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ABSTRAK 

Sidiq, Nur Rifai. 2015 . Penanaman Karakter Tanggung Jawab Terhadap Peserta 

Didik Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Di MAN 1 Panekan 

Magetan. Skripsi. Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing (I) Dr. H. M. Miftahul Ulum, M.Ag, (II) Dr. Mukhibat, 

M.Ag 

Kata Kunci: Penanaman Karakter Tanggung Jawab, Ekstrakurikuler Pramuka 

Penanaman karakter tanggung jawab diadakan di MAN 1 Panekan 

Magetan antara lain: latar belakangnya sebagian siswa kurang bersikap tanggung 

jawab terhadap diri sendiri,  lingkungan pembelajaran serta lingkungan keluarga, 

kurangnya penerapan nilai-nilai pendidikan karakter, siswa kurang memiliki rasa 

tanggung jawab yang tinggi pada sesuatu yang telah ditugaskan terhadap dirinya 

dari bapak ibu guru  di MAN 1 Panekan Magetan.  

 Berdasarkan hal di atas penulis akan mengungkapkan tentang : 1). 

Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka yang dilaksanakan di 

MAN 1 Panekan Magetan, 2). Bagaimana strategi penanaman karakter tanggung 

jawab dalam kegiatan ekstrakurikuler Pramuka terhadap peserta didik di MAN 1 

Panekan Magetan, 3). Apa konstribusi kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dalam 

menanamkan karakter tanggung jawab bagi siswa di MAN 1 Panekan Magetan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam 

penelitian ini civitas MAN 1 Panekan Magetan, berupa kata-kata dan tindakan 

sebagai sumber utama dan sumber data tertulis. Teknik pengumpulan data dengan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan  

analisis data yang bersifat induktif-deduktif. Keabsahan data dapat dilakukan 

dengan cara : pengamatan, triangulasi, dan pengecekan anggota. Tahap-tahap 

penelitian yaitu tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis 

datadan  tahap  penulisan hasil laporan penelitian. 

Hasil penelitian ini diperoleh : 1) Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di 

MAN 1 Panekan Magetan di wajibkan bagi siswa kelas X dan XI dimana 

pelaksanaannya dilakukan pada hari sabtu sore dan pelaksanaannya dengan sistem 

regular yang dilakukan di dalam kelas dan di lapangan serta dalam 

pelaksanaannya menggunkan metode-metode dalam bentuk kegiatan yang 

menarik, menyenangkan dan menantang yang di sesuaikan dengan kondisi peserta 

didik. 2) Guru Pembina Pramuka MAN 1 Panekan Magetan dalam menanamkan 

karakter tanggung jawab pada peserta didik menggunakan strategi secara makro 

dan mikro yaitu dengan intervensi, pemberian keteladanan, pembiasaan, 

pendampingan, penguatan, serta keterlibatan berbagai pihak seperti kepala 

sekolah, pengawas sekolah, dan orang tua siswa. 3) Konstribusi Pramuka dalam 

menanamkan nilai karakter tanggung jawab pada peserta didik di MAN 1 Panekan 

Magetan sangat besar dalam pembentukan dan penanaman karakter pada peserta 

didik melalui kegiatan-kegiatan di alam terbuka yang bersifat menarik dan 

menyenangkan bagi peserta didik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan  

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai 

karakter pada peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter 

sebagai karakter dirinya, sebagai anggota masyarakat dan warga Negara yang 

religius, nasionalis, produktif, demokrasi dan kreatif .
2
 

Pemerintah akhir-akhir ini memberikan perhatian serius terhadap 

persoalan karakter bangsa. Hal ini dikarenakan dunia pendidikan dinilai 

kurang berhasil dalam mengantarkan  generasi bangsa menjadi pribadi-

pribadi yang bermartabat. Dunia pendidikan di nilai hanya mampu 

melahirkan lulusan-lulusan manusia dengan tingkat intelektualitas yang 

memadai. Banyak lulusan sekolah yang memiliki nilai tinggi, berotak cerdas, 

tetapi mereka kurang mempunyai mental kepribadian yang baik, diantara 

peserta didik juga terdapat peserta didik yang kurang memiliki rasa tanggung 

                                                      
1
 Departemen Agama RI, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang 

Pendidikan (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006),5. 
2
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),19 
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jawab yang tinggi pada  sesuatu yang telah di tugaskan terhadap dirinya. 

Disamping itu banyak peserta didik yang bersikap kurang tanggung jawab 

terhadap diri sendiri, lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga.
3
 

Pendidikan karakter merupakan gambaran tentang kualitas manusia 

Indonesia yang harus dikembangkan oleh satuan pendidikan, serta menjadi 

dasar dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa. Pendidikan 

karakter lebih mudah diberikan pada usia dini, hal ini akan mudah diterima 

dan tersimpan dalam memori anak, akan membawa pengaruh pada 

perkembangan watak dan pribadi anak hingga dewasa. Menurut Daniel 

Golemen dalam bukunya kecerdasan ganda menyebutkan bahwa kecerdasan 

emosional dan sosial dalam kehidupan dibutuhkan 80%, sedangkan 

kecerdasan intelektual hanya sebesar 20%. Untuk itu pendidikan karakter 

akan mudah diberikan melalui jalur pendidikan, salah satunya adalah 

pendidikan nonformal. Jadi kecerdasan emosional dan sosial lebih membawa 

dampak pada perjalanan hidup bahkan karier anak dikemudian hari. Berbagai 

media bisa digunakan untuk pendidikan karakter, salah satunya melalui 

kepramukaan.
4
  

Sesuai dengan Desain Induk Pendidikan Karakter yang dirancang 

Kementerian Pendidikan Nasional (2010) strategi pengembangan pendidikan 

karakter yang akan diterapkan di Indonesia antara lain melalui transformasi 

                                                      
3
 Wawancara dengan Bapak  Hamim  selaku Pembina Pramuka di MAN 1 Panekan pada 

tanggal 24 juni 2014. 
4
http://www.bppnfi-reg4.net/index.php/pendidikan-karakter-melalui kepramukaan.html 

tanggal 23 juni 2014 pukul 20.00 WIB. 
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budaya sekolah (School culture) dan habituasi melalui kegiatan 

ekstrakurikuler.
5
 

Pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sangat 

relevan dengan pendidikan karakter terbukti dengan kesamaan nilai-nilai 

pendidikan karakter dengan nilai-nilai Dasa Dharma. Dari beberapa karakter 

yang ada peneliti mengambil satu karakter pendidikan yang akan dibahas 

lebih lanjut dalam skripsi ini yaitu nilai karakter tanggung jawab. Pada 

hakikatnya pendidikan dilaksanakan bukan sekedar untuk mengajarkan nilai-

nilai melainkan memberi pengarahan kepada setiap orang agar dapat 

bertindak dan bersikap benar sesuai dengan kaidah – kaidah dan spirit 

keilmuan yang dipelajari. 

Berdasarkan keadaan yang demikian, maka mendorong penulis untuk 

mengadakan penelitian disalah satu adalah lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, lembaga pendidikan 

tersebut adalah MAN 1 Panekan Magetan. 

Dari hasil obersvasi pendahuluan yang penulis lakukan, MAN 1 

Panekan Magetan adalah lembaga pendidikan tingkat atas yang terletak di 

desa Turi kecamatan Panekan kabupaten Magetan yang bertujuan membantu 

terbentuknya insan cendikia yang bertakwa dan terampil, mengembangkan 

bakat dan minat siswa serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan 

syariat Islam. 

                                                      
5
 Muchlas Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter  (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), 146 
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Pendidikan pramuka yang diselenggarakan di MAN 1 Panekan 

Magetan selain dijadikan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat wajib dan 

memberikan materi kepanduan juga memiliki perbedaan dengan sekolah lain 

yaitu sebelum mulai kegiatan pramuka diawali dengan membaca basmallah 

dan berdo’a, dan ketika kegiatan pramuka selesai ditutup dengan shalat ashar 

berjamaah.  Selain itu kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MAN 1 Panekan 

Magetan menanamkan nilai tanggung jawab yang disesuaikan dengan materi 

kepanduan. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MAN 1 Panekan Magetan 

juga menyelenggarakan Persami (Perkemahan sabtu minggu) sebagai 

penerimaan anggota baru dan Perbara (Perkemahan Bhakti Karya), dimana 

dalam kegiatan perkemahan tersebut ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh seluruh anggota pramuka dimana setiap kegiatan itu dibutuhkan 

tanggung jawab yang besar dari setiap siswa.
6
   

Terkait dengan hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk 

meneliti tentang kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagai alternatif dalam 

menanamkan nilai karakter tanggung jawab di MAN 1 Panekan Magetan. 

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul 

“Penanaman Karakter Tanggung Jawab terhadap Peserta Didik dalam  

Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di MAN 1 Panekan Magetan”. 

 

 

 

                                                      
6
 Wawancara dengan bapak Hamim selaku Pembina Pramuka di MAN 1 Panekan Magetan 

tanggal 23 Juni 2014. 



7 

 

 

 

B. Fokus Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian di atas maka peneliti memfokuskan 

penelitian pada: 

1. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MAN 1 Panekan Magetan. 

2. Penanaman nilai karakter tanggung jawab terhadap peserta didik dalam 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MAN 1 Panekan Magetan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka 

masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MAN 1 

Panekan Magetan? 

2. Bagaimana strategi penanaman karakter tanggung jawab dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka terhadap peserta didik di MAN 1 Panekan 

Magetan? 

3. Apa konstribusi  kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam menanamkan 

karakter tanggung jawab bagi siswa di MAN 1 Panekan Magetan? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas ,maka 

penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di 

MAN 1 Panekan Magetan. 
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2. Untuk menjelaskan strategi penanaman karakter tanggung jawab 

terhadap peserta didik di MAN 1 Panekan Magetan. 

