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Lampiran 1  

KISI – KISI INSTRUMEN 

No Variabel Sub Variabel Indikator Sumber data 
Teknik 

Pengumpulan 
data 

1 Penyelenggaraan 
Ekstrakurikuler 
Pramuka 

Perencanaan 
Penyelenggaraan 
ekstrakurikuler 
Pramuka 

a. Manajemen 
waktu 

b. Tersedianya 
sarana dan 
prasarana 

c. Tersedianya 
sumber daya 
manusia 

d. Manajemen 
keuangan  

e. Minat siswa 

x Kepala 
sekolah  

x Pembina 
Pramuka  

x Koordinator 
Dewan 
Pembina 
Pramuka  

x Guru Kelas  
  

 

x Wawancara 
x Dokumentasi  
x Observasi   

  Pelaksanaan 
pada Proses 
Pembelajaran 
ekstrakurikuler 
Pramuka  

a. RPP 
b. Silabus 
c. Metode  
d. Materi Pramuka 

yang 
membangun 
karakter gotong 
royong  

a. Media yang 
digunakan 

e. Kompetensi 
yang digali 

f. Evaluasi 
pembelajaran  

x Pembina 
Pramuka  

x Koordinator 
Dewan 
Pembina 
Pramuka  

x Siswa  
x Guru Kelas 

 

x Wawancara 
x Dokumentasi  
x Observasi   

Evaluasi 
ekstrakurikuler 
Pramuka  

a. Faktor 
penghambat 

b. Faktor 
pendukung 

c. Upaya 
penyelesaian 

d. Evaluasi 
Program 

x Koordinator 
Dewan 
Pembina 
Pramuka  

x Pembina 
Pramuka 

x Wali murid 
x Siswa  

x Wawancara 
x Dokumentasi  
x Observasi   



e. Peran wali 
murid 

2 Nilai karakter 
gotong royong  

a. Menghargai  
b. Kerjasama  
c. Solidaritas 
d. Tolong 

menolong 
e. Sikap 

kerelawanan  
f. Anti 

diskriminasi  

a. Kandungan 
nilai gotong 
royong pada 
ekstrakurikuler 
Pramuka 

b. Penerapan di 
lingkungan 
sekolah 

c. Penerapan 
selama  
ekstrakurikuler 
Pramuka  

x Kepala 
Sekolah 

x Koordinator 
Dewan 
Pembina 
Pramuka  

x Pembina 
Pramuka 

x Wali murid 

x Wawancara 
x Dokumentasi  
x Observasi   
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Lampiran 2  

PEDOMAN OBSERVASI 

Untuk mendapatkan berbagai data/informasi dari setiap fokus dalam 

penelitian ini, maka sebagai langkah awal peneliti melakukan berbagai kegiatan di 

lapangan mulai dari observasi di lokasi penelitian dan studi secara terfokus. 

Berikut adalah hal-hal yang perlu di observasi dalam penelitian ini :  

No Aspek yang diamati 
Pengamatan Ket 

Ada  Tidak 
Ada  

1 Di Sekolah     

 

Visi – misi sekolah    
Tujuan sekolah    
Profil sekolah    
Program semester sekolah    
Struktur organisasi sekolah     

2 Ekstrakurikuler Pramuka    
 Susunan RPP Ekstrakurikuler Pramuka    
 Susunan Silabus Ekstrakurikuler Pramuka    
 Fasilitas yang mendukung    
 Struktur organisasi Pramuka    
 SK Gudep Pramuka Sekolah    
 Metode yang digunakan    
 Penjelasan materi Pramuka    
 Penjelasan tujuan materi yang akan dicapai    
 Pemanfaatan media    
 Sanggar ekstrakurikuler Pramuka     
 Daftar nama siswa – siswa golongan Siaga    
 Daftar nama siswa – siswa golongan Penggalang    
 Program organisasi ekstrakurikuler Pramuka    
 Buku pegangan (SKU) ekstrakurikuler Pramuka    
 Daftar nama siswa – siswa golongan Siaga    



 Daftar nama siswa – siswa golongan Penggalang    
 Program kerja  ekstrakurikuler Pramuka    
 Daftar hadir Pembina Pramuka     
 Daftar kegiatan harian ekstrakurikuler Pramuka    
 Penggunaan atrIbut Pramuka    
3 Nilai karakter Gotong Royong    
 Kegiatan yang dilakukan di sekolah    
 Kegiatan yang dilakukan di dalam kelas    
 Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka    

4 Evaluasi    

 System penilaian     

 
Minat siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
Pramuka    

 Interaksi antara siswa dengan Pembina     
 Peran wali murid     
 Ujian SKU    
 Target kompetensi yang dicapai    
 Lampiran nilai ekstrakurikuler Pramuka di rapor     
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Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Responden 1   : Kepala Sekolah SD Negeri Deresan 

Hari / Tanggal  : 

Waktu    : 

Nama   : 

Kode nama  : 

Lokasi    : SD Negeri Deresan 

 

Daftar pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apa nama sekolah ini ? 

2. Apa visi, misi dan tujuan sekolah ini ? 

3. Apa profil sekolah ini ? 

4. Adakah struktur organisasi sekolah disini ? 

5. Apa sekolah ini memiliki program kegiatan sekolah? 

6. Apa itu ekstrakurikuler ?  

7. Apa sajakah ekstrakurikuler disini ? 

8. Bagaimana proses penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD 

Negeri Deresan ?  

9. Bagaimana minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler di sekolah ? 

10. Manakah ekstrakurikuler yang wajib diikuti ? 

11. Mengapa kegiatan ekstrakurikuler Pramuka menjadi mata pelajaran wajib di 

Sekolah Dasar ? 

12. Apakah kegiatan ekstrakurikuler Pramuka terdapat nilai karakter ? 

13. Bagaimana prestasi ekstrakurikuler di sekolah ini ? 

14. Apakah semua kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menerapkan nilai 

karakter? 



15. Apakah kompetensi yang digali pada siswa melalui ekstrakurikuler Pramuka 

untuk membangun karakter gotong royong ? 

16. Nilai karakter apa yang diperoleh dengan mengikuti ekstrakurikuler 

Pramuka? 

17. Apakah nilai karakter gotong royong bagian dari ekstrakurikuler Pramuka ? 

18. Bagaimana penerapan nilai karakter gotong royong yang dilakukan di 

sekolah? 

19. Bagaimana metode yang diterapkan dalam membangun karakter gotong 

royong di ekstrakurikuler Pramuka SD Negeri Deresan ? 

20. Apakah manfaat dari penerapan dari karakter gotong royong menurut 

Bapak/Ibu ? 

21. Apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan nilai karakter melalui 

ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar ? 

22. Apa sajakah faktor pendukung dalam penerapan nilai karakter melalui 

ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar ?  

23. Bagaimana dukungan wali murid terhadap putra-putrinya dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler Pramuka selama ini ?   

24. Siapakah koordinator Pembina Pramuka di sekolah ini ? 

25. Apa latar belakang beliau ?  

26. Bagaimana kinerja beliau selama ini terhadap ekstrakurikuler Pramuka ? 

27. Bagaimana dukungan sekolah terhadap ekstrakurikuler Pramuka ini ? 

28. Bagaimana gambaran lokasi dan sarana prasarana di SD Negeri Deresan ? 

29. Bagaimana manajemen keuangan untuk pembiayaan ekstrakurikuler ? 

30. Bagaimana output yang diharapkan dari penyelenggaraan ekstrakurikuler 

dalam membangun nilai karakter gotong royong ? 
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Responden 2   : Guru Kelas SD Negeri Deresan  

Hari / Tanggal  :  

Waktu    : 

Nama   : 

Kode nama  : 

Lokasi    : SD Negeri Deresan 

Daftar pertanyaan sebagai berikut : 

1. Kelas berapa yang Ibu pimpin ? 

2. Berapa jumlah siswa di kelas ini ? 

3. Mengapa kegiatan ekstrakurikuler Pramuka menjadi mata pelajaran wajib di 

Sekolah Dasar ? 

4. Apa saja metode pembelajaran yang sering digunakan ?  

5. Menurut Ibu apa itu nilai karakter ? 

6. Bagaimana Ibu mengintegrasikan pelajaran dengan nilai karakter ? 

7. Bagaimana minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler di sekolah ? 

8. Bagaimana penerapan nilai karakter gotong royong yang dilakukan di 

sekolah? 

9. Apakah kesulitan dalam menerapkan karakter gotong royong di dalam kelas? 

10. Apakah kompetensi yang digali pada siswa melalui ekstrakurikuler Pramuka  

11. Bagaimana peran Guru dalam membangun karakter gotong royong di dalam 

kelas ? 

12. Apakah ada strategi khusus untuk membangun karakter gorong royong di 

dalam kelas ?  

13. Bagaimana evaluasi kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri Deresan? 

 

 

 

 

 

 



Responden 3   : Koordinator Dewan Pembina Ekstrakurikuler   

                                      Pramuka  

Hari / Tanggal  :  

Waktu    : 

Nama   : 

Kode Nama  : 

Lokasi    : SD Negeri Deresan 

Daftar pertanyaan sebagai berikut : 

1. Sudah berapa lama menjadi Pembina ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri 

Deresan ?  

2. Apakah sudah mengikuti KMD dan KML Pramuka ? 

3. Apa latar belakang saudara di ekstrakurkurikuler Pramuka ?  

4. Mengapa kegiatan ekstrakurikuler Pramuka menjadi mata pelajaran wajib di 

Sekolah Dasar ? 

5. Bagaimana proses penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD 

Negeri Deresan ? 

6. Apakah dalam penyusunan RPP dan Silabus melibatkan seluruh stake hoder 

Sekolah ? 

7. Apa pedoman siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler Pramuka ? 

8. Apakah pedoman mengajarkan teori atau praktek ? 

9. Apakah sarana dan prasarana di sekolah mendukung kegiatan ekstrakurikuler 

Pramuka  ? 

10. Bagaimana minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler di sekolah ? 

11. Bagaimana struktur organisasi Pramuka di sekolah ini? 

12. Apakah kegiatan ekstrakurikuler Pramuka terdapat nilai karakter ?   

13. Apakah SK Gudep Pramuka di Sekolah ? 

14. Apakah semua kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menerapkan nilai 

karakter?  

15. Apakah ekstrakurikuler Pramuka di sekolah  ini memiliki sanggar Pramuka ? 

Alhamdulillah sudah arah barat dari sini mas (sambil menujukkan sanggar) 
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16. Bagaimana proses pembelajaran ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri 

Deresan ? 

17. Bagaimana pembagian materi antara kelas yang satu dengan lainnya ? 

18. Bagaimana metode yang diterapkan dalam membangun karakter gotong 

royong di ekstrakurikuler Pramuka SD Negeri Deresan ? 

19. Setiap memulai pembelajaran, adakah penjelasan materi Pramuka beserta 

tujuannya ? 

20. Bagaimana media yang digunakan dalam membangun karakter gotong 

royong di ekstrakurikuler Pramuka SD Negeri Deresan ? 

21. Apa tujuan dari kegiatan Pramuka dilaksanakan di sekolah ini ? 

22. Apakah dengan ekstrakurikuler Pramuka dapat menumbuhkan karakter 

gotong royong ? 

23. Apakah materi yang memuat karakter gotong royong melalui ekstrakurikuler 

Pramuka ? 

24. Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk membangun karakter gotong 

royong? 

25. Apakah kompetensi yang digali pada siswa melalui ekstrakurikuler Pramuka 

untuk membangun karakter gotong royong ? 

26. Bagaimana respon siswa disaat Pembina mengimplementasikan karakter 

gotong royong dalam kegiatan Pramuka ? 

27. Apakah manfaat secara umum yang dirasakan dari upaya membangun 

karakter gotong royong ? 

28. Bagaimana dukungan wali murid terhadap putra-putrinya dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler Pramuka selama ini ? 

29. Bagaimana bentuk dukungan sekolah terhadap ekstrakurikuler Pramuka ?  

30. Bagaimana evaluasi kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri Deresan? 

31. Apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan nilai karakter melalui 

ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar ? 

32. Apa sajakah faktor pendukung dalam penerapan nilai karakter melalui 

ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar ? 

33. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 



34. Bagaimana selama ini kontribusi Pramuka SD Negeri Deresan untuk sekolah? 

35. Bagaimana output yang diharapkan dari penyelenggaraan ekstrakurikuler 

dalam membangun nilai karakter gotong royong ? 

36. Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka ? 
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Responden 4   : Pembina Ekstrakurikuler  Pramuka 

Hari / Tanggal  :  

Waktu    : 

Nama   : 

Kode Nama  : 

Lokasi    : SD Negeri Deresan 

Daftar pertanyaan sebagai berikut : 

1. Sudah berapa lama menjadi Pembina ekstrakurikuler Pramuka ?  

2. Apakah sudah mengikuti KMD Pramuka ? 

3. Apa latar belakang saudara di ekstrakurkurikuler Pramuka ? 

4. Adakah penyusunan RPP dan silabus ekstrakurikuler Pramuka ?  

5. Apakah dalam penyusunan RPP dan Silabus melibatkan Kepala Sekolah ? 

6. Apakah kegiatan ekstrakurikuler Pramuka terdapat nilai karakter ?  

7. Apa pedoman siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler Pramuka ? 

Pedoman siswa hanya pada SKU saja mas (sambil menunjukkan buku yang 

dipegang) 

8. Apakah ekstrakurikuler Pramuka cenderung mengajarkan teori atau praktek ? 

9. Apakah sarana dan prasarana di sekolah mendukung kegiatan ekstrakurikuler 

Pramuka  ? 

10. Bagaimana struktur organisasi Pramuka di sekolah ini?  

11. Apakah ekstrakurikuler Pramuka di sekolah  ini memiliki sanggar Pramuka ? 

12. Metode apa yang sering digunakan dalam penyampaian materi ?  

13. Bagaimana proses pembelajaran ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri 

Deresan ? 

14. Setiap memulai pembelajaran, adakah penjelasan materi Pramuka beserta 

tujuannya ? 

15. Bagaimana metode yang diterapkan dalam membangun karakter gotong 

royong di ekstrakurikuler Pramuka SD Negeri Deresan ? 

16. Bagaimana media yang digunakan dalam membangun karakter gotong 

royong di ekstrakurikuler Pramuka SD Negeri Deresan ? 

17. Apa tujuan dari kegiatan Pramuka dilaksanakan di sekolah ini ? 



18. Apakah dengan ekstrakurikuler Pramuka dapat menumbuhkan karakter 

gotong royong ? 

19. Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk membangun karakter gotong 

royong? 

20. Apakah materi yang memuat karakter gotong royong melalui ekstrakurikuler 

Pramuka ? 

21. Apakah manfaat secara umum yang dirasakan dari upaya membangun 

karakter gotong royong ? 

22. Bagaimana bentuk dukungan sekolah terhadap ekstrakurikuler Pramuka ? 

23. Bagaimana bentuk dukungan wali murid terhadap ekstrakurikuler Pramuka ?  

24. Bagaimana evaluasi kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri Deresan? 

25. Bagaimana penerapan nilai karakter gotong royong di ekstrakurikuler 

Pramuka selama ini ? 

26. Apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan nilai karakter melalui 

ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar ? 

27. Apa sajakah faktor pendukung dalam penerapan nilai karakter melalui 

ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar ? 

28. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 

29. Adakah strategi khusus untuk menumbuhkan karakter gotong royong pada 

diri siswa melalui Pramuka ?  
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Responden 5   : Wali Murid 

Hari / Tanggal  :  

Waktu    : 

Nama   : 

Kode Nama  : 

Lokasi    : SD Negeri Deresan 

Daftar pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu melihat putra-putrinya mengikuti 

ekstrakurikuler Pramuka ?  

2. Bagaimana dukungan wali murid terhadap putra-putrinya dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler Pramuka selama ini ? 

3. Adakah dampak setelah mengikuti ekstrakurikuler Pramuka ketika di rumah ? 

4. Bagaimana perbedaan antara anak Bapak/Ibu setelah ikut ekstrakurikuler 

Pramuka dengan sebelumnya ? 

5. Apa manfaat yang diperoleh bagi putra-putri anda selama mengikuti 

ekstrakurikuler Pramuka ?   

6. Apa harapan Bapak/Ibu untuk putra-putrinya selama mengikuti kegiatan 

Pramuka ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responden 6  : Siswa SD Negeri Deresan  

Hari / Tanggal  :  

Waktu    :  

Nama   :  

Kode Nama  :  

Lokasi    : SD Negeri Deresan 

Daftar pertanyaan sebagai berikut : 

1. Nama kamu siapa ? 

2. Kamu kelas berapa sekarang ? 

3. Usia kamu sekarang berapa ? 

4. Sekarang ini kamu hafal tidak satya darma Pramuka ? kalau hafal coba 

sebutkan ! 

5. Kenapa kamu ikut Pramuka ? 

6. Suka tidak kamu dengan materi Pramuka ? 

7. Apa yang paling kamu suka dari Pramuka 

8. Lagu wajib nasional hafal tidak ? apa contohnya ? nyanyikan sekalian ! 

9. Kamu suka tidak dengan cara kakak pembina ngajarin kamu ? kalau suka atau 

tidak suka kenapa alasannya ? 

10. Pernah materi games tidak bersama kakak-kakak senior pembina kalian ? 

11. Games mana yang paling kamu suka ? apa alasannya ? 

12. Mainnya sendirian atau bareng-bareng ? 

13. Bagusan mana main games Pramuka atau games di HP ? 

14. Pernah jadi petugas upacara tidak ? 

15. Kalau pernah, sebagai apa kamu ? 

16. Kamu sendiri berani tidak awalnya jadi petugas upacara ? alasannya ? 

17. Pernahkah sekolah adakan camping tidak sebelumnya ? 

18. Kira-kira kamu senang gak terlibat di camping itu ? 

19. Kamu kemarin disuruh bawa apa saja sama pembina ke kegiatan camping itu? 

20. Kamu bangga tidak jadi anak Pramuka ? kenapa bisa bangga/tidak bangga ? 
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Lampiran 4  

PEDOMAN DOKUMENTASI 

Berikut ini daftar dokumentasi yang harus dipenuhi yaitu : 

1. Profil sekolah. 
 

2. Gapura / Plank sekolah 
 

3. Gapura / Plank Pramuka 
 

4. Struktur organisasi ekstrakurikuler Pramuka  
 

5. Sanggar Pramuka  
 

6. Media penunjang kegiatan 
 

7. Buku pedoman 
 

8. Daftar nama-nama siswa golongan Siaga 
 

9. Daftar nama-nama siswa golongan Penggalang 
 

10. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di 
sekolah. 
 

