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IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEGIATAN 

KEPRAMUKAAN 

(Studi Kasus Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Boyolali Tahun 

Pelajaran 2012/2013) 

Anas Faizin, A.220090063, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2013, 79 halaman. 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang, (1) wujud nilai-nilai 

Pancasila dan kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 1 Boyolali (2) implementasi 

nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 1 Boyolali (3) 

kendala-kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila 

dalam kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 1 Boyolali (4) solusi guna 

mengatasi kendala implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan 

Kepramukaan di SMP Negeri 1 Boyolali.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu hasil temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau cara kuantifikasi. Subyek penelitian 

menggunakan key informan yang digunakan untuk mencari informasi sebanyak-

banyaknya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Penetapan validitas data dalam penulisan ini melalui 

trianggulasi sumber dan trianggulasi teknik, untuk menganalisis data yang 

terkumpul digunakan analisis interaktif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Wujud nilai-nilai Pancasila di 

SMP Negeri 1 Boyolali dapat dilihat melalui program-program yang dibentuk 

oleh sekolah. Sementara itu, wujud kegiatan Kepramukaan meliputi kegiatan fisik 

dan non fisik. (2) Penerapan nilai ketuhanan tampak terlihat dari ketaatan 

anggota pramuka dalam mengamalkan ajaran-ajaran Agama. Penerapan nilai 

kemanusiaan tampak dari rasa kasih sayang antar anggota Pramuka. Penerapan 

nilai persatuan tampak kegiatan yang dilakukan selalu mengedepankan untuk 

memupuk rasa kebersamaan. Penerapan nilai kerakyatan tampak dari terjaganya 

demokrasi dalam kegiatan kepramukaan. Nilai Keadilan tampak dari tingkat 

toleransi anggota Pramuka, serta Pembina Pramuka yang bersikap adil. (3) 

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 

1 Boyolali memiliki kendala yakni kendala yang berasal dari individu dan 

kendala yang berasal dari lingkungan penunjang.  (4) Kendala yang muncul 

akibat perbedaan tingkat kesadaran siswa untuk mengamalkan nilai Pancasila 

dapat diatasi dengan pendekatan individu oleh Pembina Pramuka. Kurangya 

Pembina aktif yang dapat memberikan contoh terhadap anggota Pramuka dalam 

pelaksanaan nilai Pancasila dapat diatasi dengan sistem Kaderisasi atau 

senioritas. 

 

Kata kunci: Pancasila, implementasi nilai-nilai Pancasila, Kepramukaan. 



 
 

PENDAHULUAN 

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terlahir dari kebudayaan dan 

sejarah masyarakat Indonesia yang telah ada jauh sebelum bangsa Indonesia 

merdeka. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai luhur yang 

tercermin dalam sila-sila Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat 

pada sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia menempatkan 

Tuhan pada kedudukan yang paling tinggi dan hal ini bukanlah suatu nilai yang 

tiba-tiba muncul. 

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur. 

Nilai- nilai pancasila menjadi sumber segala aturan baik aturan yang bersifat 

fomal maupun informal. Pendidikan nasional merupakan aspek pokok harus 

berlandasakn pancasila. Pendidikan nasional berdasarkan UU. No 20 tahun 2003 

Pasal 3 menyebutkan:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.  

 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan strategi dan 

usaha serta dukungan dari segala aspek baik secara materi maupun fisikal. 

Pelaksanaan nilai-nilai pancasila semakin mengalami kemerosotan. Kemerosotan 

pelaksanaan nilai-nilai Pancasila semakin terasa ketika tidak berlakunya lagi TAP 

MPR No. II/MPR/1978 dengan dikeluarkanya TAP MPR No. XVIII/MPR/1998. 

TAP MPR No. II/MPR/1978 berisikan pedoman tentang bagaimana mengamalkan 

nilai-nilai pancasila yang lebih umum dikenal sebagai P4 (Pedoman Penghayatan 

dan Pengamalan Pancasila).  

Gerakan Pramuka sebagai bagian dari pendidikan nasional  memiliki tujuan 

membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, 

berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum,disiplin, menjunjung tinggi nilai-

nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam 

menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan 



 
 

Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Berlandaskan UU NO. 12 Tahun 

2010 menjadikan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya yang memiliki 

kewenangan menyelenggarakan kegiatan Kepramukaan.  

Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kewajiban bagi 

masyarakat Indonesia khususnya anggota Pramuka. Nilai-nilai Pancasila 

tercermin pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 

Pengamatan awal yang penulis lakukan di SMP Negeri 1 Boyolali mendapati 

bahwa tingkat pelaksanaan nilai-nilai pancasila lebih tinggi saat pelaksanaan 

kegiatan kepramukaan dibandingkan dengan prilaku siswa disaat melakukan 

pembelajaran biasa, namun hal ini perlu diteliti lebih lanjut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM 

KEGIATAN KEPRAMUKAAN (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013). Penelitian tersebut berkaitan 

dengan misi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan tata 

negara yaitu Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan generasi muda 

melalui program Pendidikan Kepramukaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan: 

1. Bagaimanakah wujud nilai-nilai Pancasila dan kegiatan Kepramukaan di 

SMP Negeri 1 Boyolali? 

2. Bagaimanakah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan 

Kepramukaan di SMP Negeri 1 Boyolali? 

3. Kendala-kendala apa yang dihadapi saat  implementasi nilai-nilai Pancasila  

dalam kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 1 Boyolali? 

4. Bagaimanakah Solusi untuk mengatasi kendala implementasi nilai-nilai 

Pancasila dalam kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 1 Boyolali? 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan wujud nilai-nilai Pancasila dan kegiatan Kepramukaan di 

SMP Negeri 1 Boyolali. 

2. Mendeskripsikan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan 

Kepramukaan di SMP Negeri 1 Boyolali. 



 
 

3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan nilai-

nilai Pancasila dalam kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 1 Boyolali. 

4. Mengetahui solusi guna mengatasi kendala implementasi nilai-nilai Pancasila 

dalam kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 1 Boyolali. 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian adalah di SMP Negeri 1 Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Tahap 

penelitian hingga penyusunan laporan akhir memakan waktu kurang lebih empat 

bulan 2 minggu, yakni dari pertengahan Oktober  2012 hingga Februari 2013. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2012:6),  

penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang 

tidak menggunakan prosedur analisis stastistik atau cara kuantifikasi lainya”. 

Subjek utama dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Boyolali 

Lisning Sumanti, S.Pd., M.Pd., MM., Pembina Pramuka SMP Negeri 1 Boyolali 

Suprapti Hariyani, M.Pd. siswa kelas VII SMP Negeri 1 Boyolali dan OSIS. 

Objek penelitian adalah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan 

Kepramukaan. 

Setiap penelitian memerlukan sumber data sebagai penunjang penelitian 

yang dilakukan. Sumber data menurut Arikunto (2010:189) adalah “subjek 

penelitian dimana data menempel”. Sugiyono (2011:225) menyatakan bahwa: 

Bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan 

sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka sumber data dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Sumber primer disini adalah 

Informan atau narasumber, Arikunto (2010:188) menyatakan “informan adalah 

orang yang memberikan informasi”. Yang menjadi informan dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VII, Kepala Sekolah, Pembina Pramuka serta anggota Osis. 

Tempat berlangsungnya penelitian yakni di SMP Negeri 1 Boyolali. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat tidak langsung dari 



 
 

sumbernya. Penelitin ini sumber data sekunder berasal dari sumber tertulis yakni 

dokumen-dokumen yang berasal dari sumber terkait.   

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, teknik 

wawancara dan teknik dokumentasi. Instrument penelitian, Sugiyono (2011:223) 

menyatakan “Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti 

sendiri”. Selain itu peneliti juga menggunakan kisi-kisi observasi, kisi-kisi 

wawancara, dan telaah dokumentasi. 

Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi. Sugiyono (2011:273) menyatakan “Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu”. 

HASIL PENELITIAN 

Wujud nilai-nilai Pancasila yang dikemukakan Kepala Sekolah SMP 

Negeri 1 Boyolali dapat dilihat melalui program-program yang dibentuk oleh 

sekolah. Wujud nilai ketuhanan dapat dilihat dari diselengarakanya 

ekstrakulikuler yang mengandung nilai religi seperti murotal dan program-

program menyambut hari besar keagamaan. Nilai kemanusiaan dapat dilihat dari 

usaha sekolah untuk melakukan kegiatan bakti masyarakat seperti membantu 

korban bencana alam dan lainya. Nilai persatuan dilakukan dengan cara 

merekatkan hubungan antara guru dengan sesama guru atau guru dengan murid. 

Nilai kerakyatan dapat dilihat dari kehidupan yang demokratis di lingkungan 

sekolah. Nilai keadilan dapat terlihat dari perlakuan sekolah yang ditujuakan 

kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang keluarga, hal ini diharapkan 

akan menjadikan siswa merasa sama walapun memiliki latar belakang ekonomi 

yang berbeda. Hal ini sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Widjaja 

(1995:66) bahwa “Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia 

terkandung nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai 

kerakyatan dan nilai keadilan”. Sementara itu, wujud kegiatan Kepramukaan 

berupa kegiatan fisik dan non fisik. 