3. Untuk menjelaskan konstribusi kegiatan pramuka dalam menanamkan  

nilai karakter tanggung jawab bagi siswa di MAN 1 Panekan Magetan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pemecahan masalah yang terkait dengan pembelajaran 

yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh para pemerhati pendidikan. 

2. Praktis  

a. Lembaga sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan  

kebijakan sekolah dalam mengambil keputusan dalam rangka 

peningkatan kualitas siswanya. 

b. Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi penting 

untuk mengetahui karakteristik anak didik di MAN 1 Panekan 

Magetan. 

c. Peserta didik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi penting 

untuk menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik. 
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F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Pendekatan 

Penelitian  yang penulis lakukan termasuk dalam kategori 

kualitatif, tepatnya deskriptif kualitatif. Di mana pada penelitian ini, 

penulis melakukan dialog dengan subjek yang diteliti untuk memperoleh 

masukan berupa data-data lisan untuk kemudian melakukan pencatatan 

secara lengkap semua masukan yang diperoleh dari subjek tersebut. 

Data-data tersebut selanjutnya dideskripsi.
7
  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, ide 

pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk 

mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan 

alamiah. Dalam pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan dan 

peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif  

yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara. 

2. Kehadiran Penelitian 

Ciri khas penelitian kualitatif adalah tidak dapat dipisahkan dari 

pengalaman berperan serta sebab peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan sekenarionya.
8
  Untuk itu dalam penelitian peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci partisipan penuh sekaligus pengumpul data 

sedangkan instrumen lain sebagai penunjang. Dalam penelitian ini, 

peneliti bertindak sebagai partisipan penuh dengan melakukan 

pengamatan berperan serta yaitu peneliti melakukan interaksi sosial 

                                                      
7
 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penulisan Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2009), 4. 
8
  Lexy. J. Moleong, Metodologi Penulisan Kualitatif, 4. 
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dengan subjek dalam waktu yang lama dan selama itu data dalam bentuk 

catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis. 

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti memilih MAN 1 Panekan Magetan sebagai tempat 

penelitian. Penentuan lokasi ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

sebagai berikut : 

a. Mengingat bahwasannya adalah MAN 1 Panekan merupakan suatu 

lembaga pendidikan yang ada kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. 

b. Mengingat bahwasannya dalam kegiatan ekstrakurikuer kepramukaan 

di MAN 1 Panekan ada penanaman karakter tanggung jawab terhadap 

peserta didik. 

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan dari sumber informan atau subyek penelitian di MAN 1 

Panekan  yaitu 1 Pembina pramuka dari kelas X sampai kelas XII . 

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi diantaranya sumber data tertulis, inventaris, serta lain yang 

diperlukan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik.  

Adapun pengumpulan dapat dilakukan sebagai berikut: 
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a. Teknik wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang 

yang melibatkan seseorang yang memperoleh informasi dari 

seseorang lainya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu.
9
 Teknik wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam, artinya 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga wawancara secara 

mendalam ini data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. 

Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian yaitu: 

1. Kepala sekolah MAN 1 Panekan 

2. Pembina pramuka  MAN 1 Panekan  

3. Dewan Ambalan MAN 1 Panekan 

4. 1 (satu) siswa MAN 1 Panekan 

b. Teknik observasi  

Ada beberapa alasan mengapa teknik observasi atau 

pengamatan digunakan dalam peneliti ini. Pertama, pengamatan 

didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, pengamatan 

memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi 

pada keadaan sebenarnya. 

                                                      
 

9
 Dedy Mulyana, Metodelogi  Penelitan  Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), 180. 
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Dengan teknik  ini peneliti mengamati aktifitas-aktivitas 

sehari-hari obyek penelitian, karakteristik fisik situasi sosial dan 

perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut. Selama 

peneliti di lapangan, jenis observasi deskriptif secara luas yaitu 

berusaha melukiskan secara umum situasi sosial dan apa yang terjadi 

di sana. Kemudian, setelah perekaman dan mulai melakukan observasi 

terfokus. Peneliti dapat menyempitkan lagi penelitiannya dengan 

melakukan observasi selektif. Sekalipun demikian, peneliti masih 

terus melakukan observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan data. 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan 

pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. 

Format rekaman hasil observasi catatan lapangan dalam penelitian ini 

menggunakan format rekaman hasil observasi. 

c. Teknik Dokumentasi 

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat 

pengumpulan data karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan 

secara logis dan rasional. Teknik dokumentasi sengaja digunakan 

dalam penelitian ini, sebab: 

1. Sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari waktu  

2. Merupakan sumber informasi yang stabil, baik keakuratannya 

dalam merefleksikan situasi yang terjadi di masa lampau, maupun 

dapat dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan. 
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3. Rekaman dan dokumentasi merupakan sumber informasi yang 

kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya. 

4. Hasil pengumpulan data melalui dokumentasi , dicatat dalam 

format rekaman dokumentasi. 

6. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif-deduktif. Analisis 

induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, analisis data 

dalam penelitian kualitatif  dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, 

selama dilapangan, dan setelah selesai  dilapangan selanjutnya 

dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. 

Berdasarkan hipotesis tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara 

berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis 

tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Analisis 

deduktif adalah mendahulukan data-data yang umum ke khusus.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap 

tahapan penelitian sehingga samapi tuntas, dan datanya sampai jenuh.
10

  

Aktifitas dalam analisis data meliputi data reduction,
11

 data display,
12

 

                                                      
10

 Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep 

Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press,1992), 20. 
11

 Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Ibid,16 
12

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau 

menyajikan data kedalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, 
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dan conclusion.
13

 Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 

berikut :
14

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas),
15

 uji 

kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan dengan : 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan 

nara sumber akan semakin terbentuk rapot, semakin akrab (tidak ada 

jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada 

informasi yang disembunyikan lagi. 

 

                                                                                                                                                 
network dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian 

maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada 

laporan akhir penelitian. Ibid, 17. 
13

 Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dan verivikasi. Ibid, 19. 
14

 Ibid, 20. 
15

  Moleong, Metodologi Penelitian, 171. 

Pengumpulan 

data 

Reduksi data 

Penyajian Data 

Kesimpulan-

kesimpulan 

penarikan / 

verivikasi 
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b. Ketekunan Pengamatan  

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

c. Triangulasi  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan dan  

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.
16

 Dalam penelitian 

ini, dalam hal ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi  yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kulitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 1). 

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

2). Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi, 3). Membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu, 4). Membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
17

 

 

 

                                                      
16

  Moleong, Metodologi Penelitian, 330. 
17

  Ibid, 330-331. 
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d. Kajian Kasus Negatif 

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda 

dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis 

kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan 

bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi 

data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang 

ditemukan sudah dapat dipercaya.  

e. Pengecekan Anggota. 

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Tujuannya dalah untuk mengetahui seberapa jauh data 

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

Apabila data yang disepakati oleh para pemberi data berarti data 

tersebut valid. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan–tahapan penelitian dalam penelitian ini ada 3. Tahapan 

yang ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahapan 

penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan dilakukan tanggal 28 Juli sampai tanggal 8 

september 2014  yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perijinan, menjajaki dan 

memulai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian yang menyangkut persoalan 

etika penelitian; 
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b. Tahap pengerjaan dilakukan tanggal 15 September sampai 27 

September memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data;  

c. Tahap analisis data  tanggal 28 juli sampai 21 Desember yang 

meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data; 

d. Tahap penulisan tanggal 25 September sampai 18 Mei hasil laporan 

penelitian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di sini dimaksudkan untuk mempermudah 

para pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya.Skripsi 

ini tersusun atas lima bab yaitu : 

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika pembahasaan. 

Bab II berisi kajian teori sebagai pedoman umum yang digunakan 

sebagai landasan dalam melakukan penelitian yaitu : penanaman karakter 

tanggung jawab, kegiatan ekstrakurikuler, gerakan pramuka, pendidikan 

islam. 

Bab III berisi tentang  temuan penelitian yang terdiri dari gambaran 

umum lokasi penelitian yang meliputi : sejarah singkat berdirinya MAN 1 

Paneka Magetan, letak geografis MAN 1 Panekan Magetan, tujuan 

Pendidikan MAN 1 Panekan Magetan, Visi dan misi MAN 1 Panekan 
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Magetan, keadaan peserta didik MAN 1 Panekan Magetan, dan struktur 

organisasi MAN 1 Panekan Magetan. Kemudian terdapat pula deskripsi data 

yang meliputi: Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MAN 1 

Panekan Magetan, strategi penanaman karakter tanggung jawab dalam 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap peserta didik di MAN 1 Panekan 

Magetan, Konstribusi Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam 

Menanamkan Karakter Tanggung Jawab Bagi Siswa di MAN 1 Panekan 

Magetan.  