11. Dokumen administrasi terkait ekstrakurikuler Pramuka  
 

12. Proses kegiatan penanaman karakter gotong royong di ekskul Pramuka 
(Indoor / Outdoor) 

 

 

 

 

 



Lampiran 5   

KERANGKA CATATAN LAPANGAN 

 

HARI / TANGGAL  : 

WAKTU  : 

 

HASIL PENGAMATAN : 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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Lampiran 6  

HASIL OBSERVASI PENELITIAN 

No Aspek yang diamati 
Pengamatan Ket 

Ada  Tidak 
Ada  

1 Di Sekolah     

 

Visi-misi sekolah √   
Tujuan sekolah √   
Profil sekolah  √  
Program semester sekolah √   
Struktur organisasi sekolah  √   

2 Ekstrakurikuler Pramuka    
 Susunan RPP Ekstrakurikuler Pramuka √   
 Susunan Silabus Ekstrakurikuler Pramuka √   
 Fasilitas yang mendukung √   
 Struktur organisasi Pramuka  √  
 SK Gudep Pramuka Sekolah √   
 Media yang digunakan selama pembelajaran  √  
 Penjelasan materi Pramuka √   
 Penjelasan tujuan materi yang akan dicapai  √  
 Sanggar ekstrakurikuler Pramuka  √   
 Daftar nama siswa-siswa golongan Siaga √   
 Daftar nama siswa-siswa golongan Penggalang √   
 Program organisasi ekstrakurikuler Pramuka  √  
 Buku pegangan (SKU) ekstrakurikuler Pramuka √   
 Program kerja  ekstrakurikuler Pramuka  √  
 Daftar hadir PembinaPramuka  √   
 Daftar kegiatan harian ekstrakurikuler Pramuka √   
 Penggunaan atribut Pramuka √   
3 Nilai karakter Gotong Royong    
 Kegiatan yang dilakukan di sekolah √   
 Kegiatan yang dilakukan di dalam kelas √   
 Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka √   
4 Evaluasi    
 System penilaian   √  



 
Minat siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
Pramuka √   

 Interaksi antara siswa dengan Pembina √   
 Peran wali murid  √   
 Ujian SKU √   
 Target kompetensi yang dicapai  √  
 Lampiran nilai ekstrakurikuler Pramuka di rapor  √   
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Lampiran 7 

TRANSKRIP DATA HASIL WAWANCARA 

 

Responden 1   : Kepala Sekolah SD Negeri Deresan 

Hari / Tanggal  : Senin / 08 April 2019 

Waktu    : 09.15 WIB 

Nama   : Indah Lestari,S.Pd.SD 

Kode Nama   : „IL‟ 

Lokasi    : SD Negeri Deresan 

 

Catatan wawancara 

1. Apa nama sekolah ini ? 

Sekolah ini adalah SD Negeri Deresan yang terletak di Kelurahan 

Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman provinsi D.I Yogyakarta 

2. Apa visi, misi dan tujuan sekolah ini ? 

Visi misi di sekolah ini ada di ruangan saya, silahkan anda bisa foto sendiri. 

Termasuk tujuan dari SD Deresan itu sebelah bingkai visi-misi, itu juga bisa 

di foto. Mengapa saya suruh foto masnya, karena itu sangat banyak dan 

panjang tapi pada intinya kita ingin menjadi satuan pendidikan yang unggul 

dalam ilmu pengetahuan 

3. Apa profil sekolah ini ? 

Profil sekolah kita punya, tapi tidak dipajang seperti sekolah pada umumnya 

mas, tapi nama SD Deresan ini juga sudah mendunia, jadi mas bisa cek 

sendiri di google yah. Disanan nanti lengkap data profil sekolah, izin 

operasional, dan identitas lainnya. 

4. Adakah struktur organisasi sekolah disini ? 

Ada mas, itu dekat ruangan Guru sudah terpajang dan nanti terlihat semua 

jumlah Guru sesuai bidang studinya masing-masing. 



5. Apa sekolah ini memiliki program kegiatan sekolah? 

Ada mas, program kegiatan di sekolah ini sudah dipajang di ruang Guru, itu 

kegiatan kita yang dimulai dari penerimaan siswa, sampai kegiatan penunjang 

di sekolah seperti ekstrakurikuler, upacara bendera setiap peringatan hari 

besar nasional dan sebagainya. 

6. Apa itu ekstrakurikuler ?  

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas, sebagai bentuk 

penambah dan penunjang kegiatan di dalam kelas dengan menyesuaikan 

minat dan bakat siswa. Kalo dia suka Pramuka bisa ikut ekstrakurikuler 

Pramuka, kalo dia suka Tae Kwon do kebetulan juga disini ada bisa ikut juga, 

tapi kalo minat dan bakatnya di renang kan memang tidak ada tempatnya 

disini, maka hal itu disarankan kepada orang tua untuk memfasilitasi anak-

anaknya dalam memenuhi keinginan anaknya. 

7. Apa sajakah ekstrakurikuler disini ? 

Disini itu banyak sekali ekstrakurikuler kita yah, SD Deresan itu punya club 

Tari, bela diri Tae Kwon Do, Pramuka, dokter cilik, kemudian biasa kita ada 

juga TPA khusus yang muslim ada kelas ngaji sore, namun mengingat 

terbatasnya biaya operasional, sementara kita tunda dulu kegiatannya bukan 

berarti dihilangkan, bisa jadi beberapa waktu ke depan kita bisa buka 

kembali. 

8. Bagaimana proses penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD 

Negeri Deresan ?  

“Penyelenggaraan disini mas beragam yah, kalau ekstrakurikuler beladiri   

Tae Kwon Do itu kadang selasa dan kamis sore, kemudian club tari itu kalau 

ada lomba yang mau diikuti, atau ada kegiatan di sekolah kemudian mereka 

nampil, nah mereka kita latih untuk persiapan secara intensif kemudian 

Dokter cilik itu nanti mereka dapat Pembinaan dari pihak puskesmas 

kelurahan kemudian kalau ada yang sakit, mereka yang ikut andil dalam 

bagian itu dan terakhir Pramuka itu wajib diikuti beda sama yang lain, karena 

yang lain itu bersifat pribadi tergantung siapa yang minat, namun Pramuka itu 
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wajib diikuti setiap sabtu siang dari jam 11.00 WIB sampai dengan jam 13.00 

WIB yang dimasukkan ke dalam pelajaran di sekolah”. 

9. Bagaimana minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler di sekolah ? 

Sejauh ini minat siswa itu beragam yah kita bilang, artinya minat siswa ikut 

ekstrakurikuler ini bagus sekali untuk menunjang pengetahuan terutama para 

siswa yang senang praktek daripada teori. Kemudian dari ekstrakurikuler ini 

mereka mampu merealisasikan apa yang ada di teori buku. Tentu saja ini 

menjadi nilai tambah mereka yaitu menambah kompetensi pengetahuan siswa 

10. Manakah ekstrakurikuler yang wajib diikuti ? 

Seperti yang sebutkan tadi, ekstrakurikuler yang wajib diikuti itu adalah 

ekstrakurikuler Pramuka, kenapa, karena pendidikan Pramuka ini di dasari 

oleh UUD RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional dan 

juga Permendiknas Nomor 39 Tahun  2008 tentang pembinaan kesiswaan.  

11. Mengapa kegiatan ekstrakurikuler Pramuka menjadi mata pelajaran wajib di 

Sekolah Dasar ? 

Kewajiban ekstrakurikuler menjadi pelajaran di sekolah itu sudah kami 

lakukan sebelum pemerintah menganjurkan mas. Kami tidak merasa 

terbebani dengan adanya program ini, tentu ini mendukung dengan cara 

belajar siswa, minat dan bakat siswa serta pendidikan karakter yang menjadi 

program pemerintah untuk dikolaborasi dan diterapkan secara integrasi. Oleh 

karena itu disini pentingnya pelajaran ini, bahwa tanpa diintegrasikan melalui 

mekanisme seperti pelajaran lain, namun Pramuka tidak perlu khawatir, sebab 

materi Pramuka sendiri sudah terintegrasi dengan nilai karakter seperti jujur, 

mandiri, adil, cinta damai, suka menolong dan sebagainya. 

12. Apakah kegiatan ekstrakurikuler Pramuka terdapat nilai karakter ? 

Setiap sekolah manapun pasti memiliki program untuk kemajuan siswanya 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan mas, salah satunya pasti 

ekstrakurikuler baik hanya untuk sebuah petandingan, pertunjukkan atau 

ajang minat dan bakat. Di ekstrakurikuler, kami selalu menyediakan pembina 

dan Pembina Pramuka terbaik dimana, mereka mengajarkan materi itu tidak 

main-main saja, atau hanya senang-senang saja. Kami yakin mereka mampu 



membantu peran guru kelas untuk terlibat dalam membentuk karakter siswa 

lewat ekskul manapun termasuk Pramuka mas. Jadi saya seyakin apapun 

bahwa ekskul Pramuka sebagaimana pertanyaan mas nya  terdapat nilai 

karakter 

13. Bagaimana prestasi ekstrakurikuler di sekolah ini ? 

Prestasi kita sejauh ini Alhamdulillah luar biasa, setiap lomba kita selalu 

dapat juara, baik itu pribadi, kelompok maupun atas nama sekolah kita selalu 

dapat. Karena begini mas, Sekolah SD Deresan ini merupakan salah satu SD 

Percontohan di Yogyakarta. 

14. Apakah semua kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menerapkan nilai 

karakter? 

Ya di SD kami kan banyak ekskul ya mas, seperti yang sudah saya sebutkan 

sebelumnya SD Negeri Deresan itu punya Pramuka, club tari, Tae Kwon Do 

dan dokter cilik. Jadi ekstrakurikuler yang kami selenggarakan pasti 

menerapkan nilai karakter, sebagaimana bidangnya tersebut mas 

15. Apakah kompetensi yang digali pada siswa melalui ekstrakurikuler Pramuka 

untuk membangun karakter gotong royong ? 

Pendidikan di abad 21 ini mas, mengalami sebuah kemajuan, dimana 

pendidikan karakter yang sudah saya sampaikan tadi, memiliki target 

kompetensi yaitu dimana kompetensi yang diharapkan bagi siswa kita ialah 

yang pertama critical thinking and problem solving (berpikir kritis dan 

mampu mengatasi masalah), creativity (kreativitas), communication skill 

(kemampuan berkomunikasi) dan terakhir adalah ability to work 

collaboratively (kemampuann untuk bekerja sama). Nah dari keempat 

kompetensi tersebut, ya kalo dicocokin dengan penelitian masnya, itu sesuai 

dengan yang terakhir yaitu kemampuan untuk bekerja sama atau gotong 

royong, karena siswa diharapkan mampu menjalin persatuan bersama teman-

temannya, saling menghargai agama satu sama lain, menghindari diskriminasi 

dan sebagainya 

16. Nilai karakter apa yang diperoleh dengan mengikuti ekstrakurikuler 

Pramuka? 
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Banyak yah seperti tanggung jawab, menghargai sesama, anti diskriminasi, 

kreatif, aktif, mandiri, cakap, berakhlakul karimah, sehat, gotong royong, 

kerjasama, demokratis dan berintelektual. 

17. Apakah nilai karakter gotong royong bagian dari ekstrakurikuler Pramuka ? 

Ya tentu saja, karena di dalam Pramuka itu memupuk gotong royong kan, 

kerjasama, sportifitas. Di Pramuka setiap materi tentunya diperlukan 

kekompakan, kerjasama, semangat tim dan bukan menciptakan individualism 

artinya orang-orang yang senang sendiri. Disinilah kunci daripada Pramuka 

itu sebab membangun kerjasama yang baik. 

18. Bagaimana penerapan nilai karakter gotong royong yang dilakukan di 

sekolah? 

Membentuk karakter gotong royong yang biasa kami terapkan di SD Negeri 

Deresan salah satunya melalui upacara bendera mas, disana kami selalu 

berikan jadwal rutin secara bergiliran oleh setiap kelas mulai dari kelas III 

sampai kelas VI. Kegiatan lain yang biasa kami lakukan bersama siswa secara 

gotong royong itu kayak jumat bersih mas sama senam pagi setiap jumat 

sebelum jumat bersih. Biasanya kami di halaman sekolah kalo senam pagi 

mas, habis itu jumat bersihnya kami bertebaran di lingkungan sekolah. 

Ditambah lagi bila ada acara hari besar nasional, seperti 17 Agustus, itu siswa 

sangat senang sekali, kalau acara hias-menghias kelas mereka biar terlihat 

indah 

19. Bagaimana metode yang diterapkan dalam membangun karakter gotong 

royong di ekstrakurikuler Pramuka SD Negeri Deresan ? 

Metode keteladanan sangat perlu mas, bahwa semua guru saya intruksikan 

untuk berlaku baik dan bijaksana dalam hal apapun, jaga wibawa guru, bahwa 

guru tidak boleh direndahkan derajatnya, itu saya sering sampaikan mas di 

kala rapat internal guru, karena itu seluruh nilai karakter yang kami pajang 

itu, tidak hanya dipajang harapannya, tetapi juga dipraktikkan bahwa guru 

sebagai teladan, contoh yang baik bagi siswa-siswinya. Kemudian metode 

pembiasaan, semua guru saya intruksikan untuk mengajar, membimbing 

siswanya agar terbiasa untuk bersih, religius, sopan santu, hormat kepada 



yang lebih tua dan hormat kepada adik-adiknya, tolong menolong dalam 

kebaikan dan masih banyak lainnya yang harus dIbudayakan agar terbiasa. 

Pepatah mengatakan ala bisa karena biasa. Terakhir melalui metode 

penugasan ya mas, dimana semua guru saya intruksikan untuk sering 

memberikan kerja kelompok dalam pelajaran apapun. Semua dilakukan agar 

tahu bagaimana siswa bisa mengungkapkan argumentasinya, menghargai 

pendapat temannya, kerjasama dalam buat tugas dan lain-lain. Semua ini 

didorong sebagai nilai plus kompetensi sosial yang dibangunnya begitu 

20. Apakah manfaat dari penerapan dari karakter gotong royong menurut 

Bapak/Ibu ? 

Manfaatnya bagus yaitu agar sesama saling damai, rukun tanpa membedakan 

pertemanan dengan unsur SARA. Sama seperti negeri ini didirikan dengan 

semangat gotong royong yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-

beda tapi tetap satu. 

21. Apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan nilai karakter melalui 

ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar ? 

Pasti ada yah, karena anak – anak itu ketika disuruh, belum tentu semuanya 

langsung nurut apa kata guru, tentu perlu sabar dalam mendidik mengajarkan 

keteladanan lewat guru terlebih dahulu itu penting dan juga kebiasaan budaya 

sekolah yang baik. Oleh karena itu guru harus jadi panutan agar siswa bisa 

menjadi siswa yang baik serta mau mendengar apa kata guru 

22. Apa sajakah faktor pendukung dalam penerapan nilai karakter melalui 

ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar ?  

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini juga tidak lupa dari 

sarana dan prasarana yang memadai, peran wali murid, Bapak dan Ibu Guru 

kelas yang selalu mengajarkan siswanya menjadi siswa yang berkarakter 

positif serta peran Pembina ataupun pembina yang selalu membimbing siswa-

siswinya. Bagi saya semuanya harus memiliki kerjasama dan komunikasi 

yang baik agar semua program ekstrakurikuler sebagai penelusuran minat dan 

bakat dapat disukai dan diminati siswa 
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23. Bagaimana dukungan wali murid terhadap putra-putrinya dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler Pramuka selama ini ?   

Para orang tua sangat senang bila anaknya mengikuti kegiatan Pramuka, 

karena sebagai pelajaran tambahan yang menunjang kemampuan anak-anak 

mereka. Sampai-sampai mereka rela menunggu anaknya pulang sekolah jam 

berapapun sampai kegiatan Pramuka telah selesai dan bubar.  

24. Siapakah koordinator Pembina Pramuka di sekolah ini ? 

Koordinator Pembina Pramuka namanya pak Paino,S.Pd. beliau lah pimpinan 

dari Dewan Pembina Pramuka SD Negeri Deresan sampai sekarang. 

25. Apa latar belakang beliau ?  

Yang saya tahu, beliau termasuk bagian dari penGurus kwartir ranting 

Caturtunggal dan PenGurus Kwarcab Sleman, sepengetahuan saya seperti itu. 

Dan beliau juga sudah mengikuti berbagai kursus Pramuka apakah itu KMD 

ya kursus mahir dasar, KML Kursus Mahir Lanjutan dan seterusnya. 

26. Bagaimana kinerja beliau selama ini terhadap ekstrakurikuler Pramuka ? 

Selama ini saya lihat kinerjanya bagus, telaten dan bisa jadi teladan para 

siswa, saya sangat mengapreasiasi kerja keras beliau selama ini dengan 

memperoleh banyak juara lomba di Pramuka, banyaknya para mahasiswa 

magang menjadi pembina yang berasal dari berbagai universitas di 

Yogyakarta. Inikan sebuah kebanggaan. 

27. Bagaimana dukungan sekolah terhadap ekstrakurikuler Pramuka ini ? 

Sejauh ini dukungan sekolah sangat baik dan lancar, menyediakan sarana dan 

prasarana yang baik, fasilitas pendukung dan berbagai hal yang membuat 

ekstrakurikuler Pramuka tetap maju dan berkembang sesuai harapan kita 

semua. 

28. Bagaimana gambaran lokasi dan sarana prasarana di SD Negeri Deresan ? 

SD Negeri Deresan ini yang terletak di Jalan Cempaka Blok CT.X Manggung 

Kelurahan caturtunggal, Kecamatan Depok ini berada di tengah kota 

Yogyakarta walau masuk wilayah Kabupaten Sleman, dibangun sudah lama 

mas sejak tahun 1963, terlihat dari lahan yang kami miliki termasuk lapangan 



dan halaman ini yah sekitar 4.545m2. Kemudian anak-anak bisa belajar 

dengan nyaman, karena kami menyediakan sekitar 12 kelas mas begitu. 

Karena disini banyak anak-anak yang beragam Islam, kami sudah 

menyediakan musholla mas di sebelah selatan dari posisi kita berdiri ini mas, 

dan musholla itu boleh dipakai untuk umum mas. Kemudian ada lagi kantin 

bagi siswa yang ingin beli jajan makanan atau minuman itu letaknya di 

sebelah utara belakang sekolah ini dengan harga ekonomis sesuai standar 

saku anak-anak SD la yah. Kemudian kalau mau ke toilet kita punya toilet 

sebanyak 6 toilet yang bisa digunakan. Kemudian terakhir yaitu Sanggar 

Pramuka merangkap ruang UKS juga mas (sambil menunjuk), tempat ini bagi 

yang sakit bisa ke UKS dan bagi pelatih ataupun pembina Pramuka bisa jadi 

tempat berkumpul di ruangan itu sekaligus berkas administrasi arsip Pramuka 

diletakkan didalam lemari tersebut 

29. Bagaimana manajemen keuangan untuk pembiayaan ekstrakurikuler ? 

Soal keuangan, tentu saja kami mendukung apapun kegiatan di sekolah ini, 

baik intrakurikuler, ekstrakurikuler ataupun kepentingan lainnya. Sebab 

semua ini kami lakukan demi kemajuan sekolah kami agar terus lebih baik 

dalam segala hal. 

