal dari kata dalam Bahasa Jawa. Kata gotong dapat 

dipadankan dengan kata pikul atau angkat. Kata royong dapat 

dipadankan dengan bersama-sama. Jadi kata gotong royong secara 

sederhana berarti mengangkat sesuatu secara bersama-sama atau juga 

diartikan sebagai mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Misalnya: 

mengangkat meja yang dilakukan bersama-sama, membersihkan selokan 

yang dilakukan oleh warga se-RT, dan sebagainya. 

Gotong royong akan berkaitan dengan solidaritas yang tentunya 

akan memberikan pengaruh dalam masyarakat, baik secara individu 

maupun pengaruh secara kelompok. Bagaimana peranan solidaritas 

berjalan tentunya didukung oleh bagaimana masyarakat menyikapi setiap 

nilai yang ada dalam gotong royong yang tertanam di lingkungannya, 

meskipun hidup bersama, dalam menyikapinya akan berbeda karena 
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disesuaikan dengan rasa solidaritas yang ada  (Meta Rolitia, dkk, 

2016:4). 

Konsep gotong royong juga dapat dimaknai dalam konteks 

pemberdayaan masyarakat (Pranadji, 2009: 62), karena bisa menjadi 

modal sosial untuk membentuk kekuatan kelembagaan di tingkat 

komunitas, masyarakat negara serta masyarakat lintas bangsa dan negara 

Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan. Hal tersebut juga 

dikarenakan di dalam gotong royong terkandung makna collective action 

to struggle, self governing, common goal, dan sovereignty. 

Dalam perspektif sosio budaya (Rochmadi, 2012: 4) Nilai gotong 

royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau 

tindakan individu yang dilakukan tanpa pamrih (mengharap balasan) 

untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan 

bersama atau individu tertentu. Misalnya, petani secara bersama-sama 

membersihkan saluran irigasi yang menuju sawahnya, masyarakat 

bergotong royong membangun rumah warga yang terkena angin puting 

beliung, dan sebagainya. Bahkan dalam sejarah perkembangan 

masyarakat, kegiatan bercocok tanam seperti mengolah tanah hingga 

memetik hasil (panen) dilakukan secara gotong royong bergiliran pada 

masing-masing pemilik sawah. 

Jadi, gotong royong memiliki pengertian sebagai bentuk partisipasi 

aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai tambah atau 

positif kepada setiap obyek, permasalahan atau kebutuhan orang banyak 



di sekelilingnya. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang 

berwujud materi, keuangan, tenaga fisik, mental spiritual, keterampilan, 

sumbangan pikiran atau nasihat yang konstruktif, sampai hanya berdoa 

kepada Tuhan. 

Pusbang Kemendikbud (2014: 70) menjelaskan bahwa gotong 

royong adalah bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai 

tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong menolong secara 

ikhlas.Adapun indikator untuk sikap gotong royong menurut Pusbang 

Kemendikbud (2014: 70) yakni  

1) Terlibat aktif dalam bekerja bakti membersihkan kelas atau sekolah 

2) Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan 

3) Bersedia membantu orang lain tanpa mengharap imbalan 

4) Aktif dalam kerja kelompok 

5) Memusatkan perhatian pada tujuan kelompok 

6) Tidak mendahulukan kepentingan pribadi 

7) Mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat/pikiran antara 

diri sendiri dengan orang lain 

8) Mendorong orang lain untuk bekerja sama demi mencapai tujuan 

bersama  

 
Berdasarkan indikator-indikator di atas dengan menyesuaikan 

kebutuhan di lapangan , indikator yang digunakan dalam penelitian sikap 

gotong royong siswa yakni (1) tidak mendahulukan kepentingan pribadi, 

(2) aktif dalam kerja kelompok, dan (3)mencari jalan untuk mengatasi 
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perbedaan pendapat/pikiran antara diri sendiri dengan orang lain 

(bermusyawarah dalam memecahkan masalah).  

Bilamana dilakukan kajian di seluruh wilayah Indonesia, maka 

akan ditemukan praktek gotong royong tersebut tidak hanya bermakna 

sebagai perilaku, sebagaimana pengertian yang dikemukakan 

sebelumnya, namun juga berperan sebagai nilai-nilai moral. Artinya 

gotong royong selalu menjadi acuan perilaku, pandangan hidup bangsa 

Indonesia dalam berbagai macam wujudnya.   

Oleh karena itu Implementasi nilai gotong royong dalam perilaku 

bangsa Indonesia menjadikan kesejahteraan hidup masyarakat bisa 

terwujud. Mereka bergotong royong dalam segala hal, mulai dari 

menjaga keamanan, kebersihan, perlindungan secara umum, memenuhi 

kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, dan sebagainya. 

 
3. Sekolah Dasar  

a. Konsep Sekolah Dasar 

Suparlan Suhartono (2008: 46) menyatakan bahwa “menurut 

pendekatan, pendidikan merupakan seluruh kegiatan yang direncanakan 

serta dilaksanakan secara teratur dan terarah di lembaga pendidikan 

sekolah”. Suharjo (2006: 1) menyatakan bahwa sekolah dasar pada 

dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 

program pendidikan enam tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun. Hal 

senada juga diungkapkan Fuad Ihsan (2008:26) bahwa sekolah dasar 



sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam masa program belajar selama 6 

tahun. 

Undang-undang No 2 Tahun 1989 menyebutkan bahwa sekolah 

adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Menurut Daryanto (1997: 

544) sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat 

menerima dan memberi pelajaran. 

Pernyataan tentang sekolah dasar lainnya yang dikemukakan oleh 

Harmon & Jones (2005: 1) bahwa: “Elementary schools usually serve 

children between the ages of five and eleven years, or kindergarten 

through sixth grade. Some elementary schools comprise kindergarten 

through fourth grade and are called primary schools. These schools are 

usually followed by a middle school, which includes fifth through eighth 

grades. Elementary schools can also range from kindergarten to eighth 

grade”. Pernyataan oleh Harmon & Jones menyatakan sekolah dasar 

biasanya terdiri atas anak-anak antara usia 5-11 tahun, atau TK sampai 

kelas enam. Kemungkinan perbedaan ini terletak pada fisik antara anak 

yang ada di Indonesia dan anak yang ada di negara Eropa dan sekitarnya.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa “jenjang pendidikan dasar dan menengah 

adalah jenis pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sampai 18 

tahun dan merupakan persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih 

tinggi”. Jika usia anak pada saat masuk sekolah dasar, merujuk pada 
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definisi pendidikan dasar dalam Undang-Undang tersebut, berarti 

pengertian sekolah dasar dapat dikatakan sebagai institusi pendidikan 

yang menyelenggarakan proses pendidikan dasar selama masa enam 

tahun yang ditujukan bagi anak usia 7-12 tahun. Batasan usia 7-12 tahun 

inilah yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.  