Bab IV berisi analisis pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di 

MAN 1 Panekan Magetan, analisis  Strategi Penanaman Karakter Tanggung 

Jawab dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Peserta Didik di 

MAN 1 Panekan Magetan, analisis Konstribusi Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pramuka dalam Menanamkan Karakter Tanggung Jawab Bagi Siswa di MAN 

1 Panekan Magetan 

Bab V penutup merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II  

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori  

1. Pendidikan Karakter  

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia  karakter merupakan 

sifat–sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan orang lain.
18

 Pendidikan karakter adalah sebuah sistem 

yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, yang 

mengandung komponen-komponen pengetahuan, kesadaran individu, 

tekad serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, 

baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, maupun  bangsa sehingga akan terwujud insan kamil.
19

  

 Ciri pribadi yang meliputi hal-hal seperti perilaku, kebiasaan, 

kemampuan, kecenderungan, potensi, nilai-nilai da pola-pola pemikiran.
20

 

Karakter lebih bersifat subjektif sebab berkaitan dengan antropologis 

manusia dan tindakannya dalam memaknai kebebasannya sehingga ia 

mengukuhkan keunikannya berhadapan dengan orang lain.
21

 Pendidikan 

karakter juga dapat diartikan  usaha sengaja (sadar) untuk mewujudkan 

kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan 

                                                      
18

 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 

1984), 445 
19

 Nurla Isna Aunillah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah (Jogjakarta: 

Laksana, 2011), 18 
20

 Abdul Mujib, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: Rosda, 2011),42 
21

 Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global 

(Jakarta: Grasindo, 2007), 3 
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hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk 

masyarakat secara keseluruhan.
22

 

Pendidikan karakter juga memiliki tiga fungsi utama. Pertama, 

fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Kedua, fungsi perbaikan 

dan penguatan. Ketiga, fungsi penyaring. Pendidikan karakter adalah 

pendidikan budi pekerti plus yang intinya merupakan program pengajaran 

di sekolah yang bertujuan mengembangkan watak dan tabiat siswa 

dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai 

kekuatan moral dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, 

disiplin, dan kerjasama yang menekankan ranah afektif (perasaan/ sikap) 

tanpa meninggalkan ranah kognitif (berfikir rasional) dan ranah skill 

(ketrampilan mengolah data, mengemukakan pendapat dan kerjasama). 

Pendidikan karakter, pendidikan moral atau pendidikan budi 

pekerti itu dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempromosikan dan 

menginternalisasikan nilai-nilai utama, atau nilai-nilai positif kepada 

warga masyarakat agar mejadi warga bangsa yang percaya diri, tahan uji 

dan bermoral tinggi, demokratis dan bertanggung jawab serta survive 

dalam kehidupan bermayarakat.
23

 Pendidikan karakter juga dapat 

dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan belajar mengajar yang 

diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Selain harus dibiasakan 

dalam kehidupan keseharian siswa dan juga dapat dintegrasikan ke dalam 

kehidupan keseharian siswa dan juga dapat integrasikan ke dalam 

                                                      
22

 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, 15. 
23

 Ibid, 39. 
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kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, karya tulis jurnalistik dan 

sebagainya.
24

 

Pengembangan karakter merupakan proses yang terjadi secara 

terus menerus. Usaha ini akan semakin efektif ketika manusia melakukan 

apa yang menjadi kemampuan yang dimiliki oleh individu. Strategi 

pengembangan karakter dibagi menjadi dua macam yaitu: 

a. Strategi pengembangan karakter secara makro 

b. Strategi pengembangan karakter secara mikro
25

 

Secara makro pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam 

kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Perencanaan dan pelaksanaan 

pendidikan karakter dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga 

kependidikan (konselor) secara bersama-sama sebagai suatu komunitas 

pendidik diterapkan ke dalam kurikulum melalui : (1) Program 

pengembangan diri, (2) Pengintegrasian ke dalam semua mata pelajaran, 

(3) pengintegrasian ke dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, (4) 

Pembiasaan. Secara mikro pengembangan nilai/karakter dapat dibagi 

dalam empat pilar, yakni kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan 

keseharian dalam bentuk penciptaan budaya sekolah, kegiatan kokurikuler 

dan/atau ekstrakurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah, dan dalam 

masyarakat.
26

 Pembelajaran pendidikan karakter secara komperhensif 

dapat dilakukan dengan menggunakan metode inkulkasi (inculcation), 

                                                      
24

 Sofan Amri, Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran (Jakarta: PT. 

Prestasi Pustakaraya, 2011), 96  
25

 Zubaedi, Pendidikan Karakter, 198  
26

 Ibid, 200 
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keteladanan (modeling), fasilitasi (facilitation), dan pengembangan 

ketrampilan (skill building).
27

 

2. Tanggung Jawab 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah 

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, 

boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).
28

 Tanggung jawab adalah 

sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa.
29

  Tanggung jawab (responsibility) maksudnya mampu 

mempertanggungjawabkan serta memiliki perasaan untuk memenuhi 

tugas dengan dipercaya, mandiri dan berkomitmen.
30

 

  Tanggung jawab juga dapat diartikan melakukan tugas sepenuh 

hati, bekerja dengan etos kerja yang tinggi, berusaha keras untuk 

mencapai prestasi terbaik (giving the best), maupun mengontrol diri dan 

mengatasi stres, berdisiplin diri, akuntabel terhadap pilihan dan keputusan 

yang diambil.
31

 Manusia memiliki beberapa tanggung jawab antara lain: 

pertama, tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri. Kedua, 

tanggung jawab kepada masyarakat. Ketiga, tanggung jawab manusia 

kepada Tuhan. 

                                                      
27

 Ibid, 233 
28

 W.J.S Poerwadarminta, 1014 
29

 Zubaedi, Pendidikan Karakter, 76. 
30

 Ibid, 78  
31

 Muchlas Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 51 
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Terdapat berbagai macam karakter yang menjadi tujuan pendidikan 

karakter, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah karakter 

tanggung jawab. Dan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan 

pendidikan karakter di satuan pendidikan, menurut kemendiknas 

dilakukan melalui berbagai program penilaian dengan membandingkan 

kondisi awal dengan pencapaian dalam waktu tertentu. Penilaian 

keberhasilan tersebut dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 

a. Menetapkan indikator dari nilai-nilai yang ditetapkan atau disepakati 

b. Menyusun berbagai instrument penilaian 

c. Melakukan analisis dan evaluasi 

d. Melakukan tindak lanjut.
32

 

 Indikator itu sendiri adalah penanda yang digunakan oleh pihak 

sekolah, guru maupun pembimbing dalam merencanakan, melaksanakan 

dan mengevaluasi kegiatan yang telah ditentukan dengan batas waktu 

yang telah direncanakan. Indikator itu sendiri berfungsi sebagai kriteria 

untuk memberikan pertimbangan tentang perilaku tertentu pada diri 

siswa. Berikut ini merupakan indikator tanggung jawab yang akan 

digunakan dalam melakukan evaluasi : 

a. Deskripsi tanggung jawab: sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan 

budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

                                                      
32

 Agus Wibawa, Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 98 
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b. Indikator sekolah  

1. Membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan dalam bentuk 

lisan maupun tertulis 

2. Melakukan tugas tanpa disuruh 

3. Menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam lingkup 

terdekat 

4. Menghindarkan kecurangan dalam pelaksanaan tugas 

c. Indikator kelas 

1. Melaksanakan tugas piket secara teratur 

2. Peran serta aktif dalam kegiatan sekolah, misalnya ketika siswa 

mendapat tugas dan dipercaya untuk menjadi pengurus organisasi 

baik itu OSIS, Pramuka maupun menjadi pengurus kelas. 

3. Mengajukan usul pemecahan masalah.
33

  

Rasa tanggung jawab merupakan pelajaran yang tidak hanya perlu 

diperkenalkan dan diajarkan, namun juga perlu ditanamkan kepada peserta 

didik, baik pada masa prasekolah maupun sekolah. Beberapa hal yang 

dapat dilakukan dalam menanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi pada 

diri peserta didik diantaranya : 

1. Memulai dari tugas-tugas sederhana 

2. Menebus kesalahan saat berbuat salah 

3. Segala sesuatu mempunyai konsekuensi 

4. Sering berdiskusi tentang pentingnya tanggung jawab. 

                                                      
33

 Ibid, 104 
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3. Kegiatan Ekstrakurikuler  

 Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar 

ketentuan kurikulum yang berlaku, akan tetapi bersifat capaian tujuan 

sekolah.
34

 Sedangkan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan 

memberikan pengertian bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah 

maupun di luar sekolah agar lebih memperkaya dan memperluas 

wawasan, pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dalam 

berbagai mata pelajaran dalam kurikulum.
35

 

 Dengan demikian yang dimaksud kegiatan ekstrakurikuler adalah 

kegiatan yang dilakukan di luar jam tatap muka biasa untuk menunjang 

realisasi kurikulum agar dapat memperluas wawasan, pengetahuan dan 

kemampuan siswa dalam menghayati apa yang telah dipelajari dalam 

kegiatan intrakurikuler. Di samping itu melalui kegiatan ekstrakurikuler 

dikembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi. 

 Kegiatan ekstrakurikuler memiliki nilai dan kegunaan sebagai 

berikut: 

1. Memenuhi kebutuhan kelompok 

2. Menyalurkan bakat dan minat 

3. Mengembangkan dan mendorong motivasi terhadap mata pelajaran 

4. Mengikat para siswa di sekolah 

                                                      
34

 Oemar Hamalik, Administrasi dan Supervisi Pengembangan Kurikulum (Bandung: 

Mandar Maju, 1992), 128 
35

  Suryosuboton yang, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 

271 
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5. Mengembangkan loyalitas terhadap sekolah 

6. Mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial 

7. Mengembangkan sifat-sifat tertentu 

8. Memberikan kesempatan pemberian bimbingan dan layanan secara 

format.
36

 

Asas pelaksanaan ekstrakurikuler: 

1. Harus dapat meningkatkan pengayaan siswa, baik ranah kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik. 

2. Memberi tempat serta mendorong penyaluran bakat dan minat siswa 

sehingga siswa akan terbiasa melakukan kesibukan yang positif 

3. Adanya perencanaan yang telah diperhitungkan secara matang-matang 

sehingga tujuan dari ekstrakurikuler dapat dicapai. 