30. Bagaimana output yang diharapkan dari penyelenggaraan ekstrakurikuler 

dalam membangun nilai karakter gotong royong ? 

Bagi kami mas, ketika si anak diajarkan Pramuka, kita berharap nanti 

kedepannya si anak mampu menjadi mengayomi sesamanya, menghargai 

sesama, menjaga solidaritas, kemudian bisa juga menjaga kerukunan di 

tengah masyarakat dan pastinya menjaga toleransi satu sama lain itu sih 

harapan kami dari sini. Dan terakhir menjadi anak yang berguna baik di 

keluarga, agama, nusa dan bangsanya kelak 
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Responden 2   : Guru Kelas SD Negeri Deresan  

Hari / Tanggal  : Selasa / 09 April 2019 

Waktu    : 10.15 WIB 

Nama   : Eka Agus,S.Pd.SD 

Kode Nama  : „EA‟  

Lokasi    : SD Negeri Deresan 

Daftar pertanyaan sebagai berikut : 

1. Kelas berapa yang Ibu pimpin ? 

Saya sekarang ini sebagai wali kelas VA mas. 

2. Berapa jumlah siswa di kelas ini ? 

Di kelas saya V A itu berjumlah 25 Orang. 

3. Mengapa kegiatan ekstrakurikuler Pramuka menjadi mata pelajaran wajib di 

Sekolah Dasar ? 

Kami sebagai Guru  di SD Negeri, sebenarnya tinggal ikut pemerintah aja 

mas, sebab namanya negeri ada sebuah keharusan untuk mendukung program 

pemerintah, apalagi sekolah kami termasuk SD Percontohan di Jogja ini, 

tentunya kami siap terlibat dalam program apapun, termasuk mengajarkan 

Pramuka pada anak didik kami, yang memang sepemahaman kami, Pramuka 

itu bagus sangat membantu untuk membentuk kepribadian seseorang kan 

mas, apalagi ada games outbond yang mampu memberikan rangsangan 

kepada gaya belajar siswa dominan kinestetik kan. Begitu 

4. Apa saja metode pembelajaran yang sering digunakan ?  

Metode yang sering saya lakukan adalah dengan metode ceramah yah karena 

dari zaman dulu sampai sekarang kita harus menguasai materi sebagai Bahasa 

pengantar untuk siswa-siswa kita. Kemudian Demonstrasi, biasa dilakukan 

disaat pelajaran berbasis praktek misalnya IPA, Seni Budaya kan. Kemudian 

metode diskusi yang biasa sering dilakukan dalam membuat kelompok-

kelompok kecil untuk membicarakan topik-toptik tertentu. Dan metode 



penugasan baik itu mandiri ataupun kelompok, Bahasa yang sering terdengar 

itu disebut PR (Pekerjaan Rumah) begitu mas. 

5. Menurut Ibu apa itu nilai karakter ? 

Pandangan saya melihat nilai karakter itu adalah buah hasil dari sebuah 

pendidikan. Dimana pendidikan yang diciptakan untuk membentuk karakter 

atau kepribadian seseorang yang terarah dari yang tidak tahu jadi tahu. 

Seperti itulah menurut saya. 

6. Bagaimana Ibu mengintegrasikan pelajaran dengan nilai karakter ? 

Saya biasanya mengintegrasikan dengan metode praktik atau demonstrasi, 

sebab biasa mengenal jenis-jenis hewan apakah itu herbivora, kamnivora, 

omnivora. Kemudian setelah itu saya mengintruksikan dan mengarahkan 

siswa mencari hewan-hewan sesuai jenis tersebut. Jadi saya ingin melihat 

karakter mandiri, kerjasama atau gotong royong, terampil , tanggung jawab. 

Kemudian setelah itu biasa saya menyuruh mereka mencari vocabulary atau 

kosakata tentang hewan-hewan yang mereka dapatkan tadi. Lalu siswa 

menghafalkan dan menyetorkannya ke Gurunya. Itu semua punya nilai 

karakter untuk menciptakan generasi yang terampil, cakap, disiplin dan 

cerdas.  

7. Bagaimana minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler di sekolah ? 

Saya sebagai wali kelas, sering sekali mengidentifikasi  minat dan bakat 

siswa saya secara tidak langsung, menyambung dari cerita mereka, atau cerita 

orang tuanya. Akhirnya saya disini tahu mas, mengenai keseharian mereka di 

rumah seperti apa, kegiatan mereka apa saja, karena biasa saya intens sekali 

komunikasi dengan orang tua mereka lewat grup Whatsapp khusus wali 

murid kelas saya. Itulah, saya selalu beri tahu kalau sekolah belum mampu 

mengakomodir kebutuhan siswa secara eksplisit, maka saya menyarankan 

untuk ikut kegiatan di luar sekolah seperti les musik dan lain sebagainya 

8. Bagaimana penerapan nilai karakter gotong royong yang dilakukan di 

sekolah? 
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Penerapan karakter gotong royong yang sering saya arahkan dan bimbing 

kepada anak-anak saya, mereka itu di dalam kelas saya arahkan untuk 

kerjakan melalui tugas – kerja kelompok, mereka saling berebut siapa yang 

terbaik untuk kelompoknya, membangun kerjasama yang baik tanpa harus 

perlu diskriminasi satu dengan yang lain. Ditambah lagi misalnya kegiatan 

piket kelas kebersihan yang bertugas menyapu dan membuang sampah. Piket 

kelas tersebut menggunakan jadwal. Setiap jadwal memiliki daftar siswa yang 

harus bertugas sesuai jadwal yang disepakati. Tentu disini siswa mandiri, 

bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, kemudian mereka harus bekerja 

sama untuk segera menyelesaikan tugasnya. Bila dikerjakan secara sendiri – 

sendiri tentu pekerjaan tersebut pasti akan lama selesainya 

9. Apakah kesulitan dalam menerapkan karakter gotong royong di dalam kelas? 

Kesulitannya adalah karena siswa ini masih kelas anak-anak yah, jadi masih 

terbawa rasa individualisme, tidak mau mengalah satu sama lain jadi, kita 

sebagai orang tua mereka selama di kelas harus mengarahkan, membimbing 

untuk menyikapi sifat karakter diri mereka.   

10. Apakah kompetensi yang digali pada siswa melalui ekstrakurikuler Pramuka 

untuk membangun karakter gotong royong ? 

Memiliki kompetensi sosial, kompetensi emosional, kompetensi fisik dan 

kompetensi paedagogik sebagai acuan menuju siswa yang berkarakter serta 

berprestasi sehingga harapannya mampu memberikan performa terbaik setiap 

siswa sesuai minat dan bakat yang diikuti, Itulah harapan kami 

11. Bagaimana peran Guru dalam membangun karakter gotong royong di dalam 

kelas ? 

Peran Guru sangat penting sebagai orang tua di kelas yah, karena kadang bila 

Guru tidak di kelas, pasti siswa bermain-main gak jelas, ada yang lari kesana 

kemari, manjatlah, bermacam lah tingkah siswa ini, makanya perlu kita hadir 

disana sebagai pemantau, pengarah juga pendidik mereka agar mereka tetap 

rukun, damai, bertanggung jawab dan baik budinya. 

12. Apakah ada strategi khusus untuk membangun karakter gorong royong di 

dalam kelas ?  



Strategi khusus sebenarnya tidak ada ya mas, karena itu kembali lagi pada 

metode pembelajaran kita terhadap siswa bagaimana membuat siswa mampu 

mengeksplorasi kemampuannya sesuai minat dan bakatnya. 

13. Bagaimana evaluasi kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri Deresan? 

Menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menghargai sesama, bisa dilihat 

bagaimana cara berteman seorang anak tersebut.  Bisa dilihat bagaimana 

siswa tersebut berinteraksi dengan Guru ataupun yang lebih tua dari anak 

tersebut. Itulah mengapa pemerintah mewajibkan Pramuka sebagai 

ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti tanpa berkata tidak. Artinya ketika 

nanti mulai tumbuh dewasa, siswa paham dan cerdas untuk membedakan 

yang baik dan salah, yang harus dijalani dan mana yang tidak. Di 

ekstrakurikuler Pramuka inilah segalanya diajarkan apa yang tidak ada di 

bangku kelas sekolah, itulah fungsi Guru juga ikut mengawasi segala 

kegiatan siswa di sekolah dan perkembangannya. Kemudian nanti bentuk 

penilaiannya akan dimuat kedalam rapor semester yang akan dilaporkan 

setiap semesternya. Nanti penilaian tersebut akan diberikan oleh Pembina 

Pramuka tadi 
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Responden 3   : Koordinator Dewan Pembina Ekstrakurikuler    

                                      Pramuka 

Hari / Tanggal  : Sabtu / 13 April 2019 

Waktu    : 11.21 WIB 

Nama   : Paino,S.Pd. 

Kode Nama   : „PN‟ 

Lokasi    : SD Negeri Deresan 

Daftar pertanyaan sebagai berikut : 

1. Sudah berapa lama menjadi Pembina ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri 

Deresan ?  

Saya menjadi Pembina Pramuka sudah lama sekali sejak adanya Pramuka 

pertama kali di SD Deresan, itu saya yang mengajukan tahun 2009 kemudian 

vakum beberapa waktu karena tidak ada pembiayaan dan Pembina tetap 

kemudian hidup kembali setelah itu sekitar tahun 2013 kalau tidak salah saya 

mas. 

2. Apakah sudah mengikuti KMD dan KML Pramuka ? 

Alhamdulillah saya sudah ikut semuanya, karena yang basic Pramuka murni 

diantara Pembina lain cuman saya yang sudah ikut KMD dan KML, Pembina 

lain pernah saya ajak mas, mereka alasan ada saja yah namanya juga Ibu-Ibu, 

jadi sampai sekarang ini masih saya yang sudah ikut kursus mahir dasar dan 

kursus mahir lanjutan dari Kwarcab Sleman dan Kota Jogja, Kwarda juga dari 

Provinsi D,I Yogyakarta 

3. Apa latar belakang saudara di ekstrakurkurikuler Pramuka ?  

Saya pernah jadi penGurus di Kwarcab Sleman dan Kwarda DIY, dan saya 

sudah ikut Pramuka sejak saya SD mas hingga kini, saya masih eksis di dunia 

Pramuka karena menyenangkan dan banyak teman saya. 

4. Mengapa kegiatan ekstrakurikuler Pramuka menjadi mata pelajaran wajib di 

Sekolah Dasar ? 



Saya itu dari dulu sudah Pramuka mas, sebenarnya kenapa kewajiban ini baru 

sekarang ? kenapa tidak dari kemarin digalakkan, inilah kurangnya kesadaran 

pemerintah kita, yang sebenarnya patut kita acung jempol setelah kebijakan 

ini. Oleh karena itu adik-adik kita yang dari Pramuka pasti ingin sekali 

mengabdi pada sekolahnya untuk melatih adik-adiknya. Jadi bagi saya sangat 

bagus sekali mengenai kewajiban pemerintah terhadap Pramuka menjadi 

pelajaran wajib 

5. Bagaimana proses penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD 

Negeri Deresan ? 

Ya soal kapan Pramuka diselenggarakan, itu kita sebelum seperti sekarang ya 

mas, jadwal kita itu dimulai pukul 14.00 sampai selesai tepat 16.00 WIB. 

Kemudian di jadwal itu kita banyak problem ya mas, mulai dari jumlah siswa 

semakin hari, semakin berkurang, kemudian kan kalau namanya pulang 

sekolah kita itu anak-anak pasti capek, lelah ya disini mereka pasti sudah 

malas ke sekolah lagi untuk mengikuti Pramuka, pasti ada yang sudah tidur 

siang  dan macem-macem ya mas, namanya juga anak-anak. Pada akhirnya 

kami melaporakan kepada pihak sekolah untuk mengubah jadwal Pramuka 

dimasukkan ke dalam jam pelajaran sekolah. Itulah keputusan akhirnya 

jadwal kita dimulai setiap hari Sabtu, setelah pelajaran terakhir langsung 

masuk pelajaran Pramuka jam 11.00 selesai jam 13.00 WIB. Disini siswa 

pasti tidak punya alasan lagi untuk tidak hadir. 

6. Apakah dalam penyusunan RPP dan Silabus melibatkan seluruh stake hoder 

Sekolah ? 

Ya itu mereka hanya konsultasi saja sama saya bagaimana baiknya RPP dan 

Silabus ini kan kemudian juga mereka hanya melibatkan saya saja selaku 

koordinator Pembina Pramuka SD Negeri Deresan, serta mewakili suara 

sekolah mas.  

7. Apa pedoman siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler Pramuka ? 

Kalau saya menyarankan untuk membeli buku yang dijual di gramedia, saya 

takut mereka keberatan mas dan akhirnya mereka tidak mau hadir lagi 

kegiatan Pramuka. Jadi sekarang itu saya begini saja, kita menawarkan buku 
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SKU itu buku syarat kecakapan umum. Buku itu kecil sekali dan kita hargai 

sebesar Rp.2000 saja mas. Itu saja mereka mau beli saja kita dah bersyukur 

mereka mau untuk memilikinya. Karena kebetulan sekolah ini banyak siswa 

kita orang tuanya ekonominya menengah dan kebawah. 

8. Apakah pedoman mengajarkan teori atau praktek ? 

Pedoman pada SKU bisa itu tergantung materinya mas, jadi semisal materi 

sandi kita perlu tulis, maka tulis dan terangin, semisal materi semaphore (tali-

temali) maka harus dikasih tahu juga dengan praktek yah, tapi sejauh ini yang 

mengenal Pramuka pasti isinya kebanyakan praktek sebab ini menjadi sarana 

pengembangan diri, minat juga bisa, hobi juga bisa bagi yang ingin suka daki 

gunung kan gitu. 

9. Apakah sarana dan prasarana di sekolah mendukung kegiatan ekstrakurikuler 

Pramuka  ? 

Alhamdulillah sejauh ini, sekolah kita punya lapangan yang luas, fasiltas 

bangunan infrastruktur yang memadai, sanggar kita ada, cuman peralatan 

Pramuka kita yang minim, kayak tenda kita harus sewa kalo ada kegiatan 

kemah, kemudian tandu Pramuka juga minim hanya ada beberapa bagian 

saja, ya initnya untuk pengadaan media Pramuka yang sangat minim, tapi 

secara umum juga layak untuk pembelajaran di luar kelas. 

10. Bagaimana minat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler di sekolah ? 

Saya melihat minat siswa SD Negeri Deresan ikut ekstrakurikuler begitu 

besar dan luar biasa, karena ekstrakurikuler disini semuanya siswa suka dan 

diikuti seperti tae Kwon do, dokter cilik, Pramuka dan club tari. Karena 

tujuannya mengembangkan minat dan bakat 

11. Bagaimana struktur organisasi Pramuka di sekolah ini? 

Struktur organisasi kita dibawah naungan kwartir Ranting Depok, Depok itu 

tingkat kecamatan. Karena kita kan tingkat satuan pendidikan dasar. Dan 

didalam ekstrakurikuler Pramuka tingkat dasar itu hanya terdiri 2 golongan 

saja yaitu golonga Siaga dan golongan Penggalang. 

12. Apakah kegiatan ekstrakurikuler Pramuka terdapat nilai karakter ?   



Kegiatan ekstrakurikuler itu sebenarnya banyak mengandung nilai-nilai 

utama karakter. Kegiatan ini sejalan dalam mendukung program pemerintah 

yang mana kami ikut partisipasi dalam menggalakkan 5 nilai karakter utama 

penguatan pendidikan karakter yaitu : religius, nasionalis, mandiri, integritas 

dan gotong royong”. Itu semua sebenarnya sudah kami pajang di ruang guru 

sebagai target pendidikan kta membentuk kepribadian siswa yang budiman. 

Penerapan nilai karakter di dalam Pramuka tentu beragam bentuknya dengan 

menyesuaikan materi, Seperti halnya kejujuran yang dibangun dalam 

permainan, tanggung jawab dengan berbagi tugas ketika Pesta Siaga 

(Kemah), rajin datang ke sekolah dengan sifat malu karena terlambat ke 

sekolah dan kegiatan lainnya yang mengandung banyak makna. Tak lupa pula 

ekstrakurikuler dibangun atas dasar kerja sama bukan menjadikan 

individualisme. Itulah sebab mengapa organisasi Pramuka itu juga bertujuan 

membangun karakter gotong royong atau kerja sama sebagai implementasi 

jalinan persaudaraan antar sesama. Karena menjadi anak Pramuka , adalah 

didikan yang tidak sembarangan. Apalagi ditambah Pramuka tidak hanya 

terjadi di lingkungan sekolah tapi melainkan di militer seperti angkatan darat, 

amgkatan udara, angkatan laut maupun kepolisian ada ekstrakurikuler 

Pramuka. Jada pada akhirnya anak-anak yang mengikuti kegiatan Pramuka 

merupakan anak-anak yang beruntung karena diajarkan berbagai materi yang 

mungkin tidak bisa di dapatkan di dalam kelas. Dominasi materi yang 

diberikan cenderung belajar di ruang terbuka (Outdoor). Seperti Pesta Siaga 

(Kemah), baris-berbaris, tali-temali, morse dan sebagainya 

13. Apakah SK Gudep Pramuka di Sekolah ? 

Secara SK Gudep Pramuka Kwartir Ranting Depok yang diberikan sama kita 

itu yaitu 17133-17134. SK nya sudah terpajang di dinding ruang tamu kepala 

sekolah. 

14. Apakah semua kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menerapkan nilai 

karakter?  

Seluruh ekstrakurikuler di SD Negeri Deresan menurut saya semuanya sudah 

berjalan sesuai anjuran pemerintah dengan menggalakkan program 
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pemerintah. Jadi Pramuka saja sudah menerapkan nilai karakter selama ini, 

apalagi ekstrakurikuler lain sebagai penelusuran minat dan bakat bagi siswa 

SD Negeri Deresan . 

15. Apakah ekstrakurikuler Pramuka di sekolah  ini memiliki sanggar Pramuka ? 

Alhamdulillah sudah arah barat dari sini mas (sambil menujukkan sanggar) 

16. Bagaimana proses pembelajaran ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri 

Deresan ? 