Berdasarkan dari beberapa teori yang telah disebutkan, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sekolah adalah suatu sistem sosial dalam institusi 

yang dibatasi oleh sekumpulan elemen kegiatan interaksi dan membentuk  

suatu kesatuan sosial. Sekolah yang demikian bersifat aktif, kreatif, artinya  

sekolah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dalam  

hal ini adalah orang-orang yang terdidik dan sekolah juga merupakan alat 

untuk mencapai pendidikan yang bermutu serta mampu memenuhi standar 

nasional pendidikan sebagaimana  yang ditetapkan. 

Kemudian selanjutnya, Pada tanggal 16 Mei 2005 diterbitkan 

Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor  19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  

Pendidikan.  Dengan  PP  19/2005  itu, semua sekolah di Indonesia diarahkan 

dapat  menyelenggarakan  pendidikan  yang memenuhi standar nasional. 

pendidikan standar wajib dilakukan  oleh sekolah, delapan standar tersebut 

tahap demi tahap  harus  bisa  dipenuhi oleh sekolah. Secara berkala, untuk 

meninjau kualitas sekolah juga perlu diukur  dari pelaksanaan delapan standar 

melalui akreditasi sekolah. Akreditas sekolah nantinya dilaksanakan oleh 

lembaga Badan Akreditasi Sekolah  (BAS), yang merupakan  badan  non  

struktural  bersifat  independen. BAS terdiri atas BAS Nasional, BAS 



Provinsi, dan BAS Kabupaten/kota. Dimana BAS-Nasional mempunyai 

tugas  merumuskan  kebijakan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan 

tentang  akreditasi  sekolah (2003: 5). Adapun delapan syarat yang harus 

dipenuhi untuk mengukur kualitas sekolah yaitu harus memenuhi: Standar Isi, 

Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Standar 

Pembiayaan dan Standar Penilaian Pendidik. Selain harus memenuhi 8 

standar nasional pendidikan sekolah juga harus melengkapi persyaratan 

akreditasi, yakni: 

1) Memiliki surat keputusan  kelembagaan  unit  pelaksana  teknis (UPT) 

sekolah 

2) Memiliki siswa pada semua tingkatan kelas 

3) Memiliki sarana dan prasarana pendidikan 

4) Memiliki tenaga kependidikan 

5) Melaksanakan kurikulum nasional 

6) Telah menamatkan peserta didik. (Basnas, 2003: 6) 

 
b. Tujuan Sekolah Dasar 

Proses pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau 

bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai 

subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian, pendidikan 

harus mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan tidak menjadi beban 

pembangunan dan masyarakat, yaitu SDM yang menjadi sumber 
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kekuatan atau sumber pengerak (driving forces) bagi seluruh proses 

pembangunan dan kehidupan masyarakat.  

Sekolah memainkan peran yang sangat penting sebagai dasar 

pembentukan sumber daya manusia yang bermutu. Melalui sekolah, anak 

belajar untuk mengetahui dan membangun keahlian serta membangun 

karakteristik mereka sebagai bekal menuju kedewasaan.“ The school 

function as a socializing agent by providing the intellectual and social 

experiences from which children develop the skill, knowledge, interest, 

and attitudes that characterize them as individuals and that shape their 

abilities to perform adult roles” (Berns, 2004: 212-213).  

Bagi anak, ketika masuk ke sekolah dasar menandai suatu 

perubahan dimana peran-peran dan kewajiban baru akan dialami. “For 

most children, 19 entering the first grade signal a change a from being a 

“homechild” to being a “schoolchild” a situation in which new roles 

and obligations are experiences” Santrock (2004: 355). Melalui sekolah 

dasar, pertama kalinya anak belajar untuk berinteraksi dan menjalin 

hubungan yang lebih luas dengan orang lain yang baru dikenalinya. 

Suharjo (2006: 8) mengemukakan tujuan pendidikan sekolah dasar 

sebagai berikut:  

1) Menuntun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, 

bakat dan minat siswa.  

2) Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang 

bermanfaat bagi siswa.  



3) Membentuk warga negara yang baik  

4) Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan di SLTP  

5) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar bekerja di 

masyarakat.  

6) Terampil untuk hidup di masyarakat dan dapat mengembangkan 

diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.  

 
Dari tujuan sekolah yang telah disebutkan, maka pada hakikatnya 

sekolah dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan 

kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi 

anak yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Selain itu, 

pendidikan sekolah dasar bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk 

mengikuti pendidikan tingkat menengah. 

 
c. Manajemen Sekolah 

Menurut Nanang Fattah (2004:11) manajemen Sekolah sebagai 

terjemahan dari “School Management” adalah suatu pendekatan politik 

yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan 

memberikan kekuasaan kepada Kepala Sekolah dan meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang 

mencakup Guru, siswa, Kepala Sekolah dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat. Manajemen Sekolah merubah sistem pengambilan keputusan 

dan manajemen ke setiap pihak yang berkepentingan di tingkat lokal 

(local stakeholders).  
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Didik Prangbakat (2001: 3) juga menyatakan bahwa Manajemen 

Sekolah merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan sekolah dan 

lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif 

melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi dan misi 

yang telah ditetapkan bersama. Diarahkan pada peningkatan kualitas 

pembelajaran, dengan mendayagunakan segala sumber yang ada 

dilingkungan sekolah. 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Suharsini Arikunto (1999: 

12) bahwa Manajemen Sekolah adalah penataan sistem pendidikan yang 

memberikan keleluasaan penuh kepada Kepala Sekolah, atas kesiapan 

seluruh staf sekolah, untuk memanfaatkan semua sumber dan fasilitas 

belajar yang ada untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa serta 

memiliki akuntabilitas atas segala tindakan tersebut. 