4. Adanya monitoring pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program.
37

  

 Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah : 

1. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan siswa 

beraspek kognitif, efektif, dan psikomotor 

2. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan 

pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif 

3. Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu 

pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.
38

 

                                                      
36

 Ibid, 129 
37

 Departemen Agama Republik Indonesia, Kurikulum Madrsah Aliyah, Petunjuk 

Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 

1994), 6 
38

 Suryosubroto, Proses Belajar, 288 
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 Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan 

salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, 

misalnya olahraga, kesenian, berbagai macam ketrampilan dan 

kepramukaan diselenggarakan di sekolah di luar. Ruang lingkup kegiatan 

ekstrakurikuler adalah berupa kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang 

dan dapat  mendukung program intrakurikuler yaitu mengembangkan 

pengetahuan dan kemampuan penalaran siswa, ketrampilan melalui hobi 

dan minatnya serta pengembangan sikap yang ada pada program 

intrakurikuler dan program kokurikuler. 

 Jenis kegiatan ekstrakurikuler dapat dibagi menjadi dua jenis 

yaitu: 

1. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat atau berkelanjutan, yaitu jenis 

kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus – menerus 

selama satu periode tertentu. Misalnya pramuka, PMR dan sebagainya. 

2. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat periodik atau sesaat yaitu 

kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan waktu – waktu tertentu 

saja. Misalnya bakti sosial, karyawisata dan sebagainya.
39

 

Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan pada waktu dimana para 

siswa mendapatkan waktu terluang, pada sore hari bagi sekolah yang 

belajar di pagi hari dan pagi hari bagi sekolah yang masuk sore hari, 

ataupun pada waktu-waktu liburan. Jadwal ekstrakurikuler akan menjadi 

pegangan bagi guru dalam melaksanakan tugas pembina, bagi siswa 

                                                      
39

  Ibid, 290 
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menjadi pedoman dalam merencanakan dan mengikuti program 

ekstrakurikuler, bagi administrator mempermudah dalam memberikan 

dukungan sarana prasarana yang diperlukan dan bagi kepala sekolah 

mempermudah dalam mengadakan supervisi. 

4. Gerakan Pramuka 

 Kata pramuka adalah singkatan dari PRA: Praja(masyarakat), MU : 

Muda, KA : Karana (kata asli dalam bahasa Sanskrit “KRNA” yang 

berarti kreatif dan berkarya). Dengan demikian Pramuka bermakna anak 

muda kreaktif.
40

 

 Kepramukaan bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari secara 

tekun, bukan pula merupakan suatu kumpulan dari ajaran-ajaran dan 

naskah–naskah buku. Kepramukaan adalah suatu permainan yang 

menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak 

pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan seperti kakak beradik, 

membina kesehatan dan kebahagiaan, ketrampilan dan kesediaan 

memberi pertolongan.
41

 

 Kepramukaan sebagai proses pendidikan harus merupakan 

kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bernilai pendidikan 

sehingga kegiatannya harus berencana, dipersiapkan, dilaksanakan dan 

dapat dinilai dari segi pendidikan dan kejiwaan.
42

 Resolusi konfrensi 

kepramukaan sedunia pada tahun 1924, bertempat di Kopenhagen 

                                                      
40

 Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat, Pramuka Kader Pembangunan Bangsa, 

(Bandung: CV. Ganjar Negara, 1998), 134 
41

 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar, 

(Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 1983), 26 
42

 Ibid, 26 
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Denmark, menyatakan bahwa kepramukaan itu mempunyai tiga sifat 

yaitu: 

a. Nasional, artinya kepramukaan itu diselenggarakan di masing-masing 

Negara sesuai dengan kebutuhan masing-masing Negara tersebut. 

b. Internasional, artinya kepramukaan harus dapat mengembangkan rasa 

persaudaraan dan persahabatan antar sesama anggota kepanduan 

(pramuka) dan sebagai sesama manusia. 

c. Universal, artinya kepramukaan itu dapat berlaku untuk siapa saja 

serta dapat diselenggarakan dimana saja. 

Seperti halnya dengan sifat-sifat kepramukaan, fungsi 

kepramukaan juga terdiri dari tiga fungsi yaitu: 

a. Merupakan kegiatan yang menarik yang mengandung pendidikan 

bagi anak-anak, remaja dan pemuda 

b. Merupakan suatu pengabdian (Job) bagi para anggota dewasa 

merupakan tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan dan 

pengabdian. 

c. Merupakan alat (means) bagi masyarakat, negara atau organisasi 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, alat bagi organisasi atau 

negara untuk mencapai tujuannya.
43

 

Prinsip dasar adalah asas dasar yang menjadi dasar dalam berfikir 

dan bertindak. Prinsip dasar kepramukaan adalah asas yang mendasari 
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 Andri Bob Sunardi, Boyman, Ragam Latih Pramuka, (Bandung: Nuasa Muda, 2010), 4 
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kegiatan kepramukaan dalam upaya membina watak peserta didik.  

Adapun prinsip dasar kepramukaan sebagai berikut: 

a. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia dan alam beserta 

isinya 

c. Peduli terhadapa diri sendiri 

d. Taat kepada kode kehormatan Pramuka
44

 

 Kode kehormatan Pramuka (Dasa Dharma Pramuka) pramuka itu : 

1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Cinta alam dan kasih saying sesama manusia  

3. Patriot yang sopan dan kesatria 

4. Patuh dan suka bermusyawarah 

5. Rela menolong dan tabah 

6. Rajin terampil dan gembira 

7. Hemat cermat dan bersahaja 

8. Dispilin berani dan setia 

9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya 

10. Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan.
45

 

Fungsi prinsip Dasar Kepramukaan sebagai berikut: 

1. Norma hidup anggota Gerakan Pramuka 

2. Landasan kode etik Gerakan Pramuka 
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 Kader Pramuka Cabang Ponorogo, Bahan Serahan KMD (Kursus Mahir Dasar) (Ponorogo: 
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3. Landasan sistem nilai Gerakan Pramuka 

4. Pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota Gerakan Pramuka 

5. Landasan gerak dan kegiatan Pramuka mencapai sasaran dan 

tujuannya.
46

 

Dasar penyelenggaraan gerakan Pramuka sebagai landasan hokum 

diatur berdasarkan: 

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961 

tentang Gerakan Pramuka 

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 tahun 1961 

tentang penganugerahan Pandji kepada gerakan Pendidikan 

Kepanduan Pradja Muda karana 

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 

tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka 

e. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 tahun 

2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
47

 

Metode pendidikan Kepramukaan adalah cara memberikan 

pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan pendidikan 

Kepramukaan yang menarik, menyenangkan dan menantang, yang 

disesuaikan kondisi, situasi dan kegiatan peserta didik. Metode 

pendidikan Kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui: 

a. Pengamalan kode kehormatan  
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b. Belajar sambil melakukan (learning by doing) 

c. Sistem beregu (patrol system) 

d. Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung 

pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani 

anggota muda 

e. Kegiatan di alam terbuka 

f. Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan  

g. Sistem tanda kecakapan 

h. Sistem satuan terpisah untuk putera dan putri 

i. Kiasaan dasar.
48

 

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan kepramukaan menggunakan 

metode yang meliputi: 

1. Learning by doing ( Belajar sambil memparktekan) 

2. Sistem berkelompok 

3. Di alam terbuka 

4. Menarik dan menantang  

5. Satuan terpisah 

6. Sistem Tanda Kecakapan 

7. Sistem Among 

8. Melaksanakan kode kehormatan
49

. 

 

                                                      
48

  Andri Bob Sunardi, Boyman,22-24 
49
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5.  Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam merupakan sistem yang terdiri dari beberapa faktor 

yang saling keterkaitan antara faktor satu dengan faktor lainnya. Faktor-

faktor itu adalah tujuan, pendidik, anak didik, alat-alat pendidikan dan 

lingkungan.
50

  Pendidikan tersebut melalui kegiatan bimbingan, pengajaran 

atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan 

seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan 

ideologi Islam. Menurut Zakiah Darajat pendidikan Islam adalah pendidikan 

melalui ajaran-ajaran agama Islam yaitu berupa bimbingan, dan asuhan 

terhadap anak didik agar nantinya memahami, menghayati, dan 

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara 

menyeluruh serta menjadikan ajaran agama Islam sebagai suatu pandangan 

hidupnya demi keselamatan dan kesejahteran hidup di dunia maupun di 

akhirat kelak.
51

 

 Tugas pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan 

pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap 

kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Sementara 

fungsinya adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas 

pendidikan berjalan lancar.
52
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Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memberi sumbangan 

pada semua bidang pertumbuhan individu baik dalam pertumbuhan jasmani 

dari segi struktural dan fungsional dengan menumbuhkan bakat, 

ketrampilan, dan kekuatan jasmani. Dalam rangka pertumbuhan akal, 

pendidikan dapat menolong individu untuk meningkatkan, mengembangkan, 

dan menumbuhkan kesediaan, bakat, minat dan kemampuan akalnya dan 

memberinya pengetahuan dan ketrampilan akal yang perlu dalam hidupnya. 

Pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi 

yang lebih penting adalah pada aspek afektif dan psikomotoriknya. Tujuan 

akhir dari pendidikan Islam adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki 

akhlak yang mulia (budi pekerti yang luhur). Dalam hal ini peran pendidikan 

Islam dalam membentuk karakter peserta didik sangat besar. 

Metode pendidikan Islam harus terus dikembangkan agar pendidikan 

Islam mudah dicapai. Pengembangan pendidikan Islam secara teoritis 

dilakukan dengan cara berikut. 
53

 

1. Metode pendidikan demokratis, yaitu pendidikan yang dilakukan dengan 

cara memberikan kemerdekaan kepada anak didik untuk menentukan 

pilihan minat dan bakatnya serta mengembangkan pikiran dan 

pendapatnya sepanjang memberikan dampak positif bagi perkembangan 

dan kemajuan intelektualitasnya. 
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2. Pendidikan dengan hati nurani , yaitu menerapkan pendekatan simpatik 

dan empati terhadap perkembangan intelektualitas anak didik  

pengalaman pribadi yang diungkapkan anak didik kepada pendidiknya. 