Ada mas, sudah kita suruh kemarin mahasiswa yang magang itu membuat 

RPP harian dan silabus menyesuaikan kebutuhan Siaga dan penggalang yang 

mengacu pada SKU itu kan pedoman siswa dan kita juga. Kemarin itu kita 

lengkap mas, tapi karena dipinjam kesana kemari, kita kan jadi gak tau 

akhirnya sama siapa yang megang, nah ini mereka kebetulan yang sudah 

menyusun bersama silabusnya 

17. Bagaimana pembagian materi antara kelas yang satu dengan lainnya ? 

itu mas kalo siswa kelas I dan II, pembelajaran Pramuka mereka dilibatkan 

oleh guru kelas masing – masing baik A atau B, sehingga waktu pelaksanaan 

Pramuka mereka juga jauh lebih cepat selesai, berbeda dengan siswa kelas III 

dan IV mereka termasuk golongan siaga dan  kelas V dengan  VI mereka 

termasuk golongan Pramuka penggalang dimana mereka semua harus selesai 

jam 13.00 WIB atau 13.20 WIB”. Mereka juga materinya berbeda dengan 

pada umumnya, jadi mereka diajarkan nyanyi lagu nasional gitu 

18. Bagaimana metode yang diterapkan dalam membangun karakter gotong 

royong di ekstrakurikuler Pramuka SD Negeri Deresan ? 

Ya biasa selama disini saya mengajar diskusi yah, biar mereka cakap 

kemudian praktek atau demontrasi juga bisa biar mereka mandiri dan terampil 

yah kemudian ceramah kalau saya menerangkan itu mereka harus perhatikan 

dan dengarkan. Kemudian metode permainan juga saya sering bawakan agar 

mereka tidak jenuh dalam pembelajaran. Apalagi prinsip Pramuka harus 

menyenangkan kan bukan begitu mas. Inilah yang selalu sampaikan kepada 

para mahasiswa yang magang dan Pembina yang mengajar disini kan. 

Makanya itu saya belajar dari pengalaman saya dahulu disaat dimana saya 



dapat kursus itu kan tidak sembarangan mereka mengajar kan mas. Kemudian 

metode bernyanyi dan kemah mas sebagai metode tambahan dikala perlu 

keramaian suasana dengan berteriak sekencang mungkin seperti tentara kalau 

latihan tanpa yel-yel mungkin agak jenuh, begitu juga dengan Pramuka. 

Terakhir metode kemah, biasa kami sebut Pesta Siaga (Kemah), ini metode 

anak-anak suka karena mereka suka pergi jalan-jalan apalgi mereka suka 

berbagi tugas siapa yang bawa tenda, kompor dan segala macemnya. Gitu 

19. Setiap memulai pembelajaran, adakah penjelasan materi Pramuka beserta 

tujuannya ? 

Materi itu kan wajib disampaikan yah, masak kita mau belajar tapi materinya 

tidak tahu apa yang mau diajarkan, tapi kalau tujuan materi itu juga satu paket 

sebenarnya, cuman kadang ada juga Pembina yang merangsang siswa untuk 

melihat sebenarnya tujuan materi ini apa, tujuan permainan ini apa, tujuan 

tepuk Pramuka ini apa, nah kembali lagi interaksi dua arah kita terhadap 

siswa-siswi kita ini. 

20. Bagaimana media yang digunakan dalam membangun karakter gotong 

royong di ekstrakurikuler Pramuka SD Negeri Deresan ? 

Dulunya ya mas, kami memilik alat dan media pendukung pembelajaran, 

namun sekarang yang tersisa hanya ini (sambil menunjuk ke tongkat Pramuka 

di kelas beliau). Jadi inilah kekurangan Pramuka kami mas, sekolah saja 

kurang supportnya dengan perkembangan kami ini. Jadi ya kami belajar apa 

adanya pakai buku saku saja, kadang kalau perlu tongkat ya ambil di kelas 

saya, karena kelas lain belum tentu ada mas. Cuman inilah yang masih saya 

pegang mas. Makanya kakak-kakak yang magang itu saya sampaikan buat 

pembelajaran sekreatif dan menyenangkan mungkin agar siswa tidak bosan 

21. Apa tujuan dari kegiatan Pramuka dilaksanakan di sekolah ini ? 

Tujuannya pasti mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi 

yang berakhlakul karimah. Nah akhlak itu kan banyak bisa disiplin dalam 

waltu, pakaian, tugas. Terus menjaga persaudaraan dengan tetap kompak, 

tetap selaras, tetap kerjasama, demokrasi, tidak diskriminasi dan pastinya 

saling tolong menolong dan menghargai satu sama lain. Karena karakter yang 



291 
 

dibentuk di Pramuka nanti itu akan berdampak pada waktu kapanpun, bisa 

sekarang, besok, lusa, minggu depan atau kapanpun itu yang jelas pasti setiap 

manusia punya naluri baik pada dirinya. Dan ini sebenarnya tidak hanya 

ditempah di Pramuka saja, di sekolah saja tapi juga lingkungan masyarakat 

yang mendukung untuk tidak berbohong tidak mencuri  dan sebagainya. 

Terakhir itu perlunya peran orang tua yang selalu mengawasi kegiatan 

anaknya. 

22. Apakah dengan ekstrakurikuler Pramuka dapat menumbuhkan karakter 

gotong royong ? 

Itu sudah pasti mas, karena bangsa kita aja merdeka karena para pejuang 

pahlawan kita kerjasama, gotong royong, tolong menolong kan. Oleh karena 

itu disini kita didik sejak dini bagaimana menghargai sesama, menghargai 

pendapat orang lain. Sopan santu juga pastinya. 

23. Apakah materi yang memuat karakter gotong royong melalui ekstrakurikuler 

Pramuka ? 

Begini mas, materi yang kita susun di RPP dan Silabus dari A-Z semuanya 

sudah mengacu pada syarat kecakapan umum (SKU), kemudian materi yang 

mengandung nilai karakter gotong royong, itu semuanya mempunyai makna, 

sebagaimana nilai prioritas utama karater itu seperti nasionalis, integritas, 

gotong royong, religius dan mandiri semuanya sudah ada dalam materi 

Pramuka, nah sekarang nilai karakter gotong royong itu dimana saja, kan 

begitu, tentu banyak materinya yah seperti PBB dimana perlu kerjasama 

dalam kerapian dan kekompakan barisan, kemah kegiatan yang memerlukan 

banyak orang sehingga perlu kerjasama yang baik, bagaimana mendirikan 

tenda, siapa yang buat api, siapa yang bawa perlengkapan dan sebagainya, 

kemudian materi menyanyikan lagu – lagu nasional dan tepuk Pramuka, 

diperlukan bersama – sama agar terlihat bagus dan rame. Terakhir adalah 

games yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Mungkin itu sebagian, 

walau sebenarnya masih banyak lagi, karena kan saya berbicara Pramuka 

tingkat siaga dan penggalang di sekolah ini 



24. Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk membangun karakter gotong 

royong? 

Ya semua materi itu sudah punya nilai karakter mas, tidak hanya gotong 

royong saja, tetapi juga ada yang lain dan gotong royong itu masuk 

diantaranya. Tetapi materi yang dimaksud khusus Siaga dan Penggalang yah, 

itu semua sudah ada di SKU Pramuka. 

25. Apakah kompetensi yang digali pada siswa melalui ekstrakurikuler Pramuka 

untuk membangun karakter gotong royong ? 

Bagi saya selama mengikuti kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan itu, 

yang paling dIbutuhkan dalam kondisi apapun adalah kompetensi sosial kita 

mas, bagaimana kita diajarkan untuk peduli satu sama lain tanpa memandang 

SARA, menolong sesama bila membutuhkan bantuan, tentu inilah dampak 

yang kita harapkan apabila kita selalu mengajarkan betapa pentingnya gotong 

royong didalam Pramuka ini mas 

26. Bagaimana respon siswa disaat Pembina mengimplementasikan karakter 

gotong royong dalam kegiatan Pramuka ? 

Ya pasti senang, tapi kan ada juga kayak materi permainan, kemudian setiap 

regu pasti harus ingin tampil menang. Nanti dsana mereka pasti menyusun 

kerjasama yang baik untuk memenangkan games tersebut, oleh karena itu di 

games pasti ada yang menang dan kalah kan, nah disana kita bisa lihat ada 

yang tidak puas, ada yang lapang dada dan sebagainya.  

27. Apakah manfaat secara umum yang dirasakan dari upaya membangun 

karakter gotong royong ? 

Manfaatnya nanti mereka rasakan setelah di didik kemudian ketika sudah 

besar nanti pasti mereka akan mengerti apa artinya gotong royong tadi. 

28. Bagaimana dukungan wali murid terhadap putra-putrinya dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler Pramuka selama ini ? 

Semua orang tua pasti inginnya anaknya menjadi anak yang baik dan 

berprestasi, dan semua para orang tua sangat mendukung sekali kegiatan 

apapun yang diselenggarakan di sekolah selama tidak merepotkan mereka. 
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Apalagi kami punya grup What‟s app khusus wali murid, nah mereka selalu 

menyumbang ide dan gagasannya kadang lewat diskusi yang kami lakukan 

29. Bagaimana bentuk dukungan sekolah terhadap ekstrakurikuler Pramuka ?  

Bentuk dukungan sekolah pasti melalui sarana prasarana yang dibangun dan 

fasiltas yang ada. 

30. Bagaimana evaluasi kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri Deresan? 

Hasil produk dalam Pramuka ini sebenarnya sangat banyak dan jarang 

diketahui. Diantaranya adalah menciptakan siswa Pramuka yang mandiri, 

nantinya berdampak pada ketika dia pergi sekolah dengan tidak perlu orang 

tua mengantar atau menjemputnya karena bisa dengan sepeda atau olahraga. 

Kemudian karakter itu bisa dibawa ketika dirumah, dengan tidak ingin 

merepotkan orang tua, maka siswa tersebut membantu meringankan 

pekerjaan orang tua dengan membantu cuci piring, cuci pakaian sendiri, 

membantu ringankan pekerjaan di rumah dan lain sebagainya. Itu hanya salah 

satu karakter diantara yang lain dengan diharapkan muncul dari naluri 

seorang anak Pramuka sebagai bentuk kelebihan dari ekstrakurikuler 

Pramuka. “Siswa zaman sekarang ini berbeda sekali dengan masa 

sebelumnya. Siswa zaman sekarang terkesan manja dan sensitive. Jadi semua 

dilakukan sebenarnya dengan penuh hati-hati. Jadi, sejauh ini evaluasi siswa 

hanya sebatas itu. Namun siapa sangka, bahwa segala tindakan dan karakter 

siswa di pantau terus oleh Pembina dan Guru lain, kemudian hasil pantauan 

tersebut akan dimuat dalam nilai di rapor minat dan bakat siswa. Disini 

semuanya akan ketahuan mana siswa yang serius dan mana yang bermain 

semata. 

31. Apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan nilai karakter melalui 

ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar ? 

Begini mas, Pertama, dukungan pembiayaan untuk kegiatan ekstrakurikuler 

Pramuka sangat minim sekali baik itu fasilitas, maupun sumber daya manusia 

seperti Pembina,. Kedua, Kesulitan selama mengajar, baik itu metode 

maupun pemanfaatan media yang terbatas. Ketiga, mengatur dan 

mendisiplinkan siswa adalah bagian tugas yang memerlukan kerja keras agar 



siswa mampu menyerap materi apa yang telah mereka ajarkan. Pada dasarnya 

apa yang sudah direncanakan dalam RPP, harapannya terealisasi sampai 

tuntas, Keempat, waktu yang diberikan untuk ekstrakurikuler sebagai sarana 

pengembangan diri oleh pihak sekolah sangat sedikit sekali dengan 1 jam 

artinya hanya 60 menit. Ditambah lagi waktu pelaksanaan yang tidak 

kondusif disaat pada lelahnya para siswa di jam 11.00 WIB siang. Karena bila 

menggunakan waktu di luar jam pelajaran, seperti pernah hari itu kami 

memulai pukul 14.00 sampai 16.00 WIB, itu antusias siswa pasti sangat 

kurang dan minim sekali. Berbagai alasan dilayangkan seperti : malas, sakit, 

tidak ada yang mengantar ke sekolah karena jauh, ketiduran, lelah karena 

selesai pulang sekolah, banyak PR, hujan dan macem-macem walaupun 

hingga akhirnya yang hadir jauh dari target yang diharapkan. Oleh karena itu 

sekarang ini pelaksanaan kegiatan Pramuka dilakukan di dalam jam pelajaran 

sekolah mulai pukul 11.00 WIB sampai selesai. Hanya 60 Menit yang 

diberikan terasa sangat cepat sekali sebagaimana keluhan Pembina tersebut 

yang kebetulan sedang magang di SD Negeri Deresan. Namun hanya 60 

Menit , tapi tetap peserta Pramuka sangat ramai yang terlibat, semangat dan 

antusias terus dipupuk agar bagaimanapun ekstrakurikuler Pramuka 

merupakan ekstrakurikuler paket complete dengan membentuk berbagai 

karaker seperti rajin, bertanggung jawab, mandiri, senang, gotong royong, 

kerjasama dan lainnya.  

32. Apa sajakah faktor pendukung dalam penerapan nilai karakter melalui 

ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar ? 

Minat dan bakat sebagai cara untuk mengetahui kemauan dan kemampuan 

siswa sesuai yang disukainya, kemudian motivasi sebagai cara untuk 

membangkitkan diri baik dari orang lain, orang tua, guru atau lainnya 

sehingga membangkitkan semangat siswa untuk ikut berpartisipasi, kemudian 

kondisi siswa, ini dilihat dari bahwa kemampuan seiap anak pasti berbeda-

beda, tentunya juga sebagai pendidik perlu memahami kondisi mereka. 

Terakhir, sarana prasarana menjadi pendukung agar pelaksanaan 
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ekstrakurikuler berjalan dengan baik sesuai rencana dimana memerlukan 

lapangan yang luas 

33. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 

Kalau soal pertama, waktu tadi ya solusinya sekarang ini, kami buat di dalam 

jam pelajaran sekolah itulah mulai jam 11.00 sampai jam 13.00 WIB. Disini 

siswa tak ada yang bisa mengelak lagi untuk tidak hadir, karena  pelaksanaan 

ekstrakurikuler Pramuka sebelum jam pulang ke sekolah. Jadi jumlah siswa 

yang ikut Pramuka pasti tetap stabil. Kedua, soal pembiayaan kadang saya 

mas melibatkan orang tua ketika ada lomba atau kemah, maka kami rancang 

proposal, kemudian kami share ke mereka kalau siswa yang terlibat harus 

kontrIbusi sekian rIbu, nah disini para orang tua banyak yang mengerti dan 

peka dengan keadaan biaya sekolah. Ketiga, ya sementara ini kami pakai apa 

yang adanya sajalah mas. Tergantung kreativitas kita membangun siswa 

untuk aktif, kreatif dan menyenangkan 

34. Bagaimana selama ini kontribusi Pramuka SD Negeri Deresan untuk sekolah? 

Kontribusi kami Pramuka sejak berdiri selama ini sudah sangat bagus dan 

maksimal mas. Saya diberikan amanah ini justru membangkitkan semangat 

saya dimana ingin memajukan Pramuka SD Negeri Deresan. Apalagi 

Pramuka itu passion saya, ya patut disyukuri sejauh ini, Pramuka SD Negeri 

Deresan juga sudah terkenal dimana-mana, lomba dimana-mana dengan 

dibuktikan dari prestasi yang kami raih selama ini bersama anak-anak, 

kemudian kami sering mengadakan kegiatan, dan satu lagi, Pramuka SD 

Negeri Deresan sering menjadi tempat magang para mahasiswa – mahasiswi 

yang di  Yogyakarta ini. Artinya tempat mereka mengabdi bisa, melatih bisa, 

kontribusi lebih juga bisa. Karena mereka itu semua saya sudah anggap 

seperti keluarga di Pramuka sendiri 

35. Bagaimana output yang diharapkan dari penyelenggaraan ekstrakurikuler 

dalam membangun nilai karakter gotong royong ? 

Kita tahu bahwa pendidikan karakter itu bisa terintegrasi melalui 

ekstrakurikuler Pramuka, karena bagi saya Pramuka itu banyak sekali 

kandungan nilai karakternya. Kalau gotong royong itu sudah pasti karena 



Pramuka mengajarkan kebersamaan, kekompakan juga. Oleh karena itu saya 

berharap, mereka mampu melerai bukan merusuh, mampu menjaga komitmen 

bersama bukan menghianati sesama, berbuat kebaikan dimana saja dengan 

kerelawanan dan hal – hal yang baik lainnya. Setelah itu kemudian mereka 

bisa mengabdi kepada negara dengan rasa nasionalisme seperti yang kita 

harapkan. 

37. Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam mendukung kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka ? 

Disini mas ada beberapa orang yang terlibat dalam Pramuka ini, itu kalau 

dihitung saya satu, kemudian Ibu Kepala sudah dua, Para Pembina Pramuka 

itu ada sekitar lima orang tapi itu hanya saya yang aktif, yang lain saya 

kurang mengerti mas, kemudian mahasiswa Sanata Dharma yang sedang 

magang ada sekitar empat orang yang beberapa waktu ini sudah saya 

percayakan untuk megang kendali anak-anak selama Pramuka. Kira kira 

begitu. Data yang saya terima kemarin itu sekitar 158 siswa yang saya 

tangani dari total 331 orang siswa. Kemudian yang saya tangani itu mas 

mulai dari kelas III-VI mas. Tapi kalau untuk pembagiannya mana siaga dan 

penggalang nah itu saya lupa dimana catatannya 
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Responden 4   : Pembina Ekstrakurikuler  Pramuka  

Hari / Tanggal  : Sabtu / 13 April 2019 

Waktu    : 12.03 WIB 

Nama   : Fitri Mitha Natasya 

Kode Nama  : „MT‟ 

Lokasi    : SD Negeri Deresan 

 

Daftar pertanyaan sebagai berikut : 

1. Sudah berapa lama menjadi Pembina ekstrakurikuler Pramuka ?  

Pengalaman saya belum lama sejak selesai SMA saya masih aktif melatih 

adik-adik di sekolah saya dulu, seperti pengabdian bagi alumni gitu. Dan 

sekarang saya sudah duduk di bangku kuliah semester 2 di Universitas Sanata 

Dharma. Artinya pengalaman saya belum begitu banyak selama menjadi 

Pembina ekskul Pramuka ini. Kalo disini kebetulan saya hanya Pembina 

magang selama 1 semester yaitu 14 pertemuan yang saya lakukan disini 

bersama keempat teman saya. 

2. Apakah sudah mengikuti KMD Pramuka ? 

Saya sendiri sudah mengikuti KMD kemarin selepas dari SMA ikut aktif juga 

di Kwarcab dan Kwarda DIY. Hingga kini masih focus sama kuliah dan 

magang di sekolah ini. 

3. Apa latar belakang saudara di ekstrakurkurikuler Pramuka ? 

Saya dulu di SMA pernah menjadi Pradana Putri tingkat penegak atau usia 

SMA. Hanya itu saja. 