Pengertian lain Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah pada 

dasarnya merupakan kelanjutan dan implementasi dari Manajemen 

Sekolah yang didefinisikan oleh para ahli pendidikan, sebagaimana 

dinyatakan menurut Mohrman, SA, Wohlstetter, P & Assiciates (1994: 

56): School management can be viewed conceptually as formal alteration 

of governance structures, as a form of decentralization that identifies the 

individual school as the primary unit of improvement and relies on the 

redistribution of decision-making authority as the primary means 

through which improvement might be stimulated and sustained. 

 
 



d. Tujuan Manajemen Sekolah  

Menurut Supriono dan Sapari (2001: 5) tujuan utama penerapan 

Manajemen Sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan 

dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah, dengan adanya 

wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola 

urusannya sendiri. Adapun menurut Mulyasa (2003: 25), tujuan 

Manajemen Sekolah adalah:  

a. Peningkatan efisiensi, antara lain diperoleh melalui keleluasaan 

mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan 

birokrasi.  

b. Peningkatan mutu, antara lain melalui partisipasi orang tua 

terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, 

peningkatan profesionalisme Guru dan Kepala Sekolah.  

c. Peningkatan pemerataan, antara lain diperoleh melalui peningkatan 

partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih 

berkonsentrasi pada kelompok tertentu. 

 
Jadi pada hakikatnya manajemen Sekolah itu bertujuan untuk 

memberdayakan sekolah, terutama sumberdaya manusianya, seperti 

Kepala Sekolah, Guru, karyawan, siswa, orang tua siswa dan masyarakat 

sekitarnya. Pemberdayaan sumberdaya manusia ini melalui pemberian 

kewenangan, fleksibilitas, dan pemberian tanggung jawab untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh sekolah 
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4. Pendidikan Nonformal  

a. Konsep Pendidikan Nonformal 

Secara mendasar pendidikan formal, informal dan nonformal 

sebagai sebuha konsep pendidikan dalam rangka pendidikan sepanjang 

hayat, memiliki berbagai ragam program sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan masyarakat masa kini maupun masa depan. Masyarakat tidak 

akan berkembang pengetahuannya dan kererampilannya apabila hanya 

mengandalkan pendidikan formal saja, oleh karena itu kebutuhan akan 

layanan pendidikan informal dan nonformal sangat dirasakan dalam 

menunjang kehidupan masyarakat terutama dalam mewujudkan 

kehidupan yang lebih baik. Sehiggga variasi layanan program pendidikan 

nonformal yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat merupakan 

wujud dari life long education (Mustofa Kamil, 2011: 2). 

Membicarakan pendidikan nonformal bukan berarti hanya 

membahas pendidikan nonformal sebagai sebuah pendidikan alternatif 

bagi masyarakat, akan tetapi berbicara pendidikan nonformal adalah 

berbicara tentang konsep, teori dan kaidah-kaidah pendidikan yang utuh 

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kehidupan masyarakat. Pendidikan 

nonformal merupakan sebuah layanan pendidikan yang tidak dibatasi 

dengan waktu, usia, jenis kelamin, ras, kondisi sosial budaya, ekonomi, 

agama dan lain lain. Meskipun pendidikan formal menjadi komponen 

penting dalam pendidikan sepanjang hayat, akan tetapi peran pendidikan 

nonformal dan informal dalam rangka pelayanan pendidikan sepanjang 



hayat bagi masyarakat sangat dibutuhkan saat ini dan masa depan 

(Mustofa Kamil, 2011: 3). 

Pendidikan nonformal memiliki berbagai istilah lain seperti mass 

education, adult education, lifelong education, learning society, out-of 

school education, ataupun social education yang merupakan kegiatan 

terorganisir dan sistematis diselenggarakan di luar subsistem pendidikan 

formal (Sudjana, 1994: 38). Coombs (1973: 11) menjelaskan bahwa 

pendidikan nonformal itu setiap kegiatan pendidikan yang terorganisasi, 

diselenggarakan di luar pendidika  persekolahan, diselenggarakan secara 

tersendiri atau merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih 

luas dengan maksud memberikan layanan khusus kepada warga belajar di 

dalam mencapai tujuan belajar. 

Pandangan yang sama menurut Niehoff (1984: 8) bahwa 

“Nonformal education is defined for our purpose as the method of 

assessing the needs end interest of adults and out-of school youth in 

developing countries of related activities ehich will increase their 

productivity and improve their living standard”. Pendapat yang serupa 

oleh Kleis (1973: 6) sebagai usaha pendidikan yang melembaga dan 

ssitematis, dimana isi diadaptasikan pada kebutuhan-kebutuhan peserta 

didik yang spesifik untuk memaksimalkan belajar dan meminimalkan 

unsur-unsur lain yang sering dilakukan oleh para Guru sekolah formal. 

Dari semua pendapat yang telah disebutkan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pendidikan nonformal merupakan desain program 
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belajar yang dilaksanakan diluar jam pendidikan formal tanpa terikat 

(fleksibel) serta memberikan dampak yang signifikan atas program-

program yang diatur dalam pemberdayaan dan pendampingan kepada 

masyarakat. 

Istilah pendidikan nonformal juga tercantum dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pendidikan 

nonformal adalah jalur pendidkan di luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.  Kemudian selanjutnya 

dijabarkan dalam Pasal 26 yang berbunyi:  

“(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat 
yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai 
pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam 
rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (2) Pendidikan 
nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan 
penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan 
fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 
(3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, 
pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 
keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 
pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan 
peserta didik. (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga 
kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 
masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang 
sejenis. (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat 
yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan 
hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan 
profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi. (6) Hasil pendidikan nonformal dapat 
dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah 
melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk 
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada 
standar nasional pendidikan. (7) Ketentuan mengenai 
penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud 



dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 
b. Fungsi Pendidikan Nonformal 

Ishak & Ugi (2013: 19) menjelaskan bahwa pendidikan nonformal 

dan informal itu berfungsi menjadi mitra pendidikan formal. Dalam 

konteks ini keterkaitan pendidikan nonformal dengan pendidikan formal 

bahwa pendidikan non formal berfungsi sebagai pengganti (substitusi), 

suplemen, komplemen pendidikan formal. Kemudian juga sebagai 

jembatan menuju dunia kerja, sebagai wahana untuk bertahan  hidup dan 

mengembangkan kehidupan. 