3. Pendidikan dengan pendekatan rasional, yaitu mendidik anak dengan 

ukuran rasio.  

4. Pendidikan dengan pendekatan empiris, yaitu pengembangan metode 

pendidikan Islam didasarkan pada pengalaman para pendidik. 

5. Pendidikan dengan pendekatan naturalistik, yaitu pengembangan metode 

pendidikan Islam yang didasarkan pada perkembangan alamiah anak 

didik. 

6. Pendidikan dengan pendekatan basyiran wa naziran yaitu 

membangkitkan segala hal yang menggembirakan anak didik dan 

memberikan sesuatu yang menimbulkan rasa takut atau melalui acaman. 

7. Pendekatan keteladanan yaitu pengembangan metode pendidikan Islam 

dengan contoh utama dari para pendidik sehingga anak didik meniru 

perilaku positif yang bermanfaat bagi kemajuan intelektualitas dan 

kebaikan moralitasnya. 

Nilai – nilai dasar pendidikan Islam diantaranya : 

1. Keimanan dan ketaqwaan 

2. Penghargaan terhadap eksistensi manusia dengan segala potensinya 

3. Mengedepankan prinsip kebebasan dan kemerdekaan 

4. Tanggung jawab sosial. 
54
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Pendidikan Islam menjadikan tanggung jawab sosial menjadi salah 

satu nilai dasar yang harus diajarkan kepada peserta didik. Berdasarkan nilai 

dasar ini, pendidikan Islam dijalankan dengan tujuan menjadikan anak didik 

sebagai manusia yang memiliki sosial skill yang baik, sehingga dalam 

kehidupan bermasyarakat peserta didik mampu memberikan konstribusi 

positif dan riel. Tanggung jawab sosial yang perlu ditransformasikan kepada 

peserta didik antara lain: a) Toleransi, b) Tanggung jawab, c) Kerjasama dan 

lain-lain. Dengan nilai – nilai tanggung jawab sosial keberadaan pendidikan 

Islam akan makin mengukuhkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin. Orang 

yang didik dalam lembaga Islam mestinya akan memiliki kesadaran dan 

tanggung jawab yang menyangkut masyarakat luas. 

c. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari penelusuran yang telah dilakukan di ruang skripsi perpustakaan 

STAIN ponorogo maka peneliti mengambil pedoman skripsi yang di susun 

oleh: Mohamad Sofi, Nim : 210308039, Jurusan : Tarbiyah / PAI, dengan 

judul skripsi : Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Murid Kelas     VII dan 

VIII Melalui Kegiatan Kepramukaan di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Ajaran 2011-2012. Adapun kesimpulan 

yang di kemukakan dalam skripsi tersebut adalah : 1). Pelaksanaan kegiatan 

kepramukaan di Mts Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo berjalan cukup 

baik karena sudah terorganisasi dengan cukup baik dan kegiatan yang 

diagendakan meliputi latihan rutin pramuka yang wajib diikuti oleh murid 

yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Sedangkan perkemahan, 
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pelantikan dan penjelajahan wajib diikuti oleh seluruh murid kelas VII dan 

VIII. 2). Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan 

murid kelas VII dan VIII melalui kegiatan kepramukaan diantaranya adalah 

pemberian materi kepramukaan, memberikan keteladanan, peraturan, 

pembinaan, hukuman, upacara, perkemahan, penjelajahan, gladian pimpinan 

regu dan plantikan. Kegiatan di dalam pramuka yang termasuk disiplin 

otoritarian adalah hukuman, pelantikan, upacara, baris berbaris, pendirian 

tenda dan renungan malam. Yang termasuk disiplin permisif adalah 

keteladanan dan kegiatan ibadah. Sedangkan yang termasuk disiplin 

demokratis adalah materi disiplin dan amanat Pembina. 

Sedangkan hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan akhir yaitu : 

1. Guru pembina Pramuka MAN 1 Panekan Magetan mewajibkan siswa 

kelas X dan XI mengikuti kegiatan pramuka serta landasan kegiatan 

pramuka MAN 1 Panekan Magetan mengacu kepada AD/ART Gerakan 

Pramuka dan keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 

1961 tentang Gerakan Pramuka dan Kurikulum intern tidal lepas dari 

Kwarcab Magetan. 

2. Guru pembina Pramuka MAN 1 Panekan Magetan dalam menanamkan 

karakter tanggung jawab pada peserta didik menggunakan strategi 

intervasi, pemberian keteladanan, pembiasaa, pendampingan, penguatan, 

serta keterlibatan berbagai pihak seperti kepala sekolah, pengawas 

sekolah, dan orang tua siswa. 
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3. Konstribusi pramuka dalam menanamkan nilai karakter tanggung jawab 

pada peserta didik di MAN 1 Panekan Magetan sangat besar dalam 

pembentukan dan penanaman karakter pada peserta didik melalui 

kegiatan-kegiatan di alam terbuka yang bersifat menarik dan 

menyenangkan bagi peserta didik. 

Skripsi ini berbeda dengan skripsi Mohammad Sofi dimana skripsi 

terdahulu meneliti tentang upaya meningkatkan kedisiplinan murid melalui 

kegiatan kepramukaan di Madrasah Tsanawiyah sedangkan skripsi ini 

meneliti tentang penanaman karakter tanggung jawab terhadap peserta didik 

dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka di Madrasah Aliyah Negeri yang 

fokus masalahnya pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka serta penanaman 

karakter nilai karakter tanggung jawab terhadap peserta didik dalam 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka. 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya 

Madrasah Aliyah Negeri Panekan yang bertempat di Jl. Joso, Ds. 

Turi, Kec. Panekan, Kabupaten Magetan, cikal bakal berdirinya Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 1 Panekan Magetan di dahului dengan adanya 

Madrasah Aliyah swasta yang berlokasi di gedung MTs Panekan dengan 

masuk sore hari. Selanjutnya berdasarkan SK menteri Agama RI No: 

107/1997 tepatnya pada tanggal 17 maret 1997 maka institusi Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 1 Panekan berdiri dengan menempati 2 lokasi milik 

MIN Turi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Kemudian pada tahun 

1998 pembangunan gedung Madrasah Aliyah Negeri 1 Panekan dimulai 

hingga bertetapan pada tanggal 17 maret 1999 secara resmi gedung 

permanent Madrasah Aliyah Negeri 1 Panekan yang berdiri di atas tanah 

seluas 2.950 m sertifikat No.12.22.194.00004 dengan pembukaan pada 

tanggal 19 juli 2001 ditempati. 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Panekan merupakan salah satu 

lembaga pendidikan setingkat SMA yang berada di kecamatan Panekan. 

Berdirinya MAN 1 Panekan ini merupakan program Departemen Agama 

untuk mengembangkan Madrasah dan juga tokoh-tokoh Agama yang 

berada di kecamatan Panekan yaitu: 
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a. Dari Kandepag Magetan Drs.H.Imam Tobroni  

b. Dari MTsN Panekan  Drs. Gunawan 

c. Dari tokoh masyarakat Panekan yang terdiri dari Suripno, Syaifuddin, 

Sukidi, Pardi dll. 

Dari tahun 1997 sampai sekarang Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) 1 Panekan Magetan telah mengalami pergantian kepemimpinan 

sebanyak lima kali yaitu: 

a. Pada tanggal 17 Maret 1997 sampai  14 Februari 2003 di pimpin oleh 

Drs. Ismanu. 

b. Pada tanggal 14 Februari sampai 23 Juli 2003 di pimpin oleh Drs. 

Muharrom. 

c. Pada tanggal 23 Juli 2003 sampai 14 Juni 2013 di pimpin oleh Drs. 

Noor Syamsi, M. Pd. I. 

d. Pada tanggal 14 Juni 2013 sampai 28 Januari 2014 di pimpin oleh Drs. 

Ali Mursidi. 

e. Pada tanggal 28 Januari 2014 sampai sekarang di pimpin oleh Sardjo, 

S. Ag 

2. Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi sekolah 

Visi merupakan cita-cita yang harus komprehensif 

mendiskripsikan keberadaan (eksistensi) pokok MAN dimasa 

depan khususnya berkaitan dengan mutu atau keunggulan. Visi 
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MAN Panekan adalah: “Berkualitas, Islami, sehat dan mampu 

bersaing  dalam kehidupan global”. 

b. Misi  Sekolah 

1. Menanamkan keyakinan dan ketaqwaan serta akhlaq  mulia 

yang tercermin dalam perilaku hidup dalam kehidupan sehari-

hari. 

2.  Menanamkan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 

akademik serta ber-etos belajar untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi. 

3.  Memberikan kemampuan maksimal bagi lulusan untuk 

melanjutkan pendidikan dan hidup dalam masyarakat. 

4. Menyiapkan lulusan menjadi anggota masyarakat yang 

memahami dan menginternalisasi perangkat gagasan dan nilai 

masyarakat beradab dan cerdas. 

5. Memberikan dasar-dasar keterampilan hidup, kewirausahaan, 

dan etos kerja. 

c. Tujuan MAN Panekan 

Tujuan MAN Panekan adalah: “Terbentuknya lulusan yang 

berkualitas, Islami, sehat mampu bersaing dalam bidang IPTEK 

dan IMTAQ serta berwawasan lingkungan”. Berdasarkan tujuan 

tersebut, maka harapan dari penyelenggaraan pendidikan di MAN 

Panekan adalah: 
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a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta pengetahuan 

siswa, khususnya dibidang IPTEK agar siswa mampu 

melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi yang 

berkualitas. 

b. Siswa MAN Panekan diharapkan berwawasan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Iman Taqwa 

(IMTAQ) secara terpadu. 

c. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat 

dalam mengadakan hubungan sosial budaya dan alam sekitarnya 

yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam. 

d. Menjadikan MAN Panekan sebagai Madrasah (contoh) dalam 

pendidikan IPTEK dan IMTAQ bagi Madrasah lain. 

e. Diperolehnya prestasi akademik yang baik alumnus MAN 

Panekan selama diperguruan tinggi. 