4. Adakah penyusunan RPP dan silabus ekstrakurikuler Pramuka ?  

Awalnya kemarin tidak ada, karena alasan Pembina karena selalu dipinjam 

dari tangan ke tangan, dan akhirnya hilang. Makanya sejak kami magang 

disini, kami diberikan amanah oleh Pembina untuk merancang dan mendesain 

RPP serta Silabus dengan acuan SKU (standar kecakapan umum). Kami 



mendesain itu melibatkan Bapak Paino selaku Pembina ekskul Pramuka dan 

beliau termasuk bagian dari perwakilan sekolah.  

5. Apakah dalam penyusunan RPP dan Silabus melibatkan Kepala Sekolah ? 

Ya itu tadi, kami merancang dan mendesain itu hanya melibatkan Pembina 

Pramuka pak Paino saja dan beliau termasuk Guru disini, jadi kami anggap 

bagian dari sekolah. Untuk Pembina utama atau Pembina tetapnya kami 

jarang ketemu karena mereka jarang datang, oleh karena itu kami juga ikut 

intruksi dari Paino saja selaku Koordinator yang mengarahkan kami.   

6. Apakah kegiatan ekstrakurikuler Pramuka terdapat nilai karakter ?  

Selama ini saya dan teman-teman memberikan materi Pramuka kepada siswa 

disini bukan sematar sekedar materi dari buku saku saja, tetapi juga kami 

memberikan pendalaman materi sesuai golongan mereka sebagaimana apa 

yang pernah diajarkan kepada kami saat kami menjadi peserta Pramuka dulu 

mas, dan materi yang selalu kami sampaikan benar- benar mengandung nilai 

karakter tanggung jawab, gotong royong, kebersamaan, tolong menolong, 

menghargai sesama dan lain-lain 

7. Apa pedoman siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler Pramuka ? 

Pedoman siswa hanya pada SKU saja mas (sambil menunjukkan buku yang 

dipegang) 

8. Apakah ekstrakurikuler Pramuka cenderung mengajarkan teori atau praktek ? 

Ya namanya penelusuran minat dan bakat ya mas, bagi kami Pramuka itu 

harus banyak prakteknya kalo di bagi itu teori 15% sedangkan praktek 85%. 

9. Apakah sarana dan prasarana di sekolah mendukung kegiatan ekstrakurikuler 

Pramuka  ? 

Ya untuk sarana dan prasarana sangat bagus dan memadai menurut kami, 

apalagi halaman sekolah sangat luas, dan kami bisa memanfaatkannya dengan 

baik. 

10. Bagaimana struktur organisasi Pramuka di sekolah ini?  

Kalo kami sejauh ini tidak pernah melihat langsung bagaimana struktur di 

sekolah ini, tapi yang jelas posisi kami secara bagan langsung di bawah 
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koordinator Pembina Pramuka yaitu Pak Paino, karena beliaulah yang 

langsung menerima kami magang di sekolah ini. 

11. Apakah ekstrakurikuler Pramuka di sekolah  ini memiliki sanggar Pramuka ? 

Ya mas, di sekolah ini kami melihat ada sanggar Pramuka di sebelah sana 

(sambal menunjuk sanggar tersebut). 

12. Metode apa yang sering digunakan dalam penyampaian materi ?  

Metode ceramah yah biasa buat materi-materi pengetahuan, kemudian metode 

praktik kalo materinya games, metode diskusi juga kadang-kadang, kalo 

penugasan sih biasanya gak ada ya, karena Pramuka ini kan mengajak untuk 

happy dan menyenangkan.  

13. Bagaimana proses pembelajaran ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri 

Deresan ? 

Awalnya kemarin tidak ada, karena alasan Pembina karena selalu dipinjam 

dari tangan ke tangan, dan akhirnya hilang. Makanya sejak kami magang 

disini, kami diberikan amanah oleh Pembina untuk merancang dan mendesain 

RPP serta Silabus dengan acuan SKU (standar kecakapan umum). Kami 

mendesain itu melibatkan Bapak Paino selaku Pembina ekskul Pramuka dan 

beliau termasuk bagian dari perwakilan sekolah 

Teknis kami dalam memulai pembelajaran ekskul Pramuka, biasanya kami 

berembuk untuk membagi jadwal mengajar kemudian, materi harus 

disesuaikan dengan RPP harian dan silabus, setelah itu baru kami masuk 

mengkondisikan siswa, ada yang ingin belajar dikelas, ada yang ingin belajar 

di lapangan, tergantung permintaan siswa tersebut mas 

14. Setiap memulai pembelajaran, adakah penjelasan materi Pramuka beserta 

tujuannya ? 

Ya materi itu wajib, tapi kalo menyampaikan tujuan materi itu kadang-kadang 

disampaikan kadang-kadang juga tidak. 

15. Bagaimana metode yang diterapkan dalam membangun karakter gotong 

royong di ekstrakurikuler Pramuka SD Negeri Deresan ? 

Metode yang biasa kami gunakan adalah dengan ceramah dan demonstrasi 

(praktik langsung). Namun metode dalam membangun karakter gotong 



royong biasanya dengan yel-yel dan games yang menyenangkan dengan 

tujuan agar siswa tidak tertekan dengan hari-hari di sekolah,kemudian agar 

hati tetap tetap riang dalam keadaan apapun. Metode yang merangsang 

motorik dan gaya belajar kinestetik siswa adalah khas Pramuka. Menurut 

kami yang paling tepat untuk mengingat pembelajaran Pramuka adalah 

dengan metode tersebut. Mengapa demikian, karena anak-anak suka 

pembelajaran yang ada geraknya agar lebih leluasa dan anak bisa 

mengeksplorasi keinginannya. Ditambah lagi kegiatan Pramuka harus 

pembelajaran di luar kelas (outdoor) agar tetap mengenal alam 

16. Bagaimana media yang digunakan dalam membangun karakter gotong 

royong di ekstrakurikuler Pramuka SD Negeri Deresan ? 

Kami disini kan masih baru, dari awal kami masuk, kami tidak melihat satu 

bendapun sebagai media pendukung proses pembelajaran Pramuka. Apalagi 

yang katanya disebut sanggar itu, disana tidak terlihat apapun, hanya sebuah 

dokumen administrasi, meja dan tempat tidur isinya. Kebetulan kata siswa 

disini, sanggar Pramuka di sekolah ini bersatu dengan UKS Dokter Cilik, jadi 

ya sama sekali tidak ada. Hanya menggunakan buku saku sebagai panduan 

kami mengajar 

17. Apa tujuan dari kegiatan Pramuka dilaksanakan di sekolah ini ? 

Tujuan nya untuk disiplin siswa, memberikan kesenangan dalam 

pembelajaran yang berbentuk games fun dan juga membantu siswa untuk 

membentuk karakter kepribadian, karena siswa ini kana da yang nakal ada 

yang baik budi, oleh karena itu disini dengan Pramuka kita memberikan 

wadah bermain sambil belajar dengan pembelajaran outdoor. 

18. Apakah dengan ekstrakurikuler Pramuka dapat menumbuhkan karakter 

gotong royong ? 

Games yang selalu kami rancang dan buat untuk mereka biar saling kerja 

sama, bahu membahu sama temannya, tidak egois dan tidak saling 
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mementingkan diri sendiri, karena kalau kami di didik itu ya untuk menjaga 

supaya tetap kompak.  

19. Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk membangun karakter gotong 

royong? 

Banyak yah, seperti games, latihan upacara bendera atau apel juga bisa, sandi 

Pramuka, PBB (Peraturan Baris-berbaris), Olahraga, tali-temali atau 

Pionering  

20. Apakah materi yang memuat karakter gotong royong melalui ekstrakurikuler 

Pramuka ? 

Dalam buku SKU (Syarat Kecakapan Umum) itu mas memiliki beragam 

materi, namun di buku tersebut, tidak semuanya mengandung karakter gotong 

royong, adapaun materi yang mengandung karakter gotong royong itu ada 

pertama,Peraturan baris berbaris (PBB) bagaimana kita mampu disiplin 

dalam baris berbaris karena disana nanti kita diajarkan kebersamaan dan 

kekompakan agar barisan tersebut terlihat rapi. Kemudian Kedua, Lagu 

nasional dan hymne Pramuka, menyanyikan lagu nasional akan tampak lebih 

semangat dan menyenangkan bila dinyanyikan secara bersama-sama disertai 

tepuk tangan meriah. Ketiga, Permainan Pramuka (Games) juga sebagai cara 

untuk menanamkan karakter gotong royong, karena di dalam Games tersebut, 

seringkali games berkelompok, oleh sebab itu perlu kerjasama yang baik 

untuk menang dalam setiap games. Keempat, Simpul dan ikatan (Pionering) 

itu merupakan materi cara bagaimana mengikat sebuah tali yang biasa 

diepruntukkan buat tenda, tongkat ataupun kebutuhan lainnya yang 

memerlukan bantuan tenaga minimal 2 orang, sehingga pekerjaan akan 

mudah cepat selesai daripada sendiri. Kelima, Tepuk Pramuka merupakan ciri 

khas bila mengenal Pramuka. Ini diajarkan agar tetap ingat sama Pramuka 

dan memainkannya juga perlu banyak orang agar terlihat bagus dan kompak. 

Dan berikutnya, Keenam, Sandi Pramuka, menghafal sandi Pramuka sebagai 

cara bentuk komunikasi. Setiap komunikasi pasti ada komunikan atau 

penerima pesan, tentu disini memerlukan bantuan agar bisa terjadi kerjasama 

yang baik dalam melafalkan sandi Pramuka. Ketujuh, Semaphore yang 



merupakan cara mengirim berita dengan bendera , materi ini biasanya 

diepruntukkan bagi golongan penggalang sehingga memerlukan bantuan dan 

kerjasama orang lain. Terakhir, Kedelapan, Upacara dalam gerakan Pramuka 

atau apel. Upacara tidak hanya dikenal setiap hari senin, tetapi juga saat 

Pramuka juga diajarkan yang biasa dilakukan dalam Pesta Siaga (Kemah), 

memerlukan upacara (apel) sebagai tanda pembuka atau penutup kegiatan. Itu 

aja sih mas.  

21. Bagaimana respon siswa disaat Pembina mengimplementasikan karakter 

gotong royong dalam kegiatan Pramuka ? 

Ada yang senang, capek, ada juga yang ceria, senang bisa kompak, senang 

bisa kerjasama, merasa sportif dan tak ingin melakukan kecurangan. 

22. Apakah manfaat secara umum yang dirasakan dari upaya membangun 

karakter gotong royong ? 

Ya menjadi Pramuka menurut pengalaman kami itu menyenangkan, bisa 

banyak teman, disiplin, dan bisa ikut lomba memperjuangkan nama sekolah 

dan lainnya. 

23. Bagaimana bentuk dukungan sekolah terhadap ekstrakurikuler Pramuka ? 

Ya dukungan sekolah adalah bagaimana sekolah memfasilitasi sarana dan 

prasarana, media penunjang kegiatan, akses kemudahan mengikuti 

perlombaan dan pembiayaan pastinya sih, itu menurut kami. 

24. Bagaimana bentuk dukungan wali murid terhadap ekstrakurikuler Pramuka ?  

Ya idealnya sukarela, tapi kalo dikasih rezeki tambahan ya syukur begitu, dari 

iuran siswa misalnya sebagai ucapan terima kasih. Gitu sih harapannya, terus 

gampang kasih izin anaknya kenapa kadang pulangnya lama ketika latihan 

Pramuka  

25. Bagaimana evaluasi kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SD Negeri Deresan? 

System evaluasi di Pramuka sekolah ini, hanya sebatas mereka mampu 

menghafal dan menguasai materi lewat hafalan dan tulisan. Soal-soal latihan 

yang diberikan hanya berguna ketika ujian SKU untuk naik level dari Siaga 

ke Penggalang. Artinya setiap level harus benar-benar dikuasai segala materi 

pada diri siswa. Di dalam evaluasi Pramuka ini sebenarnya di saat siswa sulit 



303 
 

disuruh menghafal, kebanyakan diantara mereka bermain-main dengan teman 

yang lain disaat materi. Penyebabnya adalah waktu pelajaran ekstrakurikuler 

Pramuka ketika jam makan siang yang benar-benar kondisi siswa dalam 

keadaan lapar dan capek. Sehingga siswa sudah tidak efektif lagi bila 

diarahkan untuk menulis ataupun aktifitas lainnya 

26. Bagaimana penerapan nilai karakter gotong royong di ekstrakurikuler 

Pramuka selama ini ? 

Ya sejauh ini sangat kompak dan memiliki visi kerjasama yang baik, karena 

itu kembali kepada Pembina merangsang dan mengasah kekompakan siswa 

agar terbangun.  

27. Apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan nilai karakter melalui 

ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar ? 

Kendala sih sejauh ini, palingan kalo cuacanya tidak mendukung kadang ga 

jadi latihan Pramuka alias lIbur, terus anak – anaknya kadang susah diatur, 

kadang baik, kadang nakal. Kemudian disini sebelum kami masuk sebagai 

mahasiswa magang, Pembina utama yang ditunjuk oleh sekolah itu jarang 

datang, akibatnya kami sebagai mahasiswa magang yang selalu andil penuh 

beberapa waktu latihan sampai saat ini 

28. Apa sajakah faktor pendukung dalam penerapan nilai karakter melalui 

ekstrakurikuler Pramuka di sekolah dasar ? 

Faktor pendukung keberhasilan ini adalah pertama, Guru Kreatif dengan guru 

kreatif ini, maka semuanya akan berjalan sebagaimana rencana awal 

menerapkan karakter gotong royong. Kedua, sarana prasarana yang memadai, 

cukup memerlukan lapangan luas, sehingga mampu diolah untuk games, 

latihan upacara dan lainnya, kemudian Ketiga, peran sekolah dalam 

memenuhi segala kekurangan yang diperlukan dalam ekstrakurikuler baik itu 

pembiayaan, media pembelajaran, fasilitas, izin kegiatan dan lainnya, terakhir 

keempat,  yaitu peran orang tua, dimana peran orang tua sangat diharapkan 

baik material maupun non material. Itu saja menurut saya mas 

29. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 



Ya kalo nakal palingan kami kasih games atau yel – yel biar tidak bosan, 

kemudian misal cuaca tida mendukung ya solusinya kami lIburkan atau 

belajar teori di kelas, kemudian kalo soal Pembina utama itu kembali lagi 

evaluasi pihak sekolah dan koordinator Pembina yang telah memberikan 

amanah kepada mereka kemudian menerima konsekuensinya 

30. Adakah strategi khusus untuk menumbuhkan karakter gotong royong pada 

diri siswa melalui Pramuka ?  

Strategi khusus adalah dengan memperbanyak games dan yel-yel supaya tetap 

semangat dan senang. 
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Responden 5   : Wali Murid 

Hari / Tanggal  : Sabtu / 13 April 2019 

Waktu    : 13.30 WIB 

Nama   : Nia Kurniati  

Kode Nama   : „NK‟ 

Lokasi    : SD Negeri Deresan 

Daftar pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu melihat putra-putrinya mengikuti 

ekstrakurikuler Pramuka ?  

Kami sebagai Orang tua sih biasa aja yah, karena kembali ke anak saya juga 

mau gak ikut Pramuka. Kalau saya sih maksa anaknya nanti anaknya gak 

suka sama saja jadinya kan, jadi kembali lagi sama anak saya senang gak 

belajar Pramuka. 

2. Bagaimana dukungan wali murid terhadap putra-putrinya dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler Pramuka selama ini ? 

Kami sebagai Orang tua ya pastinya mendukung apa yang menjadi keinginan 

anak, apalagi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tentu kami sangat 

mendukung sekali. 

3. Adakah dampak setelah mengikuti ekstrakurikuler Pramuka ketika di rumah ? 

Ya untuk sekarang belom nampak yah, kadang saja makan masih diambilin, 

ya gimana coba. Namanya juga masih anak-anak masih bergantung sama orag 

tuanya. Gak tahu kalau misalnya sudah naik kelas mungkin kalau sholat gak 

perlu lagi di suruh, bisa pakai baju sendiri, bisa belajar mandiri saja udah 

senang. 

4. Bagaimana perbedaan antara anak Bapak/Ibu setelah ikut ekstrakurikuler 

Pramuka dengan sebelumnya ? 



Sekarang ini belum yah, karena kan anak saya masih kelas 3, mungkin 

istilahnya di Pramuka masih paling kecil. Jadi kalau sudah besar kelas 4 atau 

kelas 5 mungkin saya bisa tahu yah gimana perkembangan anak saya. 

5. Apa manfaat yang diperoleh bagi putra-putri anda selama mengikuti 

ekstrakurikuler Pramuka ?   

Pramuka itu bagus, tapi kembali lagi ke minat dan bakat si anak, kalau anak 

saya kan masih kelas 2 jadi saya belom lihat itu efeknya. 

6. Apa harapan Bapak/Ibu untuk putra-putrinya selama mengikuti kegiatan 

Pramuka ? 

Ya harapan saya pastinya jadi anak mandiri, makan bisa ambil sendiri, selesai 

makan bisa cuci piring sendiri, bantu orang tua aja dah senang, minimal 

ringakan beban orang tua. Disiplin juga penting dan punya rasa penolong 

sesama temannya atau gak pelit. Sama satu lagi bisa berprestasi di sekolah 

juga sudah senang kami. Itu saja yah terima kasih.  
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Responden 6  : Siswa SD Negeri Deresan  

Hari / Tanggal  : Sabtu / 03 Agustus 2019  

Waktu    : 10.15 WIB  

Nama   : Hendra Wahyudi  

Kode Nama  : „HW‟ 

Lokasi    : SD Negeri Deresan 

Daftar pertanyaan sebagai berikut : 

1. Nama kamu siapa ?  

Nama saya Hendra om 

2. Kamu kelas berapa sekarang ? 

Sekarang saya kelas 5A om 

3. Usia kamu sekarang berapa ? 

Usia saya sekarang 11 tahun om 

4. Sekarang ini kamu hafal tidak satya darma Pramuka ?  

Hafal saya om 

5. Kenapa kamu ikut Pramuka ?  

Karena hobi saya disini om, saya suka dengan alam, camping gitu juga. Ayah 

saya juga mengajarkannya tentang Pramuka kalau dirumah om. 

6. Suka tidak kamu dengan materi Pramuka ? 

Suka om 

7. Apa yang paling kamu suka dari Pramuka 

Main games, yel-yel, adu ketangkasan, morse, hm... itu saja om 

8. Lagu wajib nasional hafal tidak ? apa contohnya ?  

Hafal om, seperti Indonesia raya, Indonesia pusaka, 17 agustus, bangun 

pemuda pemudi itu aja om. 

9. Kamu suka tidak dengan cara kakak pembina ngajarin kamu ? kalau suka atau 

tidak suka kenapa alasannya ?  