Melihat cakupan yang demikian luas terkait garapan pendidikan 

nonformal dan informal, maka dengan ini PNF tidak ditempatkan pada 

pilar pendidikan ketat, namun diletakkan pada tatanan pendidikan 

sepanjang hayat. Melalui pendidikan sepanjang hayat, tentu PNF akan 

mampu memberi arah agar membantu peserta didik mengembangkan diri 

melalui proses pendewasaan yang selalu berusaha menemukan kepuasan 

bagi diri individu di lingkungan melalui aktualisasi diri, serta dalam 

upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk kebermaknaan 

diwaktu yang akan datang. 

 
c. Program-program Pendidikan Nonformal 

Setelah mengetahui mengenai konsep dan fungsi pendidikan 

nonformal, maka perlu melengkapi pemahaman menyeluruh terutama 

bagaimana implementasinya di masyarakat agar dikenal dan diketahui 
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masyarakat apa saja program-program dari pendidikan nonformal 

menurut Ishak & Ugi (2013: 26) yaitu: 

1) Pendidikan berkelanjutan (continuing education) yang meliputi 

a) Program pasca keaksaraan 

b) Program pendidikan kesetaraan 

c) Program peningkatan pendapatan 

d) Program peningkatan mutu hidup 

e) Program pengembangan minat individu 

f) Program berorientasi masa depan 

 
2) Pendidikan orang dewasa (adults education) 

a) Program keaksaraan (adult literacy) 

b) Program pasca keaksaraan (pasca pendidikan dasar bagi orang 

dewasa) 

c) Pendidikan pembaruan 

d) Pendidikan kader organisasi 

e) Pendidikan populer 

 
3) Program-program pendidikan yang diselenggarakan di masyarakat 

a) Pendidikan keaksaraan (buta aksara) 

b) Pendidikan anak usia dini 

c) Pendidikan kesetaraan  

d) Pendidikan pemberdayaan perempuan 

e) Pendidikan keterampilan hidup (life skill) 



f) Pendidikan kepemudaan 

g) Pelatihan melalui kursus-kursus sesuai kebutuhan masyarakat. 

 
5. Hubungan Kegiatan Ekstrakurikuler Dengan Pendidikan 

Nonformal 

Berbicara topik ekstrakurikuler di tingkat sekolah dasar memiliki 

korelasi dengan pendidikan nonformal. Dimana, ekstrakurikuler adalah 

bagian kegiatan pengembangan dan pemberdayaan diri di luar jam 

sekolah, juga merupakan bagian dari program pendidikan nonformal 

pada poin pendidikan kecakapan hidup (Life Skill).  

Menurut Vranda Mysore Narasimha (2011: 10) menjelaskan bahwa 

pendidikan kecakapan hidup adalah:  

Life skills are defined as abilities for adaptive and positive 

behavior that enables individuals to deal effectively with the 

demands and challenges of every day life.  These skills include 

decisionmaking, problem solving, empathy, selfawareness, 

communication, interpersonal relationship, coping with emotions, 

coping with stress, creative thinking and critical thinking.  

 
Menurut Mulyasa (2002: 4) berpendapat bahwa “Pendidikan adalah 

kehidupan, untuk itu kegiatan belajar harus dapat membekali peserta 

didik dengan kecakapan hidup (life skill atau life competency) yang 

sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan peserta didik”. 

Dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang 
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Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3 menyatakan bahwa 

“pendidikan kecakapan hidup (life skill) adalah pendidikan yang 

memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan 

intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri” 

(Depdiknas, 2003: 59).  

Sementara itu menurut Asmani (2009: 37), pendidikan kecakapan 

hidup dapat dipilah menjadi dua jenis utama, yaitu:  

a) Kecakapan Hidup General (General Life Skill/GLS),  

b) Kecakapan Hidup Spesifik (Specific Life Skill/SLS) 

 
Sukidjo (2003: 431) menjelaskan bahwa Kecakapan hidup general 

(general life skill/GLS) merupakan kecakapan yang diperlukan semua 

orang, baik mereka yang bekerja, belum bekerja, tidak bekerja maupun 

mereka yang masih menempuh pendidikan, GLS dibagi menjadi: 

kecakapan mengenal diri (personal skill), kecakapan berpikir rasional 

(thinking skill), kecakapan sosial (social skill). 

Sedangkan Kecakapan hidup spesifik adalah kecakapan untuk 

menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu. Kecakapan ini terdiri dari 

kecakapan akademik (academic skill) atau kecakapan intelektual, dan 

kecakapan vokasional (vocational skill) kecakapan akademik terkait 

dengan bidangbidang pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran atau 

kerja intelektual. kecakapan vokasional terkait dengan bidang pekerjaan 

yang lebih memerlukan keterampilan motorik. Kecakapan vokasional 



terbagi atas kecakapan vokasional dasar (Basic Vocational skill) dan 

kecakapan vokasional khusus (Accuptional skill) (Depdiknas, 2007: 11). 