3. Letak Geografis  

Adapun letak geografis Madrasah Aliyah Negeri 1 Panekan 

adalah terletak di desa Turi kecamatan Panekan yang menjadi pusat 

pendidikan di kecamatan Panekan. Karena di samping MAN 1 

Panekan di desa Turi juga berdiri sekolah-sekolah lainnya diantaranya 

MTsN Panekan, MIN Turi dan juga TK Dharma Wanita sehingga 

iklim pendidikan terasa erat di sini. 

Adapun batas-batas Madrasah Aliyah Negeri 1 Panekan 

sebagai berikut: 
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a. Sebelah selatan persawahan 

b. Sebelah barat MTsN Panekan 

c. Sebelah utara jalan raya 

d. Sebelah timur persawahan 

4. Struktur Organisasi 

Untuk menjalin kerjasama yang baik dalam menjalankan visi, 

dan misi serta mencapai tujuan pendidikan MAN 1 Panekan Magetan, 

dibutuhkan struktur organisasi yang nantinya memiliki fungsi dan 

peran masing-masing. Struktur Organisasi ini merupakan gagasan 

yang berhubungan. Adapun struktur organisasi MAN 1 Panekan 

Magetan  adalah sebagai mana terlampir. 
55

 

 

B. Deskripsi Data 

1. Data Tentang Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

yang dilaksanakan  di MAN 1 Panekan Magetan 

MAN 1 Panekan Magetan selama perkembangannya selalu 

memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan peserta 

didiknya dengan berbagai cara, baik melalui kegiatan pendidikan 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka di MAN 1 Panekan berada di bawah koordinasi wakasek 

kesiswaan. Seperti pernyataan dari wakasek kesiswaan dimana sekolah 

mewajibkan siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka 
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 Lihat profil MAN 1 Panekan Magetan 
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bagi kelas X dan sekolah tidak mewajibkan siswa kelas XI serta XII 

untuk mengikuti kegitan ekstrakurikuler pramuka akan tetapi ketua 

pramuka dan dewan Ambalan  yaitu siswa dari kelas XI.
56

 

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka yang dilaksanakan di MAN 1 Panekan Magetan peneliti 

melakukan wawancara kepada wakasek kesiswaan dan observasi 

terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada saat 

kegiatan pramuka berlangsung. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan wakasek kesiswaan 

tentang pegangan dan landasan kegiatan serta kurikulum pramuka di 

MAN 1 Panekan Magetan, beliau menjelaskan bahwa : 

Landasan kegiatan gerakan pramuka di MAN 1 Panekan 

Magetan mengacu kepada AD / ART Gerakan Pramuka dan 

keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961 

tentang Gerakan Pramuka dan kurikulum intern tidak lepas dari 

Kwarcab Magetan.
57

 

 

Pelaksanaan Gerakan Pramuka di MAN 1 Panekan Magetan 

dilaksanakan di luar jam pelajaran karena merupakan kegiatan 

ekstrakurikuler sebagaimana hasil wawancara dengan pembina 

pramuka MAN 1 Panekan Magetan yang menyatakan bahwa:   

Adapun ekstrakurikuler wajib kepramukaan dilaksanakan 

dengan menggunakan sistem regular dimana pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran yaitu 

dilakukan seminggu sekali yaitu pada hari sabtu setelah jam 

pelajaran.
58
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 Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/F-1/15-IX/2014 dalam lampiran laporan hasil 
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Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan 

pramuka di MAN 1 Panekan di MAN 1 Panekan Magetan ini 

sebagaimana penjelasan sebagai berikut: 

Dalam pertemuan setiap hari sabtu sebelum memulai kegiatan 

semua anggota dan pengurus berdoa bersama yang dipimpin oleh 

pradana, kegiatan rutin tiap hari sabtu diisi dengan kegiatan pramuka 

yang terdiri dari teknik kepramukaan, semaphore, games, PBB dan 

mempersiapkan acara yang telah diagendakan.
59

 

2. Data Tentang Strategi Penanaman Karakter Tanggung Jawab 

dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka terhadap Peserta Didik 

di MAN 1 Panekan Magetan 

Untuk penanaman karakter tanggung jawab dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka terhadap peserta didik di MAN 1 Panekan 

Magetan, peneliti mengadakan wawancara dengan guru pembina 

Praamuka, kemudian beliau menjawab: 

Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan,akhlak dan budi 

pekerti, dimana karakter lebih bersifat subjektif, juga bersifat 

dinamis selalu bisa diubah.
60

 

 

Untuk penanaman karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka digunakan pijakan yang terdiri dari delapan belas karakter 

dasar salah satunya nilai tanggung jawab. Sesuai dengan penjelasan 

sebagai berikut: 
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Dalam menanamkan dan menumbuhkan karakter bangsa di ke 

pramukaan menggunakan 10 pilar yang yang menjadi kode 

kehormatan. Dimana dalam kode kehormatan mempunyai 

makna suatu norma (aturan), 10 pilar tersebut yang disebut 

dengan dasa darma.
61

 

 

Menurut wawancara dengan wakasek kesiswaan MAN 1 

Panekan Magetan, Dasa dharma adalah salah satu bagian dari kode 

kehormatan bagi anggota gerakan, pramuka, dimana dalam dasa darma  

salah satunya yaitu tanggung jawab.
62

 Pramuka itu bertanggung jawab 

atas segala sesuatu yang diperbuat baik atas perintah maupun tidak.
63

 

Selanjutnya untuk penanaman strategi penanaman karakter 

dalam kegiatan ekstrakuriker pramuka di MAN 1 Panekan Magetan, 

dari hasil wawancara dengan pembina pramuka bahwasanya: 

Strategi yang digunakan dalam membentuk karakter tanggung 

jawab dan karakter lainnya yaitu menggunakan intervensi, pemberian 

keteladanan, pembiasaan, pendampingan, penguatan, serta keterlibatan 

berbagai pihak seperti Kepala Sekolah, Wakasek Kesiswaan, guru 

Pembina ekstrakurikuler pramuka, komite sekolah, pengawas sekolah, 

dan orang tua siswa.
64

 

 

 

Strategi intervensi dimana adanya campur tangan terhadap 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan peserta pendidik, Pembinaan 

dapat dilakukan dengan cara memberikan pengajaran, pengarahan, 

pertunjukan dan bahkan bisa membuat aturan ketat yang harus dipatuhi 

oleh peserta didik. Pemberian keteladanan, guru harus memiliki sikap 
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positif yang baik dan ditampakkan kepada peserta didik agar dapat 

ditiru atau dicontoh oleh para peserta didik. Pendampingan, dimana 

guru dapat mendampingi dan memberikan pengawasan agar 

pendidikan karakter yang ditanamkan dapat dilaksanakan. Penguatan, 

guru harus dapat memberikan penguatan terhadap peserta didik agar 

karakter positif mereka lebih kuat. Dan untuk selanjutnya yaitu 

keterlibatan berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakasek kesiswaan 

dan guru pembina dan lainnya karena pihak-pihak ini merupakan 

bagian yang mendukung penanaman karakter di lingkup sekolah.
65

 

3. Data Tentang Konstribusi Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

dalam Menanamkan Karakter Tanggung Jawab bagi Siswa di 

MAN 1 Panekan  Magetan 

Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan 

kepanduan Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional, 

bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai sepenuhnya 

potensi-potensi spiritual, sosial, intelektual dan fisik. Metode 

kepramukaan merupakan cara memberikan pendidikan watak kepada 

anggota muda, yaitu dengan Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka, 

belajar sambil melakukan kegiatan yang menyenangkan atau 

menghibur, sistem berkelompok, kegiatan yang menantang dan 

meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan 

perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, Kegiatan di alam 
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terbuka, Sistem tanda kecakapan, Sistem satuan terpisah untuk putera 

dan puteri, kiasan dasar. 

Untuk mengetahui adanya penanaman karakter dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di MAN 1 Panekan peneliti mengadakan 

wawancara dan observasi dengan pembina pramuka saat kegiatan 

ekstrakurikuler sedang berlansung. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan pembina pramuka di 

MAN 1 Panekan Magetan beliau menjelaskan : 

Pramuka telah mengajarkan pendidikan karakter sejak 

berdirinya kepanduan ini, jauh sebelum isu pendidikan karakter 

marak di Indonesia. Dengan adanya pramuka di satuan 

pendidikan dan keberadaanya tidak hanya sebatas papan nomor 

gudep, tetapi di dalamnya terdapat kegiatan rutin yang 

berkesinambungan, maka disadari atau tidak dan secara 

langsung atau tidak langsung penanaman pendidikan karakter 

dengan indikator 23 karakter sudah berjalan seiring dengan 

berjalannya proses kepramukaan tersebut.
66

untuk lebih jelasnya 

mengenai indikator 23 karakter yang dimaksud lihat lampir.
67

 

 

Selanjutnya konstribusi kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

dalam menanamkan tanggung jawab terhadap peserta didik di MAN 1 

Panekan yaitu Gerakan pramuka dalam melaksanakan fungsinya 

sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda 

Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan 

bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi 

generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu mengisi 
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kemerdekaan nasional dan membangun dunia yang lebih baik.
68

 

Gerakan Pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan 

mempunyai peran besar dalam pendidikan karakter generasi muda. 