Ada beberapa saya suka om dan ada yang saya tidak suka, yang saya suka itu 

karena ada gamesnya gak bikin ngantuk, terus menyenangkan. Kalau yang 

tidak saya suka itu karena menulis lagi saya malas om. 

10. Pernah materi games tidak bersama kakak-kakak senior pembina kalian ? 

Selalu ada om 

11. Games mana yang paling kamu suka ? apa alasannya ? 

Games apa yah... banyak om, ga tau namanya. Alasannya karena seru, 

menyenangkan, asyik, rame, lari-lari gitulah om 

12. Mainnya sendirian atau bareng-bareng ? 

Bareng kawan – kawan saya om  

13. Bagusan mana main games Pramuka atau games di HP ? 

Kalau saya di sekolah games Pramuka suka, kalau dirumah kadang main di 

HP kadang tidak. 

14. Pernah jadi petugas upacara tidak ? 

Pernah om 

15. Kalau pernah, sebagai apa kamu ? 

Pemimpin upacara 

16. Kamu sendiri berani tidak awalnya jadi petugas upacara ? alasannya ? 

Saya dulu disuruh ibu guru saya karena saya besar, dan punya suara besar 

juga jadi belum berani kali, tapi setelah lama-kelamaan saya jadi berani om 

tanpa harus disuruh ibu guru saya tetap maju kalau jadwal upacara kelas saya 

17. Pernahkah sekolah adakan camping tidak sebelumnya ? 

Pernah om tahun lalu 2018 kami kemarin camping di sekolah sama di luar 

daerah jalan kaliurang disana om 

18. Kira-kira kamu senang gak terlibat di camping itu ? 

Seru om, dingin banget, senang kami semua om 

19. Kamu kemarin disuruh bawa apa saja sama pembina ke kegiatan camping itu? 

Saya kemarin itu disuruh sama kawan-kawan bawa alat masakan dan 

makanan om buat makan kami disana 

20. Penting tidak ikut Pramuka ? bangga tidak jadi anak Pramuka ? alasannya 
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Penting om, karena saya cita-citanya pengen jadi tentara kayak sodara saya 

ada yang jadi tentara. Kata Ayah saya, kalo mau jadi tentara belajar dulu 

baik-baik dan ikut kegiatan seperti Pramuka om. Dan saya bangga sekali. 

Tapi kadang ya kakak, yanda dan bundanya ngajarnya jangan marah-marah 

terus, jangan nulis-nulis saja. Capek tahu... 

 

 



Lampiran 8  

ANALISIS DATA  

REDUKSI DATA, DISPLAY DATA DAN KESIMPULAN HASIL PENELITIAN 

(TRIANGULASI TEKNIK) 

 

No Aspek yang 
diteliti Pertanyaan Penyajian Data Kesimpulan 

1 Penyelenggaran 
Ekstrakurikuler 
Pramuka 

Bagaimana sistem 
pelaksanaan 
kegiatan 
ekstrakurikuler di 
SD Negeri 
Deresan? 

Wawancara 

System pelaksanaan disini mas beragam 
yah, kalau ekstrakurikuler Pramuka itu 
wajib diikuti beda sama yang lain, karena 
yang lain itu bersifat pribadi tergantung 
siapa yang minat, namun Pramuka itu 
wajib diikuti setiap sabtu siang dari jam 
11.00 WIB sampai dengan jam 13.00 
WIB yang dimasukkan ke dalam 
pelajaran di sekolah dengan atrIbut 
Pramuka. 

Ekstrakurikuler 
Pramuka di SD Negeri 
Deresan dilaksanakan 
pada jam pelajaran 
setiap hari Sabtu pukul 
11.00-13.00 WIB  

Observasi 

Sekolah mengagendakan ekstrakurikuler 
setiap hari sabtu pukul pukul 11.00 
sampai selesai, namun sebelumnya 
diketahui pernah dilaksanakan pada pukul 
14.00-16.00 WIB, namun karena 
kehadiran siswa semakin hari semakin 
berkurang dengan berbagai alasan, maka 
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sekolah menyelenggarakan di jam 
pelajaran 

Bagaimana minat 
siswa dalam 
mengikuti 
ekstrakurikuler 

Wawancara 

Sejauh ini minat siswa itu beragam yah 
kita bilang, artinya minat siswa ikut 
ekstrakurikuler ini bagus sekali untuk 
menunjang pengetahuan terutama para 
siswa yang senang praktek daripada teori. 
kemudian dari ekstrakurikuler ini mereka 
mampu merealisasikan apa yang ada di 
teori buku. Tentu saja ini menjadi nilai 
tambah mereka yaitu menambah 
kompetensi pengetahuan siswa.  

Sekolah memfasilitasi 
kebutuhan minat dan 
bakat siswa, namun 
selama sekolah belum 
mampu memfasilitasi, 
maka sekolah 
menyarankan siswa dan 
orang tua untuk ikut 
ekstrakurikuler di luar 
sekolah sebagai bentuk 
pengembangan diri 
anak. Karena sekolah 
tau bahwa minat dan 
bakat siswa sangat luar 
biasa sampai sekolah 
tak mampu memenuhi 
keinginan siswa, 
terlihat ekstrakurikuler 
Pramuka sangat banyak 
yang suka, namun ada 
juga yang menyukai 
hobi lain seperti 
badminton, futsal, 
renang dan lainnya. 

Observasi 

Minat siswa di ekstrakurikuler sekolah 
sangat antusias luar biasa, terlihat 
lapangan hampir penuh disaat latihan 
rutin Pramuka, namun karena disesuaikan 
materi maka sebagian belajar di kelas, 
sebagian di lapangan. 

Bagaimana prestasi 
ekstrakurikuler di Wawancara Prestasi kita sejauh ini Alhamdulillah luar 

biasa, setiap lomba kita selalu dapat juara, 
SD Negeri Deresan 
mempunya segudang 



SD Negeri 
Deresan? 

baik itu pribadi, kelompok maupun atas 
nama sekolah kita selalu dapat. Karena 
begini mas, Sekolah SD Deresan ini 
merupakan salah satu SD Percontohan di 
Yogyakarta. 

prestasi, prestasi yang 
diperoleh tidak hanya 
berasal dari 
keberhasilan siswa atau 
sekolah, namun juga 
berasal dari Guru hebat 
yang pernah terlibat 
Pembinaan tentang 
antariksa dari NASA di 
Amerika Serikat 

Observasi 

Prestasi yang membanggakan juga pernah 
diraih oleh salah satu Guru yang dapat 
Pembinaan tentang dunia Antariksa dari 
NASA Amerika Serikat melalui berbagai 
tahapan seleksi, dan ini jarang sekali 
punya Guru hebat mewakili Indonesia 
yang berasal dari SD Negeri Deresan 

Nilai karakter apa 
yang diperoleh 
dengan mengikuti 
ekstrakurikuler 
Pramuka? 

Wawancara 

Banyak yah seperti tanggung jawab, 
menghargai sesama, anti diskriminasi, 
kreatif, aktif, mandiri, cakap, berakhlakul 
karimah, sehat, gotong royong, kerjasama, 
demokratis dan berintelektual 

Ekstrakurikuler 
Pramuka memiliki 
beragam nilai yang 
diperoleh, seperti 
mandiri, aktif, kreatif, 
cerdas, tangkas, 
bertanggung jawab 
melalui sajian materi 
yang disampaikan 

Observasi 

Melalui sajian materi oleh para Pembina 
dan Pembina siswa terlihat kreatif, 
mandiri dan bertanggung jawab atas tugas 
yang diberikan di salah satu materi saat 
observasi, walau disana sini masih banyak 
juga yang tidak serius mengikuti 
pembelajaran 

Apakah nilai 
karakter gotong 
royong bagian dari 
ekstrakurikuler 

Wawancara 

Ya tentu saja, karena di dalam Pramuka 
itu memupuk gotong royong kan, 
kerjasama, sportifitas. Di Pramuka setiap 
materi tentunya diperlukan kekompakan, 

Gotong royong bagian 
dari ekstrakurikuler 
Pramuka karena 
mendorong untuk 
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Pramuka ? kerjasama, semangat tim dan bukan 
menciptakan individualisme artinya 
orang-orang yang senang sendiri. 
Disinilah kunci daripada Pramuka itu 
sebab membangun kerjasama yang baik. 
 

kerjasama yang baik 
,sportifitas, menghargai 
sesama seperti materi 
pada yel-yel dan tepuk 
Pramuka misalnya yang 
membutuhkan satu 
komando untuk terlihat 
kompak dan bagus 
dengan memerlukan 
kerjasama yang baik Observasi 

Games yel-yel dan tepuk Pramuka 
mengajak untuk satu komando, satu suara 
dan satu hentakan, sebagai pertanda 
kompak rasa bersama, sehingga 
memerlukan kerjasama yang baik untuk 
terlihat bagus. 

 
 
 
 
 
 
 
Adakah penerapan 
nilai karakter 
gotong royong di 
lingkungan 
sekolah? 

Wawancara 

Ya ada, itu selalu kami ajarkan dan 
biasakan. Seperti halnya kegiatan jumat 
pagi ada senam bersama, ini kegiatan 
selain buat kesehatan tapi berolahraga 
bersama-sama rasanya sangat kompak dan 
membuat semakin semangat. Kemudian 
setiap jumat diadakan jumat bersih, 
dimana seluruh siswa wajib mengutip dan 
membuang sampah yang nampak di 
lingkungan sekolah kemudian buang pada 
tempatnya, selama masih ada sampah di 
lingkungan sekolah, maka siswa tidak 
diperbolehkan masuk kelas selama 
lingkungan belum bersih. 

Penerapan nilai karakter 
gotong royong di 
sekolah dilakukan pada 
kegiatan senam pagi 
secara bersama-sama, 
dan juga jumat bersih, 
dimana sama-sama 
membersihkan 
lingkungan sekolah SD 
Negeri Deresan 

Observasi Senam pagi dilakukan setiap jumat pagi 
bersama – sama dari kelas I-VI. Tidak 



hanya itu seluruh perangkat sekolah baik 
Guru, Kepala sekolah, Tata Usaha turut 
berpartisipasi dengan penuh semangat 
dengan memakai seragam olahraga. 

Adakah kendala 
dalam menerapkan 
karakter gotong 
royong di sekolah ? 

Wawancara 

Pasti ada yah, karena anak-anak itu ketika 
disuruh, belum tentu semuanya langsung 
nurut apa kata Guru, tentu perlu sabar 
dalam mendidik mengajarkan keteladanan 
lewat Guru terlebih dahulu itu penting dan 
juga kebiasaan budaya sekolah yang baik. 
Oleh karena itu Guru harus jadi panutan 
agar siswa bisa menjadi siswa yang baik 
serta mau mendengar apa kata Guru.  
 

Guru menjadi panutan 
dan teladan di sekolah 
dan Guru harus mampu 
membiasakan sesuatu 
yang baik pada diri 
Guru, sehingga siswa 
mampu mengikuti apa 
yang dicontohkan oleh 
Gurunya, dengan 
beragam karakter, tidak 
menjadi alasan bila 
semua dIbudayakan 
dari diri sendiri, maka 
seluruh konsep 
pendidikan karakter 
akan terealisasikan, 
tidak hanya gotong 
royong saja. 

Observasi 

Anak – anak pasti ada yang nakal, baik, 
sering gangguin temannya, pendiam dan 
beragam karakter anak kalau sudah 
dilapangan 

Bagaimana peran 
wali murid untuk 
mendukung putra-
putrinya mengikuti 
kegiatan 
ekstrakurikuler 

Wawancara 

Para orang tua sangat senang bila anaknya 
mengikuti kegiatan Pramuka, karena 
sebagai pelajaran tambahan yang 
menunjang kemampuan anak-anak 
mereka. Sampai-sampai mereka rela 
menunggu anaknya pulang sekolah jam 

Orang tua rela 
berkorban demi 
anaknya, apapun 
dilakukan yang penting 
anaknya menjadi patuh 
kepada orang tua, rajin 
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Pramuka di 
sekolah? 

berapapun sampai kegiatan Pramuka telah 
selesai dan bubar.  
 

di sekolah, dan 
berprestasi di 
intrakurikuler ataupun 
ekstrakurikuler apapun 
termasuk Pramuka dan 
lain sebagainya. Observasi 

Orang tuanya senang anaknya tumbuh 
kembang dalam lingkungan positif seperti 
kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di 
sekolah termasuk Pramuka 

Bagaimana 
dukungan sekolah 
terhadap 
ekstrakurikuler 
Pramuka ini ? 

Wawancara 

Sejauh ini dukungan sekolah sangat baik 
dan lancar, menyediakan sarana dan 
prasarana yang baik, fasilitas pendukung 
dan berbagai hal yang membuat 
ekstrakurikuler Pramuka tetap maju dan 
berkembang sesuai harapan kita semua. 
 

Fasiltas yang memadai, 
izin kegiatan yang 
mudah dari pihak 
sekolah adalah bagian 
dari dukungan sekolah 
terhadap 
ekstrakurikuler 
Pramuka di SD Negeri 
Deresan Observasi 

Fasilitas sangat baik dan bagus, lapangan 
luas, memiliki sanggar Pramuka juga, 
segala izin kegiatan Pramuka selalu 
mudah. 

Adakah penerapan 
nilai karakter 
gotong royong di 
dalam kelas? 

Wawancara 

Di dalam kelas melalui tugas-tugas 
kelompok, mereka saling berebut siapa 
yang terbaik untuk kelompoknya, 
membangun kerjasama yang baik tanpa 
harus perlu diskriminasi satu dengan yang 
lain. Ditambah lagi misalnya kegiatan 
piket kelas kebersihan yang bertugas 
menyapu dan membuang sampah. Piket 
kelas tersebut menggunakan jadwal. 
Setiap jadwal memiliki daftar siswa yang 

Penerapan karaker 
gotong royong di dalam 
kelas telah tampak 
melalui piket 
kebersihan secara 
bergiliran tanpa harus 
dimarahi, diskusi 
kelompok juga mampu 
menumbuhkembangkan 
karakter gotong royong 



harus bertugas sesuai jadwal yang 
disepakati. Tentu disini siswa mandiri, 
bertanggung jawab atas tugas yang 
diberikan, kemudian mereka harus 
bekerja sama untuk segera menyelesaikan 
tugasnya. Bila dikerjakan secara sendiri-
sendiri tentu pekerjaan tersebut pasti akan 
lama selesainya. 

Observasi 

Melalui diskusi kelompok, berbagi tugas 
kelompok, pemilihan ketua kelompok 
secara mandiri tanpa ada pemaksaan, 
saling menghargai tugas yang dIbuat 
sesama teman, dan aktif 

Apakah kesulitan 
dalam menerapkan 
karakter gotong 
royong di dalam 
kelas? 

Wawancara 

Kesulitannya adalah karena siswa ini 
masih kelas anak-anak yah, jadi masih 
terbawa rasa individualisme, tidak mau 
mengalah satu sama lain jadi, kita sebagai 
orang tua mereka selama di kelas harus 
mengarahkan, membimbing untuk 
menyikapi sifat karakter diri mereka.   

Karakteristik sifat anak-
anak adalah sesuatu 
yang lazim karena bagi 
mereka adalah dunia 
bermain, jadi supaya 
tetap kondusfi, Guru 
terus mantau kegiatan 
di kelas dan membuat 
kreasi baru yang 
mengajak keterlibatan 
siswa agar tetap aktif. 

Observasi 

Tergantung kebiasaan kelas sebenarnya, 
ketika kelas ditinggalkan pasti rebut, 
keluar kelas sambil jajan di kantin 
belakang dan segala macam karakternya, 
artinya kelas harus tetap diawasi. 

Bagaimana peran 
Guru dalam 
membangun 

Wawancara 
Peran Guru sangat penting sebagai orang 
tua di kelas yah, karena kadang bila Guru 
tidak di kelas, pasti siswa bermain-main 
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karakter gotong 
royong di dalam 
kelas ? 

gak jelas, ada yang lari kesana kemari, 
manjatlah, bermacam lah tingkah siswa 
ini, makanya perlu kita hadir disana 
sebagai pemantau, pengarah juga 
pendidik mereka agar mereka tetap rukun, 
damai, bertanggung jawab dan baik 
budinya 

Observasi 
Guru tetap mantau selalu kegiatan yang 
terjadi di kelas agar situasi kondusif, 
aman dan nyaman 

 

Apakah ada strategi 
khusus untuk 
membangun 
karakter gorong 
royong di dalam 
kelas ? 

Wawancara 

Strategi khusus sebenarnya tidak ada ya 
mas, karena itu kembali lagi pada metode 
pembelajaran kita terhadap siswa 
bagaimana membuat siswa mampu 
mengeksplorasi kemampuannya sesuai 
minat dan bakatnya. 

Sebenarnya Guru tidak 
punya treatment 
khusus, namun metode 
dikembangkan dengan 
mengacu materi yang 
sedang dibawa. Seperti 
halnya metode diskusi 
kelompok yang menjadi 
salah satu cara untuk 
membangun kerjasama 
dan gotong royong 
sebuah kelompok yang 
baik. 
 
 

Observasi 

Guru menerapkan metode diskusi 
kelompok sebagai salah satu cara 
membangun kerjasama dan gotong 
royong yang baik agar mampu mengatasi 
masalah secara bersama kelompok 
tersebut  

2 Proses 
Pembelajaran 

Adakah 
penyusunan RPP 
dan silabus 

Wawancara 
Awalnya kemarin tidak ada, karena alasan 
Pembina selalu dipinjam dari tangan ke 
tangan, dan akhirnya hilang. Makanya 

Sekolah memiliki RPP 
dan Silabus 
ekstrakurikuler 



Ekstrakurikuler 
Pramuka 
  

ekstrakurikuler 
Pramuka ? 

sejak kami magang disini, kami diberikan 
amanah oleh Pembina untuk merancang 
dan mendesain RPP serta Silabus dengan 
acuan SKU (standar kecakapan umum). 
Kami mendesain itu melibatkan Bapak 
Paino selaku Pembina ekskul Pramuka 
dan beliau termasuk bagian dari 
perwakilan sekolah.  

Pramuka yang didesain 
dan dirancang dengan 
mengacu pada syarat 
kecakapan umum. 

Observasi 

Awal datang, tidak ada, kemudian 
Pembina Pramuka memberikan intruksi 
kepada Pembina yang sedang magang 
untuk didesain dan dirancang RPP dan 
Silabusnya dengan mengacu pada SKU 

Apa pedoman 
siswa dalam 
mengikuti 
ekstrakurikuler 
Pramuka ? 