Sejalan dengan pendapat sebelumnya bahwa kecakapan hidup atau 

life skills menurut Anwar (2006: 29-30) terdiri dari beberapa cangkupan 

yang harus dikuasai, diantaranya adalah:  

a) Kecakapan Personal (personal skills) yang mencakup kecakapan 

mengenal diri (self awareness) yaitu penghayatan diri sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga 

Negara, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan 

kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai 

modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang 

bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Kecakapan lain yang 

termasuk pada cakupan kecakapan personal adalah kecakapan 

rasional merupakan kecakapan mengolah informasi dan 

mengambil keputusan serta memecahkan masalah secara kreatif.  

b) Kecakapan Sosial (social skills) yaitu kecakapan komunikasi 

dengan empati, dan bekerja sama. Yang dimaksud disini adalah 

kemampuan individu untuk berinteraksi atau berkomunikasi 

dengan lingkungan dan masyarakat, serta mampu untuk 

melakukan kegiatan timbal balik dan mencari solusi atas 

permasalahan yang terjadi pada masyarakat maupun 

lingkungannya.  
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c) Kecakapan Akademik (academic skills) yaitu kemampuan 

berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan pengembangan dari 

kecakapan berfikir rasional yang masih bersifat umum, kecakapan 

akademik sudah lebih mengarah kegiatan yang bersifat akademik 

atau keilmuwan.  

d) Kecakapan vokasional merupakan kecakapan yang dipelajari 

peserta didik disekolah kejuruan. Kecakapan vokasional yang 

dikembangkan berdasarkan prinsip broad based tidak semata 

dilihat dari pengembangan karir seseorang lebih-lebih untuk 

pendidikan kejuruan. Hal ini karena di SMK seorang peserta didik 

sudah di arahkan kepada suatu bidang kejuruan tertentu 

(Pardjono,2003: 50). 

 
Konsep kecakapan hidup atau life skill sebagaimana diamanatkan 

dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003 dengan PP No.19 Tahun 2005, dan 

telah dikembangkan sebelumnya dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema terinci life skill (Tim BBE Depdiknas, 2002: 11) 



Kemudian melalui ekstrakurikuler, menurut Novan (2013: 105) 

bahwa seseorang dapat meningkatkan kecerdasan, keterampilan, 

mengembangkan potensi diri, sosial, dan dapat membentuk pribadi yang 

bertanggung jawab, cerdas dan kreatif.  

Kehadiran kegiatan ekstrakurikuler di samping kegiatan 

intrakurikuler sangat bermanfaat bagi peserta didik. Ekstrakurikuler juga 

disebut sebagai bagian pendidikan dalam arti luas. Dengan demikian, 

kegiatan ini menjadi bagian dari proses yang sistematis dan sadar dalam 

membudayakan warga negara muda agar memiliki kedewasaan sebagai 

bekal hidup. 

Menurut Zainal Aqib & Sujak (2011: 74) menjelaskan bahwa 

ekstrakurikuler itu bagian dari program Pembinaan kesiswaan 

sebagaimana fungsi dari pendidikan nonformal yang termasuk kelompok 

bidang peningkatan mutu pendidikan. Artinya kegiatan ekstrakurikuler 

dirancang dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang 

memperkuat penguasaan kompetensi dan memperkaya pengalaman 

belajar peserta didik melalui kegiatan di luar jam sekolah. 

Salah satu strategi yang diterapkan menurut Zainal Aqib dan sujak 

(2011: 74) itu bahwa kegiatan ekstrakurikuler menjadi kegiatan 

pengembangan kelompok minat dan bakat, dimana didalam strategi ini 

ditujukan untuk menyalurkan potensi peserta didik yang cenderung 

menyukai hidup berkelompok dengan teman sebaya (Peer Group) yang 

berbakat, berminat, dan bercita-cita yang sejenis, strategi ini bisa 
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membentuk dalam klub olahraga, bakat, minat dan kreativitas dalam 

pengetahuan, teknologi dan seni, pedoman, etika,tata tertib dan tata 

kehidupan di sekolah dan lain sebagainya. 

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat 

dikatakan bahwa ekstrakurikuler adalah salah satu sebagian dari 

pendidikan kecakapan hidup (life skill education). Dikatakan demikian, 

karena pembelajaran yang dilakukan dalam ekstrakurikuler lebih 

mendominasi kecakapan personal (Personal skill) dan kecakapan sosial 

(social skill). Apalagi kegiatan Pramuka yang mengajarkan untuk 

multitasking dan multitalent dalam berbagai situasi dan kondisi apapun 

sebagaimana wujud dari visi misi gerakan Pramuka tersebut.  

Oleh karena itu, integrasi konsep pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler Pramuka dengan program pendidikan nonformal yaitu life 

skill education dilakukan oleh sekolah untuk membekali para siswa 

melalui agar nantinya mereka memiliki keterampilan dan kompetensi 

yang menunjang bekal masa depan mereka baik nantinya dengan 

menghadapi persoalan hidup, hubungan dengan Tuhan YME, diri sendiri, 

sesama, lingkungan masyarakat maupun masa depannya.  

Konsep ekstrakurikuler ini juga merupakan konsep pendidikan 

karakter yang mampu memberikan keterampilan pada siapapun yang 

tertarik untuk mengikutinya tanpa paksaan sedikitpun. Karena dengan 

mengikuti ekstrakurikuler, diharapkan pengaruh negatif dari luar 

kehidupan akan mampu dihadang melalui kegiatan-kegiatan yang positif  



serta mampu membentuk kepribadian yang bermanfaat bagi diri sendiri, 

keluarga dan masyarakat sekitarnya. 

 
G. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Hartati (2018) tentang Pembinaan 

karakter siswa melalui kegiatan Pramuka di SMP Negeri 5 Terbanggi besar 

Lampung Tengah. Penelitian ini secara khusus meneliti Pembinaan karakter 

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

Lampung Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiasaan, 

keteladanan, penugasan, ceramah, dan hukuman atau sanksi merupakan cara 

yang digunakan dalam Pembinaan karakter siswa melalui kegiatan Pramuka. 

Pembiasaan dengan menyuruh siswa datang tepat waktu, saling bertegur sapa, 

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

contoh perbuatan langsung kepada anggota Pramuka. Penugasan yaitu saat 

kegiatan Pelantikan Penggalang berlangsung, siswa baru diberi tugas individu 

dan kelompok. Ceramah dengan memberikan penjelasan akan pentingnya 

berakhlakul karimah yang baik seperti yang dicontohkan oleh Rosulullah 

SAW. Hukuman atau sanksi bagi siswa (anggota Pramuka) yang melanggar 

aturan berupa teguran secara langsung oleh Pembina, disuruh lari, bersihkan 

lingkungan sekolah.  