Pendidikan karakter di Pramuka diimplementasikan melalui kegiatan-

kegiatan di alam terbuka. Sehingga kegiatan Pramuka menjadi menarik 

dan menyenangkan. Tetapi tetap berpegang teguh pada metode 

kepramukaan.Kegiatan-kegiatan menarik dalam pramuka yang berada 

di alam terbuka misalnya yaitu: wide game, berkemah, api unggun.
69

 

Selain itu, konstribusi kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

menanamkan karakter tanggung jawab seperti pernyataan berikut: 

 Keterampilan kepramukaan yang dapat membentuk karakter 

peserta didik, termasuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan, adalah sebagai berikut: Keterampilan tali temali, 

Keterampilan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), 

Ketangkasan pioneering, Keterampilan morse dan semaphore, 

Keterampilan membaca sandi Pramuka, Penjelajahan dengan 

tanda jejak, Kegiatan pengembaraan, Keterampilan baris 

berbaris, Keterampilan menentukan arah. Kegiatan-kegiatan 

tersebut diharapkan dapat membentuk karakter kreatif, 

ketelitian, kerjasama, dan tanggung jawab.
70
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BAB IV 

ANALISA DATA 

 

A. Analisis Tentang Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka yang 

dilaksanakan di MAN 1 Panekan Magetan 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar ketentuan 

kurikulum yang berlaku, akan tetapi bersifat capaian tujuan sekolah.
71

 

Sedangkan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan memberikan pengertian 

bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah agar 

lebih memperkaya dan memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan 

yang telah dipelajari dalam berbagai mata pelajaran dalam kurikulum.
72

 

Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan didalam atau di luar lingkungan sekolah 

dalam rangka memperluas pengetahuan, meningkatkan ketrampilan dan 

menginternalisasikan nilai-nilai atau aturan-aturan agama serta norma-norma 

sosial baik lokal, nasional maupun global untuk membentuk insan yang  

paripurna. Dimana kegiatan ekstrakurikuler ditujukan untuk membantu 

perkembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan 

minat.  

Kegiatan ekstrakurikuler dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler yang bersifat atau berkelanjutan yaitu jenis kegiatan 

                                                      
71
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ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus-menerus selama satu periode 

tertentu. Misalnya pramuka, PMR dan sebagainya. Kegiatan ekstrakurikuler 

yang bersifat periodik atau sesaat yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan waktu-waktu tertentu saja. Misalnya bakti sosial, karya wisata 

dan sebagainya.
73

 Dimana sekolah mewajibkan siswa untuk mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka bagi kelas X dan XI sedangkan sekolah tidak 

mewajibkan siswa kelas serta XII untuk mengikuti kegitan ekstrakurikuler 

pramuka akan tetapi ketua pramuka dan dewan Ambalan  yaitu siswa dari kelas 

XI.
74

  

Dasar penyelenggaraan gerakan Pramuka untuk landasan idiilnya yaitu 

pancasila dan Kepres RI nomor 118, 238 tahun 1961 serta nomor 24 tahun 

2009.
75

 Landasan kegiatan gerakan pramuka di MAN 1 Panekan Magetan 

mengacu kepada AD / ART Gerakan Pramuka dan keputusan presiden 

Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka dan 

kurikulum intern tidak lepas dari Kwarcab Magetan.
76

 Landasan hukum 

gerakan pramuka merupakan landasan gerak setiap aktifitas dalam 

menjalankan tatalaksana organisasi dan manajemen di gerakan pramuka yang 

harus dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD 

dan ART) gerakan pramuka. 
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Kegiatan ekstrakurikuler pramuka adalah kegiatan pelajaran yang 

diselenggarakan di luar jam pelajaran biasa.
77

 Kegiatan ini dilaksanakan pada 

sore hari bagi sekolah yang masuk pagi dan dilaksanakan pagi hari bagi yang 

masuk sore hari. Adapun ekstrakurikuler wajib kepramukaan dilaksanakan 

dengan menggunakan sistem regular dimana pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran yaitu dilakukan seminggu sekali 

yaitu pada hari sabtu setelah jam pelajaran.
78

 Dalam pertemuan setiap hari 

sabtu sebelum memulai kegiatan semua anggota dan pengurus berdoa bersama 

yang dipimpin oleh pradana, kegiatan rutin tiap hari sabtu diisi dengan kegiatan 

pramuka yang terdiri dari teknik kepramukaan, semaphore, games, PBB dan 

mempersiapkan acara yang telah diagendakan.
79

 Kegiatan pramuka 

dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa agar memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa. Kepramukaan sebagai gerakan 

pendidikan pada jalur pendidikan non formal merupakan bagian tak 

terpisahkan dari sistem pendidikan dalam menyiapakan anak bangsa menjadi 

kader bangsa yang berkualitas baik moral, mental, spiritual, intelektual, 

emosional, maupun fisik dan ketrampilan.   

Dari penjelasan di atas dapat ditarik pemahaman bahwa pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan di MAN 1 Panekan 

Magetan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa 

kelas X dan XI serta dewan ambalan diambil dari kelas XI. Landasan kegiatan 

                                                      
77

 Elly Sri Melinda, Pendidikan Kepramukaan , 3 
78

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/2-W/F-1/18-IX/2014 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
79

Ibid.  



53 

 

 

 

pramuka MAN 1 Panekan Magetan mengacu kepada AD / ART Gerakan 

Pramuka dan keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961 

tentang Gerakan Pramuka dan kurikulum intern tidak lepas dari Kwarcab 

Magetan sehingga kegiatan pramuka lebih terarah dan optimal serta proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik, terarah dan teratur. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

B. Analisis Tentang Strategi Penanaman Karakter Tanggung Jawab dalam 

Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka terhadap Peserta Didik di MAN 1 

Panekan Magetan 

Karakter adalah keseluruhan nilai-nilai, pemikiran, perkataan, dan 

perilaku atau perbuatan yang telah membentuk diri seseorang. Karakter disebut 

sebagai jati diri seseorang yang telah terbentuk dalam proses kehidupan oleh 

sejumlah nilai-nilai etis dimilikinya, berupa pola pikir, sikap, dan 

perilakunya.
80

 Karakter lebih bersifat subjektif sebab berkaitan dengan 

antropologis manusia dan tindakannya dalam memaknai kebebasannya 

sehingga ia mengukuhkan keunikannya berhadapan dengan orang lain.
81

 Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan dari guru pembina pramuka MAN 1 

Panekan Magetan dimana Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak dan 

budi pekerti, dimana karakter lebih bersifat subjektif, juga bersifat dinamis 

selalu bisa diubah.
82

 Karakter tidak diwariskan tetapi sesuatu yang dibangun 

secara berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran 
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demi pikiran, tindakan demi tindakan. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap 

akibat dari keputusannya. 

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap 

diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa.
83

 Tanggung jawab juga dapat diartikan melakukan 

tugas sepenuh hati, bekerja dengan etos kerja yang tinggi, berusaha keras untuk 

mencapai prestasi terbaik (giving the best), maupun mengontrol diri dan 

mengatasi stres, berdisiplin diri, akuntabel terhadap pilihan dan keputusan yang 

diambil.
84

 Rasa tanggung jawab merupakan pelajaran yang tidak hanya perlu 

diperkenalkan dan diajarkan, namun juga perlu ditanamkan kepada peserta 

didik, baik pada masa prasekolah maupun sekolah.  

Dalam menanamkan dan menumbuhkan karakter bangsa di 

kepramukaan menggunakan 10 pilar yang yang menjadi kode kehormatan. 

Dimana dalam kode kehormatan mempunyai makna suatu norma (aturan), 10 

pilar tersebut yang disebut dengan dasa darma.
85

  Kode kehormatan Pramuka 

(Dasa Dharma Pramuka) pramuka itu :1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, 2. Cinta alam dan kasih saying sesama manusia, 3. Patriot yang sopan dan 

kesatria, 4. Patuh dan suka bermusyawarah, 5. Rela menolong dan tabah, 6. 

Rajin terampil dan gembira, 7. Hemat cermat dan bersahaja, 8. Dispilin berani 
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dan setia, 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10. Suci dalam pikiran 

perkataan dan perbuatan.
86

 Dasa darma adalah salah satu bagian dari kode 

kehormatan bagi anggota gerakan, pramuka, dimana dalam dasa darma  salah 

satunya yaitu tanggung jawab.
87

 Pramuka itu bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang diperbuat baik atas peintah maupun tidak.
88

 Segala sesuatu yang 

diperintahkan kepadanya, harus dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab 

tidak akan mengelakkan suatu tanggungjawab dengan suatu alasan yang dicari-

cari. 

Strategi pengembangan pendidikan karakter dibagi menjadi dua yaitu 

strategi pengembangan secara makro dan strategi pengembangan secara mikro.
89

 

Pembelajaran pendidikan karakter secara komperhensif dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode inkulkasi (inculcation), keteladanan (modeling), fasilitasi 

(facilitation), dan pengembangan ketrampilan (skill building).
90

 Strategi yang 

digunakan dalam membentuk karakter tanggung jawab dan karakter lainnya 

yaitu menggunakan intervensi, pemberian keteladanan, pembiasaan, 

pendampingan, penguatan, serta keterlibatan berbagai pihak seperti Kepala 

sekolah, pengawas sekolah, dan orang tua siswa.
91

 Dengan strategi-strategi 

tersebut diharapkan nilai-nilai karakter dapat lebih mudah ditanamkan dalam 

diri peserta didik. Penanaman karakter terhadap peserta didik dilakukan secara 
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intervensi dimana guru ikut campur dalam kegiatan yang secara terus menerus 

dengan tujuan karakter yang ditanamakan mendarah daging serta pemberian 

contoh adalah salah satu cara yang paling baik untuk menanamkan nilai  

karakter pada peserta didik dimana guru tidak perlu memberikan perintah, 

larangan ataupun nasihat yang kadang tidak di dengarkan oleh peserta didik 

namun dengan guru pembina memberikan keteladanan di depan peserta didik 

dengan sendirinya peserta didik akan mencontoh. 