Wawancara Pedoman siswa hanya pada SKU saja mas Buku syarat kecakapan 
umum (SKU) sebagai 
pegangan Pramuka 
Siaga dan Penggalang 
di sekolah SD Negeri 
Deresan 
 

Observasi 

Ya siswa hanya memegang buku saku 
SKU tersebut tanpa ada kegiatan menulis, 
karena buku saku didesain khusus Siaga 
dan Penggalang 

Apakah pedoman 
mengajarkan teori 
atau praktek ? 

Wawancara 

Ya namanya penelusuran minat dan bakat 
ya mas, bagi kami Pramuka itu harus 
banyak prakteknya kalo di bagi itu teori 
15% sedangkan praktek 85%. 

Praktek lebih cenderung 
dugunakan dalam 
ekstrakurikuler 
Pramuka di manapun 
termasuk SD Negeri 
Deresan Observasi Ekstrakurikuler Pramuka lebih cenderung 

praktek 
Apakah sarana dan 
prasarana di Wawancara Ya untuk sarana dan prasarana sangat 

bagus dan memadai menurut kami, 
Sarana dan prasarana di 
sekolah SD negeri 
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sekolah 
mendukung 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
Pramuka  ? 

apalagi halaman sekolah sangat luas, dan 
kami bisa memanfaatkannya dengan baik. 

Deresan tak perlu 
diragukan lagi 
keadaannya karena 
sangat luas dan sangat 
bisa dimanfaatkan 
kegiatan apapun 
termasuk Pesta Siaga 
(Kemah) 

Observasi Lapangannya sangat luas dan cukup bikin 
kegiatan apapun, tentu sangat mendukung 

Metode apa yang 
sering digunakan 
dalam 
penyampaian 
materi ? 

Wawancara 

Metode ceramah yah biasa buat materi-
materi pengetahuan, kemudian metode 
praktik kalo materinya games, metode 
diskusi juga kadang-kadang, kalo 
penugasan sih biasanya gak ada ya, 
karena Pramuka ini kan mengajak untuk 
happy dan menyenangkan 

Tergantung materi apa 
yang dijelaskan dan 
susasana belajar siswa 
yang harus memerlukan 
yel – yel atau games 

Observasi 

Tergantung suasana belajar siswa dan 
materinya, kalau materi yang memerlukan 
praktek maka metode dengan demonstrasi 
seperti pioneering atau tali , simpul, 
ikatan dan lainnya, kalau siswa bosan  
atau jenuh, maka Pembina  memberikan 
ice breaking atau yel -  yel. 

Setiap memulai 
pembelajaran, 
adakah penjelasan 
materi Pramuka 
beserta tujuannya 
? 

Wawancara 

Ya materi itu wajib, tapi kalo 
menyampaikan tujuan materi itu kadang-
kadang disampaikan kadang-kadang juga 
tidak. 

Materi wajib dijelaskan 
dan disampaikan secara 
lengkap agar siswa 
paham beserta tujuan 
pembelajaran Observasi Materi selalu matang disampaikan, tapi 

tujuan  dari materi disampaikan  diakhir 



menjelang pulang atau selesai jam latihan 
Pramuka. 

Apa saja kegiatan 
yang dilakukan 
untuk membangun 
karakter gotong 
royong? 

Wawancara 

Banyak yah, seperti games, latihan 
upacara bendera atau apel juga bisa, sandi 
Pramuka, PBB (Peraturan Baris-berbaris), 
Olahraga, tali-temali atau Pionering  

Kegiatan yang 
mengandung karakter 
gotong royong itu 
hampir semua materi 
Pramuka punya nilai 
karakter itu 
 
 

Observasi Upacara (apel) pembukaan latihan, 
kemudian baris berbaris 

Bagaimana respon 
siswa disaat 
Pembina 
mengimplementasi
kan karakter 
gotong royong 
dalam kegiatan 
Pramuka ? 

Wawancara 

Ada yang senang, capek, ada juga yang 
ceria, senang bisa kompak, senang bisa 
kerjasama, merasa sportif dan tak ingin 
melakukan kecurangan. 

Siswa senang belajar 
ekstrakurikuler 
Pramuka karena ada 
games, tepuk Pramuka, 
yel – yel yang 
membangun karakter 
gotong royong, kompak 
dan junjung sportifitas 

Observasi 
Antusiasnya luar biasa dan sangat senang 
karena ada nyanyi- nyanyi, games, tepuk 
tangan Pramuka  

Bagaimana bentuk 
dukungan sekolah 
terhadap 
ekstrakurikuler 
Pramuka ? 

Wawancara 

Ya dukungan sekolah adalah bagaimana 
sekolah memfasilitasi sarana dan 
prasarana, media penunjang kegiatan, 
akses kemudahan mengikuti perlombaan 
dan pembiayaan pastinya sih, itu menurut 
kami. 

Sekolah sangat 
mendukung sepenuhnya 
kegiatan ekstrakurikuler 
Pramuka dari segala 
aspek, baik fasiltas, 
pembiayaan dan lain - 
lain Observasi 

Sekolah sangat baik, karena terlihat dari 
segala prestasi yag diraih yang 
menandakan support sekolah sangat baik , 
baik itu izin ikut kegiatan, pembiayaaan 
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dan lainnya. 

Bagaimana bentuk 
dukungan wali 
murid terhadap 
ekstrakurikuler 
Pramuka ? 

Wawancara 

Ya idealnya sukarela, tapi kalo dikasih 
rezeki tambahan ya syukur begitu, dari 
iuran siswa misalnya sebagai ucapan 
terima kasih. Gitu sih harapannya, terus 
gampang kasih izin anaknya kenapa 
kadang pulangnya lama ketika latihan 
Pramuka 

Wali murid diminta 
peka dengan 
operasional 
ekstrakurikuler 
Pramuka di SD Negeri 
Deresan yang sangat 
minim, tapi sejauh ini 
wali murid sangat 
mendukung segala 
bentuk kegiatan 
ekstrakurikuler 
Pramuka di sekolah 

Observasi Wali murid sangat mendukung kegiatan 
Pramuka 

Bagaimana 
penerapan nilai 
karakter gotong 
royong di 
ekstrakurikuler 
Pramuka selama 
ini ? 

Wawancara 

Ya sejauh ini sangat kompak dan 
memiliki visi kerjasama yang baik, karena 
itu kembali kepada Pembina merangsang 
dan mengasah kekompakan siswa agar 
terbangun.  

Penerapan karakter 
gotong royong di 
Pramuka adalah bagian 
dari tantangan Pembina 
dalam mengemas 
materi agar mampu 
merangsang dan 
menarik perhatian siswa  

Observasi 
Pembina dituntut untuk aktif, kreatif dan 
santai, karena ekstrakurikuler Pramuka 
salah satu kegiatan yang menyenangkan 

Sudah sesuaikah 
implementasi nilai 
karakter yang 
diharapkan 
melalui  fakta 
kegiatan 
ekstrakurikuler 

Wawancara 

Sejauh ini sesuai yah, mungkin di sana 
sini pasti banyak kekurangan, kami lihat 
sesuai kok. Tapi terkadang materi intinya 
tidak tersampaikan dengan sempurna 
dikarenakan bisa keadaan siswa lagi tidak 
kondusif, sehingga mau gak mau 
ngadakan games atau yel-yel. 

Semua pembelajaran 
harus sesuai target 
sebagaiaman yang 
direncanakan dalam 
RPP dan Silabus, 
namun kondisi di 
lapangan kadang tidak 



Pramuka 
sebagaimana 
perencanaan yang 
sudah ditetapkan 
di awal ? 

Observasi 

Ada beberapa yang tidak sesuai karena 
tidak mencapai target pembelajaran 
dikarenakan siswa tidak kondusif 
sehingga terpotong dengan yel – yel atau 
games 

bisa ditebak seperti apa 

Adakah kendala 
selama ini selama 
ekstrakurikuler 
Pramuka ? 

Wawancara 

Kendala sih sejauh ini, palingan kalo 
cuacanya tidak mendukung kadang ga 
jadi latihan Pramuka alias lIbur, terus 
anak-anaknya kadang susah diatur, 
kadang baik, kadang nakal. Kemudian 
disini sebelum kami masuk sebagai 
mahasiswa magang, Pembina utama 
yang ditunjuk oleh sekolah itu jarang 
datang, akibatnya kami sebagai 
mahasiswa magang yang selalu andil 
penuh beberapa waktu latihan sampai 
saat ini. 

Setiap anak pasti 
memiliki karakteristik 
yang berbeda, tentu 
yang menjadi tantangan 
adalah sifat anak – anak 
yang kadang 
menyebalkan dan 
kondisi cuaca terkadang 
tidak bisa ditebak 

Observasi 

Beberapa regu memiliki anak yang nakal, 
terkadang membuat Pembina emosi atas 
ketidak kondusifan situasi, sehingga 
lelah rasanya menegur siswa yang nakal 

Bagaimana upaya 
penyelesaian 
terhadap kendala 
tersebut ? 

Wawancara 

Ya kalo nakal palingan kami kasih games 
atau yel-yel biar tidak bosan, kemudian 
misal cuaca tida mendukung ya solusinya 
kami lIburkan atau belajar teori di kelas, 
kemudian kalo soal Pembina utama itu 
kembali lagi evaluasi pihak sekolah dan 
koordinator Pembina yang telah 

Yel – yel atau games 
bagian dari alternative 
ekstrakurikuler 
Pramuka bila ada 
kenjenuhan, kebosanan, 
memfokuskan keadaan 
juga bisa. 
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memberikan amanah kepada mereka 
kemudian menerima konsekuensinya.   

Observasi Games atau yel – yel salah satu 
alternative merangsang focus siswa  

Adakah strategi 
khusus untuk 
menumbuhkan 
karakter gotong 
royong pada diri 
siswa ? 

Wawancara 
Strategi khusus adalah dengan 
memperbanyak games dan yel-yel 
supaya tetap semangat dan senang. 

Games dan yel – yel 
merupakan satu 
diantara banyak strategi 
khusus untuk 
mempertajam karakter 
siswa dalam 
ekstrakurikuler 
Pramuka  

Observasi 

Melalui games, sebagai daya hIburan 
siswa untuk tetap kembali pada esensi 
Pramuka sebagai ekstrakurikuler yang 
menyenangkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9 

ANALISIS DATA  

REDUKSI DATA, DISPLAY DATA DAN KESIMPULAN HASIL PENELITIAN 

(TRIANGULASI SUMBER) 

 

No Aspek yang 
diteliti Pertanyaan Penyajian Data Kesimpulan 

1 Penyelenggaran 
Ekstrakurikuler 
Pramuka 

Bagaimana sistem 
pelaksanaan 
kegiatan 
ekstrakurikuler di 
SD Negeri 
Deresan? 

Kepala Sekolah 

System pelaksanaan disini mas beragam 
yah, kalau ekstrakurikuler Pramuka itu 
wajib diikuti beda sama yang lain, karena 
yang lain itu bersifat pribadi tergantung 
siapa yang minat, namun Pramuka itu 
wajib diikuti setiap sabtu siang dari jam 
11.00 WIB sampai dengan jam 13.00 
WIB yang dimasukkan ke dalam 
pelajaran di sekolah dengan atrIbut 
Pramuka. 

Jadwal ekstrakurikuler 
Pramuka jam 11.00-
13.00 WIB dengan 
memakai atrIbut 
Pramuka 

Pembina 
Pramuka 

Ya dulu kami melaksanakannya di hari 
sabtu jam 14.00-16.00 WIB , namun 
siswa semakin hari semakin berkurang 
karena di luar jam pelajaran sekolah, 
namun sekarang Alhamdulillah siswa 
tetap stabil jumlahnya karena kami 
menerapkan di jam pelajaran sekolah 
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yaitu jam 11.00-13.00 WIB 

Bagaimana minat 
siswa dalam 
mengikuti 
ekstrakurikuler 

Kepala Sekolah 

Sejauh ini minat siswa itu beragam yah 
kita bilang, artinya minat siswa ikut 
ekstrakurikuler ini bagus sekali untuk 
menunjang pengetahuan terutama para 
siswa yang senang praktek daripada teori. 
kemudian dari ekstrakurikuler ini mereka 
mampu merealisasikan apa yang ada di 
teori buku. Tentu saja ini menjadi nilai 
tambah mereka yaitu menambah 
kompetensi pengetahuan siswa.  

Minat siswa sangat 
antusias, terbukti 
dengan beragam 
ekstrakurikuler yang 
tersedia, siswa banyak 
yang mengembangkan 
diri melalui 
ekstrakurikuler 
menyesuaikan minat 
dan bakat siswa 
tersebut Pembina 

Pramuka 

Saya melihat minat siswa SD Negeri 
Deresan ikut ekstrakurikuler begitu besar 
dan luar biasa, karena ekstrakurikuler 
disini semuanya siswa suka dan diikuti 
seperti tae Kwon do, dokter cilik, 
Pramuka dan club tari. Karena tujuannya 
mengembangkan minat dan bakat. 

Apakah nilai 
karakter gotong 
royong bagian dari 
ekstrakurikuler 
Pramuka ? 

Pembina 
Pramuka 

Ya tentu saja, karena di dalam Pramuka 
itu memupuk gotong royong kan, 
kerjasama, sportifitas. Di Pramuka setiap 
materi tentunya diperlukan kekompakan, 
kerjasama, semangat tim dan bukan 
menciptakan individualisme artinya 
orang-orang yang senang sendiri. 
Disinilah kunci daripada Pramuka itu 
sebab membangun kerjasama yang baik. 

Nilai karakter gotong 
royong merupakan 
bagian dari 
ekstrakurikuler 
Pramuka karena 
Pramuka membentuk 
pribadi yang 
berkarakter termasuk 
gotong royong 



Pembina 
Pramuka 

Ya benar, gotong royong itu bagian dari 
ekstrakurikuler Pramuka, karena Pramuka 
itu membentuk pribadi yang bisa 
menciptakan kebersamaan dan 
kekompakan. 

Bagaimana peran 
wali murid untuk 
mendukung putra-
putrinya mengikuti 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
Pramuka di 
sekolah? 

Kepala Sekolah 

Para orang tua sangat senang bila anaknya 
mengikuti kegiatan Pramuka, karena 
sebagai pelajaran tambahan yang 
menunjang kemampuan anak-anak 
mereka. Sampai-sampai mereka rela 
menunggu anaknya pulang sekolah jam 
berapapun sampai kegiatan Pramuka telah 
selesai dan bubar 

Orang tuanya senang 
anaknya tumbuh 
kembang dalam 
lingkungan positif 
seperti kegiatan 
ekstrakurikuler yang 
diadakan di sekolah 
termasuk Pramuka 

Pembina 
Pramuka 

Peran orang tua sangat dIbutuhkan, setiap 
ada kegiatan terkait Pramuka, maka siswa 
diharuskan untuk minta izin orang tua 
yang dIbubuhi tanda tangan dalam surat 
pemberitahuan, termasuk soal 
pembiayaan 

Pembina 
Pramuka 

Tanpa orang tua, mereka tak mungkin 
bertahan sampai disini , sebab sudah 
sewajibnya mereka mengikuti segala 
keinginan orang tua termasuk apapun 
kegiatan di sekolah yang selalu di 
dukung. 

Bagaimana 
dukungan sekolah 
terhadap 

Kepala Sekolah 
Sejauh ini dukungan sekolah sangat baik 
dan lancar, menyediakan sarana dan 
prasarana yang baik, fasilitas pendukung 

Fasiltas yang memadai, 
izin kegiatan yang 
mudah dari pihak 
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ekstrakurikuler 
Pramuka ini ? 

dan berbagai hal yang membuat 
ekstrakurikuler Pramuka tetap maju dan 
berkembang sesuai harapan kita semua. 
 

sekolah adalah bagian 
dari dukungan sekolah 
terhadap 
ekstrakurikuler 
Pramuka di SD Negeri 
Deresan 

Pembina 
Pramuka 

Ya dukungan sekolah adalah bagaimana 
sekolah memfasilitasi sarana dan 
prasarana, media penunjang kegiatan, 
akses kemudahan mengikuti perlombaan 
dan pembiayaan pastinya sih, itu menurut 
kami. 

2 Pelaksanaan 
Ekstrakurikuler 
Pramuka 

 

Adakah 
penyusunan RPP 
dan silabus 
ekstrakurikuler 
Pramuka ? 

Pembina 
Pramuka  

Awalnya kemarin tidak ada, karena alasan 
Pembina selalu dipinjam dari tangan ke 
tangan, dan akhirnya hilang. Makanya 
sejak kami magang disini, kami diberikan 
amanah oleh Pembina untuk merancang 
dan mendesain RPP serta Silabus dengan 
acuan SKU (standar kecakapan umum). 
Kami mendesain itu melibatkan Bapak 
Paino selaku Pembina ekskul Pramuka 
dan beliau termasuk bagian dari 
perwakilan sekolah. 

Sekolah SD Negeri 
Deresan memiliki RPP 
dan Silabus khusus 
Pramuka Siaga dan 
Penggalang  yang 
didesain oleh 
mahasiswa yang 
magang di sekolah SD 
negeri Deresan. 

Pembina 
Pramuka 

Kemarin sempat ada ya mas, karena 
kebetulan kita kan juga menerima 
mahasiswa yang magang menjadi 
Pembina disini dari berbagai niversitas, 
tentu seingat saya pernah kemarin ada 
yang minjam, tapi saya lupa tidak tahu 
sama siapa. Sekarang itulah saya minta 



tolong mahasiswa Sanata Dharma minta 
buatkan untuk sekolah ini. 

Apa pedoman 
siswa dalam 
mengikuti 
ekstrakurikuler 
Pramuka ? 

Pembina 
Pramuka  Pedoman siswa hanya pada SKU saja mas Pedoman 

ekstrakurikuler 
Pramuka di SD Negeri 
Deresan adalah buku 
pegangan SKU (Syarat 
Kecakapan Umum) dan 
SKK (Syarat 
Kecakapan Khusus) 

Pembina 
Pramuka 

Ya biasa kita pakai buku pegangan syarat 
kecakapan umum, kemudian nanti kalau 
selesai itu ujian SKU dan kemudian lanjut 
di SKK (Syarat Kecakapan Khusus) 

Apakah pedoman 
mengajarkan teori 
atau praktek ? 

Pembina 
Pramuka  

Kami sih menjalankan sesuai intruksi dari 
kordinator Pembina pak Paino dan juga 
metodenya tergantu materi, jadi bisa tau 
apa harus praktek atau teori saja 

Cenderung praktek dan 
teori hanya menguatkan 
apa yang sudah 
diterapkan. Pembina 

Pramuka 

Ya namanya penelusuran minat dan bakat 
ya mas, bagi kami Pramuka itu harus 
banyak prakteknya kalo di bagi itu teori 
15% sedangkan praktek 85%. 

Apakah sarana dan 
prasarana di 
sekolah 
mendukung 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
Pramuka  ? 

Pembina 
Pramuka  

Ya untuk sarana dan prasarana sangat 
bagus dan memadai menurut kami, 
apalagi halaman sekolah sangat luas, dan 
kami bisa memanfaatkannya dengan baik. 