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi 

penelitian dan fokus penelitian. Dari penelitian diatas telah menjelaskan bahwa 

akan membina karakter melalui kegiatan Pramuka, artinya semua karakter 

digarap sebagaimana materi Pramuka tersebut. Selain itu, penelitian diatas juga 
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mampu menjadi referensi ilmu pengetahuan sehingga mampu 

mengkombinasikan dan mengkomparasikan antara penelitian saat ini dengan 

penelitian sebelumnya   

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Djamari (2015) tentang 

Penanaman Sikap Gotong Royong Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Di SDN 3 Kronggen Grobogan. Hasil penelitian ini adalah (1) 

Mendeskripsikan penanaman sikap gotong royong dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka yaitu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka 

siswa bersama-sama dan membaur dengan kelas lainnnya, kerja sama dalam 

melaksanakan tugas kelompok, gotong royong membersihkan halaman 

sekolah. Proses persiapan pelaksanaan kegiatan Pramuka mengadakan mugus 

dan membentuk panitia kepenGurusan. (2) Mendeskripsikan pihak-pihak yang 

terlibat dalam evaluasi adalah Kepala Sekolah, Guru sebagai Pembina Pramuka 

dan komite sekolah yang dilaksanakan setelah selesai kegiatan, satu bulan dan 

enam bulan sekali. Hal-hal yang dievaluasi diantaranya adalah kehadiran 

peserta didik, kesesuaian materi. ketercapaian program yang ditetapkan. (3) 

Mendeskripsikan kendala yang dihadapi pelaksanaan ekstrakurikuler Pramuka 

seperti siswa datang terlambat, siswa kurang antusiasnya dan tidak fokus 

menerima materi faktor cuaca. Cara mengatasi kendala yaitu dengan lebih 

memberikan tugas-tugas yang dapat memupuk rasa gotong royong, 

mendisiplinkan anak yang masih sering terlambat, melakukan variasi 

pengajaran, pemberian contoh nyata dari Pembina Pramuka.  



Penelitian diatas memberikan perbedaan dengan penelitian saat ini yang 

terletak pada lokasi penelitian, temuan-temuan selama penelitian dan kendala 

yang dihadapi dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini tentu menjadi warna 

baru dan menambah khazanah pengetahuan baru terkait bagaimana 

mengeksplorasi nilai karakter khususnya gotong royong melalui 

ekstrakurikuler Pramuka. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dian Febriatmaka (2015) 

tentang nilai kedisiplinan dalam pendidikan Pramuka siswa kelas V (studi 

kasus di SD Negeri Siyono III, Playen, Gunung Kidul) Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan penyelenggaraan pendidikan Pramuka, proses kegiatan 

Pramuka dalam menumbuhkembangkan kedisiplinan siswa dan menemukan 

faktor penghambat dan pendukung pendidikan Pramuka siswa kelas V SD 

Negeri Siyono III. Hasil penelitian menunjukkan tahap perencanaan kegiatan 

Pramuka masih belum memiliki administrasi program yang lengkap. Demikian 

pula pada tahap evaluasi masih sebatas mengukur kemampuan kognitif siswa. 

Proses menumbuhkembangkan kedisiplinan dilakukan dalam latihan rutin 

mingguan, PERSAMI, upacara dan PBB. Pelaksanaan kegiatan Pramuka 

berpedoman pada Prinsip Dasar dan Metode Pendidikan Pramuka. Faktor 

pendukung kegiatan Pramuka yaitu sarana prasarana yang cukup memadai, 

lingkungan yang kondusif, dukungan dari sekolah dan orang tua. Faktor 

penghambat kegiatan Pramuka yaitu kurangnya Pembina dan cuaca. 

Penelitian ini ketika dianalisis mengalami perbedaan yang terletak hanya 

pada fokus penelitian pada karakter kedisiplinan sedangkan penelitian yang 
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sedang dilakukan saat ini adalah nilai karakter gotong royong. Kemudian untuk 

lokasi juga berbeda yaitu di Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian diatas juga 

merupakan bagian dari referensi ilmu pengetahuan yang baru, inspirasi dan 

masukan membahas bagaimana penelitian tentang nilai karakter melalui 

gerakan Pramuka di tingkat sekolah dasar. 

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Tadjuddin Noer Effendi 

(2013) tentang Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial 

Saat Ini. Dalam penelitian ini menguraikan tiga isu pokok: (1) Gotong royong 

sebagai perasan dari Pancasila dan penerapannya dalam interaksi sosial 

kehidupan sehari-hari, (2) Gotong royong mengandung beberapa unsur-unsur 

modal sosial, (3) Kondisi masyarakat kontemporer yang berada dalam situasi 

kekacauan sosial karena lemahnya penerapan nilai-nilai gotong royong dalam 

interaksi sosial. Diduga perubahan sosial yang cepat serta kuatnya tekanan dari 

luar, terutama ideologi liberal yang berdasarkan individualis memenjadi 

penyebab kekacauan sosial.  

Penelitian diatas mengalami perbedaan dengan penelitian saat ini yang 

terletak pada metode, fokus, dan tujuan penelitian. Penelitian tersebut berfokus 

pada perubahan masyarakat melalui budaya gotong royong, sehingga penelitian 

ini menjadi referensi pengetahuan baru mengenai membudayakan karakter 

gotong royong di masyarakat seperti apa dan di sekolah seperti apa. Kemudian 

lokasi penelitian diatas tidak disebutkan secara jelas juga, 

Penelitian yang dilakukan oleh Rochmadi (2012) tentang Menjadikan 

Nilai Budaya Gotong-Royong Sebagai Common Identity dalam Kehidupan 



Bertetangga Negara-Negara ASEAN. Penelitian ini menjelaskan kondisi 

kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini mengalami berbagai perbedaan potensi 

tingkat kehidupan. Kemakmuran dan kemiskinan berada dalam lingkup yang 

tiada batas, Perbedaan ini menyebabkan antar negara saling tergantung dan 

membutuhkan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sehingga terjadi 

hubungan dan kerjasama diantara mereka. Nilai dan perilaku gotong royong 

bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pandangan hidup, sehingga tidak 

bisa dipisahkan dari aktivitas kehidupannya sehari-hari. Karena dengan gotong 

royong berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara 

mudah dan murah, demikian halnya dengan kegiatan pembangunan 

masyarakat. Implementasi nilai gotong rotong dalam kehidupan masyarakat 

terkandung makna kesetaraan, keadilan, kebersamaan, kepedulian, dan 

mengacu kepada kepentingan bersama. Oleh karena itu ada aspek 

pemberdayaan dalam gotong royong. Bertolak dari keunggulan budaya gotong 

royong dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, sangat tepat dan rasional 

kalau gotong royong dipergunakan sebagai common identity diantara negara-

negara ASEAN. Selain karena keunggulannya dalam mengatasi berbagai 

permasalahan hidup bersama, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, 

serta diyakini nilai dan perilaku gotong royong juga dimiliki oleh semua 

masyarakat negara-negara ASEAN, walau mungkin sebutannya beragam. 