Secara makro pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam kegiatan 

intrakurikuler dan kokurikuler. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan 

karakter dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan 

(konselor) secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidik diterapkan ke 

dalam kurikulum melalui : (1) Program pengembangan diri, (2) Pengintegrasian 

ke dalam semua mata pelajaran, (3) pengintegrasian ke dalam kegiatan 

kokurikuler dan ekstrakurikuler, (4) Pembiasaan.
92

 Di MAN 1 Panekan Magetan 

dalam penanaman karakter dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak seperti 

kepala sekolah, wakasek kesiswaan dan guru pembina dan lainnya karena pihak-

pihak ini merupakan bagian yang mendukung penanaman karakter di lingkup 

sekolah.
93

 Dalam penanaman karakter dan pengintegrasian dalam kegiatan 

ekstrakurikuler salah satunya pramuka pelaksanaan dan perencanaan kegiatan 

melibatkan pihak-pihak sekolah. Karena pihak-pihak tersebut merupakan 
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komponen terpenting dalam hal mendukung penanaman  karakter di lingkup 

sekolah. 

Dari penjelasan di atas ditarik sebuah pemahaman bahwa strategi 

penanaman karakter tanggung jawab dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

terhadap peserta didik di MAN 1 Panekan Magetan sesuai teori yang ada 

dimana strategi yang dilakukan yaitu menggunakan intervensi, pemberian 

keteladanan, pembiasaan, pendampingan, penguatan, serta keterlibatan berbagai 

pihak seperti Kepala sekolah, pengawas sekolah, dan orang tua siswa sehingga 

penanaman karakter tanggung jawab lebih terarah, teratur dan jauh lebih baik 

 

C. Analisis Tentang Konstribusi Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam 

Menanamkan Karakter Tanggung Jawab bagi Siswa di MAN 1 Panekan  

Magetan 

Kepramukaan sebagai proses pendidikan merupakan kegiatan yang 

dapat dipertanggungjawabkan dan bernilai pendidikan sehingga kegiatannya 

harus berencana, dipersiapkan, dilaksanakan dan dapat dinilai dari segi 

pendidikan dan kejiwaan.
94

 Prinsip dasar kepramukaan adalah asas yang 

mendasari kegiatan kepramukaan dalam upaya membina watak peserta didik.  

Adapun prinsip dasar kepramukaan sebagai berikut: a) Iman dan takwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, b) Peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia dan 

alam beserta isinya, c) Peduli terhadap diri sendiri, d) Taat kepada kode 
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kehormatan Pramuka.
95

 Pramuka telah mengajarkan pendidikan karakter sejak 

berdirinya kepanduan ini, jauh sebelum isu pendidikan karakter marak di 

Indonesia. Dengan adanya pramuka di satuan pendidikan dan keberadaanya 

tidak hanya sebatas papan nomor gudep, tetapi di dalamnya terdapat kegiatan 

rutin yang berkesinambungan, maka disadari atau tidak dan secara langsung 

atau tidak langsung penanaman pendidikan karakter dengan indikator 23 

karakter sudah berjalan seiring dengan berjalannya proses kepramukaan 

tersebut.
96

 Indikator 23 karakter tersebut yaitu Religius, cinta alam, sesama 

manusia, patriot yang sopan, ksatria, patuh, suka bermusyawarah, rela 

menolong, tabah, rajin, terampil, gembira, hemat, cermat, bersahaja, disiplin, 

berani, setia, bertanggung jawab, dapat dipercaya, suci dalam pikiran, suci 

dalam perkataan, suci dalam perbuatan.
97

 

Di dalam pramuka bukanlah materi atau isi pelajaran yang lebih 

dipentingkan melainkan melahirkan dan menumbuhkan sikap-sikap serta 

perbuatan-perbuatan yang baik yang akan membentuk intelegensia, kekuatan 

jasmani dan karakter dari diri tersebut. Konstribusi pramuka di dalam 

menanamkan nilai karakter tanggung jawab yakni dengan pengamalan kode 

kehormatan pramuka (Dasa Darma Pramuka) yaitu 1. Takwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, 3. Patriot 

yang sopan dan kesatria, 4. Patuh dan suka bermusyawarah, 5. Rela menolong 

dan tabah, 6. Rajin terampil dan gembira, 7. Hemat cermat dan bersahaja, 8. 
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Dispilin berani dan setia, 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya, 10. Suci 

dalam pikiran perkataan dan perbuatan.
98

  

Konstribusi kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam menanamkan 

tanggung jawab terhadap peserta didik di MAN 1 Panekan yaitu Gerakan 

pramuka dalam melaksanakan fungsinya sebagai wadah pembinaan dan 

pengembangan generasi muda Indonesia mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas 

bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu 

mengisi kemerdekaan nasional dan membangun dunia yang lebih baik.
99

  

Pramuka berperan untuk menyelesaikan permasalahan dengan melaksanakan 

semua prinsip dasar yang sudah tertuang pada AD/ART dengan begitu masalah 

di masyarakat yang di sebabkan kaum muda dapat diminimalisir sehingga 

terjaganya generasi muda dari ancaman-ancaman era globalisasi yang dapat 

menjerumuskan generasi muda. 

Metode pendidikan Kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan 

watak kepada peserta didik melalui kegiatan pendidikan Kepramukaan yang 

menarik, menyenangkan dan menantang, yang disesuaikan kondisi, situasi dan 

kegiatan peserta didik.
100

 Pendidikan karakter di Pramuka diimplementasikan 

melalui kegiatan-kegiatan di alam terbuka. Sehingga kegiatan Pramuka menjadi 

menarik dan menyenangkan. Tetapi tetap berpegang teguh pada metode 

kepramukaan. Kegiatan-kegiatan menarik dalam pramuka yang berada di alam 

                                                      
98

 Puthut Waskito, Edelweiss Scoutcraft and Skill, 2 
99

 Lihat Transkip Wawancara Nomor 07/W/F-3/ 18-IX/2014 dalam laporan hasil penelitian 
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terbuka misalnya yaitu: wide game, berkemah, api unggun.
101

 Selain itu, 

konstribusi kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam menanamkan karakter 

tanggung jawab seperti Keterampilan kepramukaan yang dapat membentuk 

karakter peserta didik, termasuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, 

adalah sebagai berikut: Keterampilan tali temali, Keterampilan Pertolongan 

Pertama Gawat Darurat (PPGD), Ketangkasan pioneering, Keterampilan morse 

dan semaphore, Keterampilan membaca sandi Pramuka, Penjelajahan dengan 

tanda jejak, Kegiatan pengembaraan, Keterampilan baris berbaris, Keterampilan 

menentukan arah. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat membentuk 

karakter kreatif, ketelitian, kerjasama, dan tanggung jawab.
102

  Kegiatan-

kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter pada 

peserta didik. Dalam setiap kegiatan-kegiatan tersebut ada nilai karakter yang 

ingin dicapai yakni nilai karakter ketelitian, kesabaran, kerjasama, tanggung 

jawab peduli sosial, percaya diri, keberanian, kecermatan, kreatif, religious, 

toleransi, cinta tanah air , peduli lingkungan, mandiri, disiplin, rasa ingin tahu 

dan kerja keras. 

Pramuka mengandung segudang pendidikan karakter baik teori maupun 

praktek yaitu melalui Dwi Satya dan Dwi Dharma, Tri Satya dan Dasa Dharma 

juga kegiatan-kegiatan di dalamnya merupakan wujud kongkrit proses 

pendidikan karakter. Dari penjelasan di atas dapat ditarik pemahaman bahwa 
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konstribusi pramuka dalam menanamkan nilai karakter tanggung jawab pada 

peserta didik di MAN 1 Panekan Magetan sangat besar dalam pembentukan  

dan penanaman karakter pada peserta didik. Dengan melalui kegiatan-kegiatan 

di alam terbuka dan bersifat menarik dan menyenangkan bagi peserta didik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MAN 1 Panekan Magetan di 

wajibkan bagi siswa kelas X dan XI dimana pelaksanaannya dilakukan 

pada hari sabtu sore dan pelaksanaannya dengan sistem reguler. 

2. Guru Pembina Pramuka MAN 1 Panekan Magetan dalam menanamkan 

karakter tanggung jawab pada peserta didik menggunakan strategi 

intervensi, pemberian keteladanan, pembiasaan, pendampingan, 

penguatan, serta keterlibatan berbagai pihak seperti kepala sekolah, 

pengawas sekolah, dan orang tua siswa. 

3. Konstribusi kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam menanamkan nilai 

karakter tanggung jawab pada peserta didik di MAN 1 Panekan Magetan 

dalam pembentukan  dan penanaman karakter pada peserta didik yaitu 

melalui kegiatan-kegiatan di alam terbuka yang  bersifat menarik dan 

menyenangkan bagi peserta didik.  

 

B. Saran 

1. Saran  bagi guru pembina  

a. Pembina pramuka yang ada di MAN 1 Panekan Magetan diharapkan 

untuk bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan berbagai 

macam metode yang bisa digunakan dalam kegiatan kepramukaan. 
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b. Menanamkan nilai-nilai karakter  yang baik kepada peserta didik 

khususnya nilai tanggung jawab.  Selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan contoh keteladanan. 

c. Membangun hubungan yang baik dengan semua kompenen 

pendidikan di sekolah. 

2. Saran bagi peserta didik 

a. Agar membiasakan berbuat baik dimanapun berada serta dapat 

bersikap tanggung jawab. 

b. Dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, masyarakat dan 

sekolah. 

3. Saran bagi orang tua 

a. Memberikan pengawasan pendidikan kepada anaknya sehingga 

pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah dapat tertanam 

dengan baik di kehidupan mereka. 

b. Meningkatkan komunikasi antara wali siswa dengan sekolah. 
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