Sarana dan prasarana 
sangat memadai dan 
pendukung proses 
kegiatan ekstrakurikuler 
Pramuka Pembina 

Pramuka 

Sangat mendukung sekali, apalagi 
dukungan itu dalam bentuk media sebagai 
pendukung pembelajaran 
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Kepala Sekolah 

Menjadi kewajiban sekolah untuk 
memfasilitasi setiap kegiatan yang 
mendukung pembelajaran baik itu terjadi 
kegiatan intrakurikuler ataupu  
ekstrakurikuler di sekolah ini. 

Apa saja kegiatan 
yang dilakukan 
untuk membangun 
karakter gotong 
royong? 

Pembina 
Pramuka  

Banyak yah, seperti games, latihan 
upacara bendera atau apel juga bisa, sandi 
Pramuka, PBB (Peraturan Baris-berbaris), 
Olahraga, tali-temali atau Pionering  

Kegiatan membangun 
karakter gotong royong 
di ekstrakurikuler 
Pramuka dilakukan 
berdasarkan materi 
Pramuka yang ada di 
syarat kecakapan umum 
 
 
Kegiatan membangun 
karakter gotong royong 
di lingkungan sekolah 
seperti jumat bersih, 
piket kelas dan senam 
sehat bersama 
 
 
Kegiatan yang 
membangun karakter 
gotong royong di dalam 
kelas melalui tugas 
kelompok, metode 
diskusi, dan melalui 

Kepala Sekolah 

Seperti halnya kegiatan jumat pagi ada 
senam bersama, ini kegiatan selain buat 
kesehatan tapi berolahraga bersama-sama 
rasanya sangat kompak dan membuat 
semakin semangat. Kemudian setiap 
jumat diadakan jumat bersih, dimana 
seluruh siswa wajib mengutip dan 
membuang sampah yang nampak di 
lingkungan sekolah kemudian buang pada 
tempatnya, selama masih ada sampah di 
lingkungan sekolah, maka siswa tidak 
diperbolehkan masuk kelas selama 
lingkungan belum bersih. 

Guru Kelas 

Di dalam kelas melalui tugas-tugas 
kelompok, mereka saling berebut siapa 
yang terbaik untuk kelompoknya, 
membangun kerjasama yang baik tanpa 
harus perlu diskriminasi satu dengan yang 
lain. Ditambah lagi misalnya kegiatan 



piket kelas kebersihan yang bertugas 
menyapu dan membuang sampah. Piket 
kelas tersebut menggunakan jadwal. 
Setiap jadwal memiliki daftar siswa yang 
harus bertugas sesuai jadwal yang 
disepakati. Tentu disini siswa mandiri, 
bertanggung jawab atas tugas yang 
diberikan, kemudian mereka harus 
bekerja sama untuk segera menyelesaikan 
tugasnya. Bila dikerjakan secara sendiri-
sendiri tentu pekerjaan tersebut pasti akan 
lama selesainya. 

sikap kerjasama yang 
baik 

Adakah kendala 
selama penerapan 
nilai karakter 
gotong royong  

Kepala Sekolah 

Pasti ada yah, karena anak-anak itu ketika 
disuruh, belum tentu semuanya langsung 
nurut apa kata Guru, tentu perlu sabar 
dalam mendidik mengajarkan keteladanan 
lewat Guru terlebih dahulu itu penting dan 
juga kebiasaan budaya sekolah yang baik. 
Oleh karena itu Guru harus jadi panutan 
agar siswa bisa menjadi siswa yang baik 
serta mau mendengar apa kata Guru.  
 

Kendala yang dihadapi 
dalam menerapkan 
karakter gotong royong 
di lingkungan sekolah, 
dalam kelas dan selama 
kegiatan ekstrakurikuler 
diantaranya : 
karakteristik siswa, 
cuaca yang tidak 
mendukung, dan 
tuntutan kreatifitas 
Guru. 

Guru kelas  

Kalau dikelas, Guru dituntut harus kreatif 
dan aktif bagaimana mengemas sebuah 
materi pelajaran agar siswa tidak jenuh 
dan bosan.  

Pembina 
Pramuka 

Selama dilapangan, saya mengajar 
bersama teman – teman, itu karakter anak 
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– anak ada yang nakal, ada yang tidak 
bisa diam ditempat anaknya, pastinya 
beragam karakter membuat kami sedikit 
kerepotan. 

Bagaimana upaya 
penyelesaian 
terhadap kendala 
tersebut ? 

Pembina 
Pramuka 

Ya kalo nakal palingan kami kasih games 
atau yel-yel biar tidak bosan, kemudian 
misal cuaca tida mendukung ya solusinya 
kami lIburkan atau belajar teori di kelas, 
kemudian kalo soal Pembina utama itu 
kembali lagi evaluasi pihak sekolah dan 
koordinator Pembina yang telah 
memberikan amanah kepada mereka 
kemudian menerima konsekuensinya 

Upaya penyelesaian 
dalam kegiatan 
Pramuka adalah 
melIburkan jika cuaca 
tidak mendukung, 
membuat games atau 
yel – yel yang menarik. 
Selama di lingkungan 
sekolah itu dengan cara 
Guru harus menjadi 
teladan dan 
membudayakan 
kebiasaan baik di 
sekolah melalui Guru.  
Selama di dalam kelas, 
maka Guru jangan 
pernah lelah untuk 
mengajar dalam metode 
apapun dengan tuntutan 
harus aktif dan kreatif  

Kepala Sekolah 
Guru harus menjadi panutan teladan dan 
mebudayakan kebiasaan baik di sekolah 
agar diikuti siswa 

Guru kelas  

Guru jangan pernah lelah untuk tetap 
aktif, kreatif dan lainnya. Ini bertujuan 
agar kemampuan anak bisa diasah 
melalui rangsangan yang Guru berikan. 

Adakah strategi 
khusus untuk 
menumbuhkan 
karakter gotong 

Pembina 
Pramuka 

Strategi khusus adalah dengan 
memperbanyak games dan yel-yel 
supaya tetap semangat dan senang. 

Strategi khusus dengan 
memperbanyak games, 
yel- yel, kegiatan Pesta 
Siaga (Kemah), 



royong pada diri 
siswa ? 

Guru kelas  

Strategi khusus sebenarnya tidak ada ya 
mas, karena itu kembali lagi pada metode 
pembelajaran kita terhadap siswa 
bagaimana membuat siswa mampu 
mengeksplorasi kemampuannya sesuai 
minat dan bakatnya. 

Outbond, 
pengembangan metode 
pembelajaran. 

Pembina 
Pramuka 

Ya, biasanya kami menambah kegiatan di 
sekolah seperti Pesta Siaga (Kemah), 
Outbond dan beragam lainnya untuk 
mendukung daya rangsangan kinestetik  
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Lampiran 10  

HASIL DOKUMENTASI 

Berikut ini daftar dokumentasi yang harus dipenuhi yaitu :  

1. Profil sekolah 

 

 

 

  

 

 

               Visi-misi sekolah        Tujuan Sekolah 

 

 

 

 

                   

           SK Akreditasi Sekolah           SK Gudep Pramuka 
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2. Gapura Sekolah  

  

 

 

 

 

3. Gapura / Plank Pramuka 

 

 

 

 

4. Struktur organisasi sekolah 
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5. Sanggar Pramuka 

 

 

 

 

 

6. Sarana prasarana sekolah 
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7. Kegiatan pembelajaran di luar kelas (lingkungan sekolah) 

a. Senam pagi 

 

 

 

 

b. Olahraga 

 

 

 

 

 

8. Kegiatan di dalam kelas 

a. Gotong royong dalam kebersihan yang dilakukan rutin setiap hari 
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b. Metode belajar kelompok 

 

 

 

 

9. Kegiatan membangun karakter gotong royong di ekstrakurikuler Pramuka 
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10. Daftar nama-nama siswa golongan Siaga (kelas III-IV) dan Penggalang   

(kelas V) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Administrasi pendukung lainnya 

a. Prestasi sekolah 
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b. Data administrasi siswa 

 

c. Jadwal kegiatan sekolah 

 

 

 

 

 

d. Pajangan tentang pendidikan karakter 

 

 

 

e. Laporan hasil semester I/II 
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f. Tata Tertib Siswa di Sekolah 
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Lampiran 11  

HASIL CATATAN LAPANGAN 1 

 

HARI / TANGGAL  : Senin  / 8  April 2019 
WAKTU  : 07.30-10.00 WIB 
LOKASI  : SD Negeri Deresan 
 

 

HASIL PENGAMATAN : 

 

Hari ini merupakan, hari pertama ke lapangan setelah sekian lama 

bergelut dalam proposal tesis. Hari ini, memiliki agenda dimana agenda tersebut 

adalah observasi lapangan mengenai sarana prasarana dan wawancara dengan 

pihak sekolah. Kebetulan kesempatan kali ini wawancara bersama Ibu Indah 

Lestari,S.Pd SD. Selaku Kepala Sekolah SD Negeri Deresan serta bisa ambil 

dokumentasi mengenai kegiatan upacara bendera.  

Selama kegiatan upacara bendera berlangsung, peneliti mengambil 

gambar untuk dijadikan dokumentasi terkait bagaimana penerapan nilai karakter 

di lingkungan sekolah salah satunya melalui upacara bendera rutin yang dilakukan 

setiap hari senin. Dan setelah upacara baru ada kesempatan untuk wawancara 

dengan Ibu Kepala Sekolah tersebu. Dalam pertemuan ini, peneliti mewawancarai 

banyak hal terkait penelitian tentang kegiatan ekstrakurikuler terutama 

ekstrakurikuler Pramuka. Selama wawancara yang berlangsung kurang lebih 60 

menit, berlangsung dengan lancar. Oleh karena itu, penelitian pada hari ini 

menghasilkan beberapa poin. Pertama, mendapatkan rekaman wawancara 

bersama Ibu Kepala Sekolah sekaligus perkenalan diri dalam pertemuan awal. 

Kedua, mendapatkan beberapa dokumentasi terkait kegiatan  rutin upacara 

bendera setiap senin 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 2 

 

HARI / TANGGAL  : Selasa  / 9  April 2019 
WAKTU  : 07.30-10.00 WIB 
LOKASI  : SD Negeri Deresan 
 
 

HASIL PENGAMATAN : 

Hari berikutnya, hari Selasa sebagai observasi hari ke2 dimana hari 

kedua ini, agendanya observasi kepada guru kelas untuk mengetahui bagaimana 

penerapan nilai karakter terutama karakter gotong royong di kelas. Dan juga 

wawancara kepada guru kelas terkait bagaimana guru mampu membangun dan 

menerapkan nilai karakter seperti apa. 

Kelas yang dimasuki kebetulan kelas V dimana disini bertemu responden 

ke 2 yang bernama Ibu Eka Agus,S.Pd SD. Sebelum melakukan wawancara, 

peneliti menemukan kegiatan tugas bersih-bersih kelas yang dilakukan secara 

bergiliran setiap hari sekolah. Satu hari biasanya dilakukan sekitar 4-5 orang yang 

melakukan tugasnya sebagai piket kebersihan. Para siswa melakukan itu menurut 

peneliti sebagai bentuk kegiatan yang sangat bertanggung jawab atas dirinya dan 

lingkungannya. Dimana mereka membersihkan itu tidak hanya semata tugas saja, 

tapi juga demi menjaga kebersihan dan kenyamanan di dalam kelas. Ketika sudah 

nyaman, maka proses belajar-mengajar pasti berjalan dengan baik yang diselimuti 

udara yang segar.  

Kemudian daripada itu, peneliti mendapat kesempatan untuk 

mewawancarai guru tersebut ketika siswa telah diberi tugas mandiri, maka 

peneliti punya keluangan waktu sekitar 30 menit. Karena dalam wawancara ini 

hanya seputar pendapat mengenai penelitian tentang mengapa ekstrakurikuler 

menjadi wajib dan bagaimana sekolah membudayakan nilai karakter kepada para 

siswa.   
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HASIL CATATAN LAPANGAN 3 

 

HARI / TANGGAL  : Rabu  / 10  April 2019 
WAKTU  : 07.30-10.00 WIB 
LOKASI  : SD Negeri Deresan 
 
HASIL PENGAMATAN : 

 

Di hari ketiga, peneliti minta izin hanya keliling sekolah untuk 

mengobservasi keadaan sarana prasarana sambil mengambil gambar untuk 

dokumentasi. Kemudian mengambil foto administrasi terkait daftar peserta 

Pramuka dari kelas 3 sampai kelas 5 melalui absen. 

Kemudian selanjutnya, peneliti mengambil mengobservasi sambil 

membawa catatan lapangan dan mengambil beberapa dokumentasi baik 

administrasi maupun bentuk gambar lainnya baik langsung ataupun melalui arsip 

galeri pihak sekolah mengenai kegiatan Pramuka. Pengambilan ini sudah 

diizinkan pihak sekolah selama penelitian.  
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HASIL CATATAN LAPANGAN 4 

 

HARI / TANGGAL  : Kamis  / 11  April 2019 
WAKTU  : 07.30-10.00 WIB 
LOKASI  : SD Negeri Deresan 
 
 

HASIL PENGAMATAN : 

 

Di hari keempat ini peneliti memiliki kesempatan untuk melihat kegiatan 

ekstrakurikuler lain. Dimana, hari kamis ini merupakan jadwal dari 

ekstrakurikuler Tae Kwon Do. Olahraga ini adalah salah satu ekskul yang sangat 

baik untuk dipelajari dalam ilmu beladiri. Ini adalah olahraga favorit di sekolah 

ini yang ke2 setelah Pramuka. Pramuka itu wajib diikuti, tapi ekstrakurikuler Tae 

Kwon Do ini, tidak wajib diikuti. Selebihnya melakukan observasi ke kelas 

melihat kinerja kelompok yang dibangun sebagai referensi untuk menerapkan 

nilai karakter gotong royong. Dimana, peneliti memasuki kelas III yang sedang 

belajar Bahasa Inggris. Selama pembelajaran berlangsung, antusias dan kerjasama 

yang dibangun dalam kelompok beragam. Ada yang acuh tak acuh, ada yang lari 

kesana kemari, ada yang mengerjakan tugas pokok, ada yang memberikan ide dan 

lain – lain.  

Seorang guru yang sedang berdiri mengajar ikut tertarik bagaimana 

manajemen kelompok yang baik, agar terlihat rapi, sportifitas, menghargai 

pendapat orang lain, tidak diskriminasi atas status dan lain – lain.sehingga sang 

guru mengajak para siswa untuk tidak tinggal diam melainkan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya melalui metode demonstrasi. Oleh 

karena itu disini penting bahwa guru tidak hanya sebagai pembimbing, tapi juga 

pengarah, orang tua, teman dan bermacam peran lainnya sebagai menarik daya 

perhatian siswa dalam belajar. 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 5 

 

HARI / TANGGAL  : Jumat/ 12 April 2019 
WAKTU  : 07.30-09.00 WIB 
LOKASI   : SD Negeri Deresan 
 

 
HASIL PENGAMATAN : 

Agenda Setiap Jumat pagi rutin dilakukan kegiatan senam pagi massal 

melibatkan seluruh perangkat sekolah dan siswa dari kelas I-VI secara bersama-

sama. Setelah agenda senam pagi, rutin melakukan jumat bersih per dua bulan 

sekali. Setiap siswa wajib megang sampah guna membangun kesadaran 

kebersihan secara gotong royong di lingkungan sekolah. Pembelajaran di kelas 

berlangsung nyaman, tapi tidak kondusif, terlihat beberapa kelas, ketika Guru 

belum masuk kelas, maka siswa pasti rIbut, berkeluaran, jajan ke kantin dan 

sebagainya. Namun bila ada Guru pasti siswa sangat patuh dan taat. 

Pembelajaran di kelas berbagai metode dan strategi dilakukan guna 

meghindari kejenuhan suasana dalam kelas serta merangsang siswa untuk tumbuh 

kreatif dan aktif. Ada salah satu kelas disaat pelajaran IPA, Guru membentuk 

kelompok siswa kemudian setiap kelompok berbagi tugas yang ditunjuk oleh 

Guru tersebut, dan disana terlihat mereka antusias, penuh semangat, kerjasama 

yang baik, demokratis, menghargai pendapat yang lain, tidak diskriminatif untuk 

segera menyelesaikan tugas mereka dan mendapatkan hasil yang baik. Piket kelas 

juga rutin dilakukan secara bergiliran terlihat mereka jujur, amanah, dan 

bertanggung jawab dengan melakukan tugasnya secara gotong royong agar 

kebersihan kelas tetap terjaga dan nyaman. 
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HASIL CATATAN LAPANGAN 6 

 

HARI / TANGGAL  : Sabtu / 13 April 2019 
WAKTU  : 11.00-13.00 WIB 
LOKASI   : SD Negeri Deresan 
 

HASIL PENGAMATAN : 

Agenda rutin ekstrakurikuler adalah hari Sabtu, dimana Ekstrakurikuler 

Pramuka di SD Negeri Deresan mulai jam 11.00 sampai dengan 13.00 WIB. 

Mereka sebagian ada yang melengkapi atrIbutnya seperti sal, kancu, pluit dan 

sebagainya sedangkan sebagian lagi hanya memakai baju Pramuka saja. Para 

siswa dibimbing tentang Pramuka oleh Pembina utama 3 orang dan beberapa 

Pembina yang sedang magang (mahasiswa) yang berasal dari Universitas Sanata 

Dharma. Mereka mengajar ada yang di dalam kelas dan ada yang di dalam kelas 

sesuai kondisi cuaca dan materinya.  

Materi Pramuka berpedoman pada buku SKU (syarat kecakapan umum). 

Di antara materi, para Pembina tersebut membawakan games atau yel-yel guna 

menghIbur dan membangun semangat motivasi siswa. Games yang diadakan 

sering sekali beregu, games yang dilakukan pasti dengan prinsip nilai karakter 

diantaranya membangun kerjasama, gotong royong, tolong menolong, saling 

melengkapi, tidak pilih kasih, kreatif, mandiri, religious, semangat nasionalisme, 

dan lain sebagainya. Anak-anak sangat senang bahkan terkadang selalu minta 

games yang baru setelah games awal selesai Media yang digunakan dalam games 

ataupun materi sangat jarang sekali terlihat dan digunakan. Secara keseluruhan 

kegiatan Pramuka di SD Negeri Deresan sangat baik dan benar adanya terdapat 

nilai karakter yaitu menjadikan ekstrakurikuler yang kreatif, mandiri, gotong 

royong, integritas, religius dan nasinalisme sebagaimana yang mengacu pada 

pendidikan karakter K13.   



347 
 

Lampiran 12 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 
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Lampiran 15 
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Lampiran 16 

SURAT ADMINISTRASI PENELITIAN 
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