Penelitian diatas memberikan sebuah perbedaan dengan penelitian saat 

ini yang terletak pada fokus penelitian,lokasi penelitian, tujuan penelitian dan 

masalah yang dipecahkan terkait bagaimana budaya gotong royong di negara 
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ASEAN yang menganggap semua negara harus kerja sama, sebab suatu negara 

tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan negara lain. 

Penelitian tersebut akan menjadi referensi ilmu pengetahuan baru terkait 

pentingnya budaya gotong royong yang diterapkan. 

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh John R. Bowen (1986) 

tentang “On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong in 

Indonesia”. Gagasan “gotong royong” di Indonesia telah menjadi dasar untuk 

wacana politik mengenai sifat otoritas, karakteristik masyarakat desa, dan 

legitimasi permintaan tenaga kerja oleh negara. Artikel ini melacak cara di 

mana kedua ideologi politik yang berubah dan hubungan desa-desa telah 

dimediasi oleh istilah gotong royong, dan menunjukkan bahwa banyak 

maknanya telah menjadi pusat peran semantik, politik, dan ekonomi. 

Interpretasi lokal atas doktrin nasional dan reaksi terhadap kebijakan negara 

diperiksa dalam dua kasus: Jawa Timur dan Gayo (Aceh). Berbagai macam 

strategi lokal dianggap tergantung pada tradisi politik yang sudah ada 

sebelumnya dan hubungan kekuasaan berhadapan dengan negara. 

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian saat ini yang 

terletak pada tujuan penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, lokasi 

penelitian dan hasil penelitian. Dimana letak perbedaan ini menjadi satu 

referensi baru terkait penelitian tentang gotong royong yang menjadi dasar 

kontruksi politik di Indonesia. 

Kemudian Penelitian ini yang dilakukan oleh Björn Lundberg (1950) 

tentang  “Discipline and Punish at Camp: Citizenship and the Issue of Violence 



at a Swedish Boy Scout Camp”. Artikel ini membahas laporan hukuman fisik di 

camp Pramuka Swedia Åvatyr. Surat kabar Swedia “Dagens Nyheter & 

Expressen” menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam hal penindasan dan 

kekerasan, sementara pimpinan camp menyatakan bahwa laporan itu hanyalah 

laporan berlebihan. Karena hal tersebut adalah hal biasa dalam pendidikan 

Pramuka. Artikel ini menarik informasi dari artikel surat kabar, majalah Scout, 

dan sumber arsip untuk membahas bagaimana insiden di kamp Åvatyr masuk 

ke dalam debat tentang langkah-langkah disiplin terhadap anak-anak di 

Swedia. Analisis ini juga menyangkut bagaimana tindakan hukuman ini terkait 

dengan skema instruksi kewarganegaraan. Yang pada akhirnya mengakibatkan, 

efek jangka panjang dari perbuatan yang harus dievaluasi, termasuk seruan 

untuk reformasi maskulinitas dan cita-cita kewarganegaraan dalam gerakan 

Pramuka selama dekade berikutnya.  

Penelitian diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dengan 

penelitian saat ini yang terletak pada fokus penelitian, latar belakang, tujuan 

penelitian dan masalah yang dipecahkan. Dimana penelitian diatas 

menerangkan tentang bahwa pendidikan Pramuka di Swedia melaksanakan 

sebuah hukuman yang memberatkan anggota Pramuka hingga diekspose oleh 

media lokal. Penelitian diatas ini menjadi sumber informasi terbaru mengenai 

ekstrakurikuler Pramuka di Swedia dengan keterkaitan dalam penelitian ini. 

Kemudian selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh M Shayne 

Gallaway, Russell Jago, Tom Baranowski, Janice C Baranowski and Pamela M 

Diamond (2007) tentang Psychosocial and demographic predictors of fruit, 
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juice and vegetable consumption among 11–14-year-old Boy Scouts (Prediktor 

psikososial dan demografis buah, jus dan sayuran yang dikonsumsi di antara 

anak Pramuka berusia 11-14 tahun). Hasil penelitiannya adalah Pilihan buah, 

jus, sayuran dan ketersediaan keduanya merupakan prediktor yang signifikan 

untuk buah, jus, konsumsi sayuran, mengendalikan demografi dan 

pengelompokan pasukan Pramuka. Kemanjuran sayur dikaitkan dengan 

konsumsi sayuran. Interaksi preferensi dengan ketersediaan rumah adalah 

prediktor yang signifikan dari Buah, jus, sayuran. Interaksi efikasi diri dengan 

yang ada di rumah menunjukkan kecenderungan ke arah prediksi konsumsi 

sayuran secara signifikan. Tidak ada interaksi signifikan yang ditemukan antara 

indeks massa tubuh dan variabel psikososial. 

Penelitian diatas membahas bahwa ada terdapat prediktor yang membuat 

kebugaran melalui buah, jus dan sayuran sehingga hal ini sangat coock 

dimanfaatkan bagi peserta Pramuka usia 11-14 tahun. Berdasarkan analisis 

penelitian diatas, memiliki perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu 

berdasarkan lokasi penelitian yaitu di USA (United States), tujuan penelitian 

dalam bentuk makanan dan nutrisi. Namun sasarannya yang sama kepada 

peserta Pramuka usia penggalang. Penelitian diatas memberikan warna baru 

dalam penelitian ini sehingga bisa menjadi referensi penelitian yang relevan 

dengan Pramuka. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sarah Mills (2011) tentang 

Scouting for girls? Gender and the Scout Movement in Britain (Pramuka bagi 

perempuan? Gender dan Gerakan Pramuka di Inggris). Artikel ini 



menerangkan bahwa membawa seorang geopolitik feminis untuk menganalisis 

tentang Gerakan Pramuka di Inggris yang menggambarkan bagaimana 

penekanan pada yang tampaknya dangkal, praktik yang diwujudkan seperti 

berpakaian, menulis, dan kerajinan dapat memberikan pandangan sebaliknya 

pengertian yang berlaku tentang elit, 'skrip' organisasi dari individu, identitas 

geopolitik. Disini, praktik-praktik yang dilakukan oleh anak perempuan ini 

dipahami tidak subversif (menggulingkan pemerintah), atau bahkan transgresif 

(penyerbuan), dalam menghadapi konstruksi skala diri dan diri yang lebih luas 

tubuh kolektif, tetapi lebih sebagai momen terkait dalam munculnya kompleks, 

tegang „Gerakan‟ yang melebihi upaya khusus pada fixity di sepanjang garis 

gender. Menggunakan data kearsipan, artikel ini membahas berbagai praktik 

yang diwujudkan oleh 'Pramuka perempuan' yang dimungkinkan oleh upaya 

memperbaiki seperti itu tetapi yang juga, pada gilirannya, terbuka ruang baru 

untuk keterlibatan dan negosiasi. Pergeseran kumulatif dari tekad maskulin ke 

organisasi pendidikan bersama selama abad kedua puluh dengan demikian 

mencerminkan geografi kompleks jender, identitas nasional dan 

kewarganegaraan dan menawarkan kontribusi historis pada literatur geopolitik 

feminis. 

Penelitian diatas menjelaskan bahwa bagaimana Pramuka bagi wanita 

adalah menyuarakan tentang berpakaian, kerajinan, menulis. Hal-hal ini 

bukanlah menjadi sebuah ancaman bagi pemerintah untuk digulingkan 

sebagaimana yang dipahami oleh geopolitik feminis. Namun sebenarnya 

gerakan Pramuka untuk wanita adalah bagian dari keterlibatan untuk 
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berkontribusi terhadap sejarah sebelumnya. Penelitian diatas merupakan 

penelitian tentang gerakan Pramuka, tentu saja dalam penelitian tersebut sangat 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Hal tersebut terlihat dari 

perbedaan lokasi penelitian, sasaran penelitian, tujuan penelitian dan metode 

penelitian. Penelitian diatas akan menjadi sumber yang memiliki relevansi 

dengan penelitian ini terkait gerakan Pramuka.    

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Jun Wang, Kaitlyn A. Ferris, 

Rachel M. Hershberg and Richard M. Lerner (2015) tentang Developmental 

Trajectories of Youth Character: A Five-Wave Longitudinal Study of Cub 

Scouts and Non-Scout Boys (Perkembangan Karakter Lintas Pemuda: Studi 

Longitudinal Lima Gelombang antara anak-anak Pramuka dan Anak-Anak 

bukan Pramuka. Hasil penelitian ini adalah Program pengembangan pemuda, 

seperti Pramuka di Amerika, bertujuan untuk mengembangkan karakter 

positif pada remaja lainnya seperti karakter kebaikan, perilaku prososial, dan 

tindakan sipil yang positif yang diperlukan oleh individu dan masyarakat 

untuk berkembang. Artikel ini memeriksa perkembangan karakter dan sifat 

positif lainnya, yang menjadi perhatian utama dari Pramuka Amerika dan 

perkembangan literasi.  

Analisis data survei laporan diri memeriksa lintasan perkembangan 

sifat. Remaja menilai diri lebih tua menganggap mereka lebih rendah dari 

peserta yang lebih muda dalam hal membantu, menghormati, hemat, dan 

prestasi sekolah. Namun, semua remaja memiliki peringkat diri yang cukup 

tinggi pada semua karakter. Di beberapa analisis, peringkat diri Pramuka 



meningkat secara signifikan untuk keceriaan, kebaikan, kebaikan, kepatuhan, 

kepercayaan, dan harapan masa depan yang penuh harapan. Peringkat diri 

anak laki-laki Non-Pramuka tidak menunjukkan perubahan signifikan untuk 

sifat apa pun kecuali untuk penurunan yang signifikan dalam penghormatan 

agama di antara anak laki-laki Non-Pramuka dari lembaga keagamaan. Kami 

membahas implikasi untuk pengembangan pemuda positif dan untuk peran 

program Pramuka di Amerika dalam pengembangan karakter. 

Penelitian diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan saat ini terletak pada lokasi penelitian, 

subjek penelitian, tujuan penelitian dan sasaran penelitian. Sehingga 

penelitian diatas dapat dijadikan sumber informasi baru mengenai penelitian 

gerakan Pramuka yang dapat dijadikan penelitian relevan tentang gerakan 

Pramuka terhadap pembentukan karakter. 

 
H. Pertanyaan Penelitian 

1. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri Deresan 

a. Bagaimana perencanaan yang dilakukan dalam menyelenggarakan 

kegiatan ekstrakurikuler Pramuka ?  

b. Bagaimana pelaksanaan pada proses pembelajaran kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka dalam membangun nilai karakter gotong 

royong ? 

c. Bagaimana evaluasi yang dilakukan dalam menyelenggarakan 

kegiatan ekstrakurikuler Pramuka ? 
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d. Bagaimana output yang diharapkan dari nilai karakter gotong royong 

dalam penyelenggaraan ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar ? 

2. Nilai yang terkandung dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD 

Negeri Deresan  

a. Apakah kegiatan ekstrakurikuler Pramuka terdapat nilai karakter 

gotong royong ?  

b. Apakah semua kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menerapkan nilai 

karakter gotong royong ?  

c. Bagaimana penerapan nilai karakter gotong royong yang dilakukan di 

kelas dan di sekolah ? 

3. Faktor dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka untuk 

membangun nilai karakter gotong royong di SD Negeri Deresan  

a. Apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan nilai karakter gotong 

royong melalui ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar ? 

b. Apa sajakah faktor pendukung dalam penerapan nilai karakter gotong 

royong melalui ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar ? 

c. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

tersebut? 

 

 

 

 