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan kepramukaan 

berlangsung dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sikap anggota pramuka dimana 

setiap kegiatan diawali dengan berdoa, serta melakukan tindakan-tindakan yang 



 
 

sesuai dengan ajaran agama atau menerapkan nilai ketuhanan, kondisi tersebut 

sesuai dengan  TAP MPR nomor II/MPR/1978 tentang perwujudan pengamalan 

Pancasila yakni: 

a) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa: 

b) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan 

agama dan kepercayaannya masing-masing meurut dasar kemanusiaan 

yang adil dan beradab. 

c) Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan 

penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina 

kerukunan hidup. 

d) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan 

agama dan kepercayaanya. 

e) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 

 

Penerapan nilai kemanusiaan dapat dilihat ketika anggota Pramuka mimiliki 

sikap rela berkorban, hal ini dapat dilihat dari sikap kasih sayang terhadap teman 

berupa merapikan atribut serta berlaku ringan tangan terhadap teman. Prilaku 

tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Joesoef sebagaimana dikutip 

oleh Hadi (2007:32) yakni “Kepramukaan merupakan tempat bagi pemuda guna 

berlatih kerjasama. Mereka belajar merelakan kepentingan perseorangan demi 

kepentingan bersama (kelompok) bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama”. 

Penerapan nilai persatuan tampak dari pola pembelajaran berkelompok serta 

tingkat antusisas anggota Pramuka ketika berkelompok. Prilaku tersebut sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Joesoef sebagaimana dikutip oleh Hadi 

(2007:32) yakni “Kepramukaan merupakan tempat bagi pemuda guna melatih 

dalam hal berorganisasi, gerak organisasi baik ke dalam maupun ke luar”.  

Penerapan nilai kerakyatan dapat dilihat dari tingginya sikap demokrasi 

serta musyawarah oleh anggota Pramuka. Hal ini, sependapat dengan teori yang 

dikemukakan oleh Joesoef sebagaimana dikutip oleh Hadi (2007:32) yakni 

“Kepramukaan merupakan tempat bagi pemuda guna berlatih hidup demokratis 

seperti segala sesuatu dirundingkan secara bersama, dipecahkan bersama dan 

diputuskan bersama”.  

Penerapan nilai keadilan dapat terlihat dari keterbukaan Pembina dalam 

membentuk kelompok tanpa membeda-bedakan susunan, serta tingkat toleransi 

anggota Pramuka terhadap pendapat temanya. Sependapat dengan hal tersebut, 



 
 

teori yang dikemukakan oleh Joesoef sebagaimana dikutip oleh Hadi (2007:32) 

yakni: 

Kepramukaan pemuda merupakan tempat bagi pemuda guna melatih jiwa 

toleransi (berjiwa terbuka) seperti belajar menerima kenyataan, bahwa 

dalam menghadapi masalah banyak timbul perbedaan pendapat atau 

pertentangan, belajar menerima kritik dan belajar menguasai emosi. 

 

Kendala-kendala yang muncul dalam implementasi nilai-nilai Pancasila 

bersumber dari 2 faktor, yakni faktor individu dan lingkungan penunjang . 

Perbedaan tingkat kesadaran anggota Pramuka dalam menerapkan nilai-nilai 

Pancasila serta faktor pendukung yakni keterbatasan Pembina yang aktif dalam 

mengikuti kegiatan latihan Pramuka. 

Solusi yang dilakukan guna mengatasi masalah kurangnya Pembina 

Pramuka adalah dengan cara sistem kaderisasi atau senioritas, sehingga anggota 

Pramuka mendapatkan sosok yang dapat dicontoh  dan mendapatkan perhatian. 

Permasalahn kesadaran siswa untuk penerapan nilai-nilai Pancasila dapat diatasi 

dengan pendekatan individu oleh Pembina, hal tersebut dirasa efektif untuk 

mengatasi permasalahan kesadaran siswa. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait dengan judul “ Implementasi 

Nilai-nilai Pancasila dalam Kegiatan Kepramukaan (Studi kasus di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013)” maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Wujud nilai-nilai Pancasila di SMP Negeri 1 Boyolali dapat dilihat melalui 

program-program yang dibentuk oleh sekolah. Wujud nilai ketuhanan dapat 

dilihat dari diselengarakanya ekstrakulikuler yang mengandung nilai religi 

seperti murotal dan program-program menyambut hari besar keagamaan. Nilai 

kemanusiaan dapat dilihat dari usaha sekolah untuk melakukan kegiatan bakti 

masyarakat seperti membantu korban bencana alam dan lainya. Nilai persatuan 

dilakukan dengan cara merekatkan hubungan antara guru dengan sesama guru 

atau guru dengan murid. Nilai kerakyatan dapat dilihat dari kehidupan yang 

demokratis di lingkungan sekolah. Nilai keadilan dapat terlihat dari perlakuan 

sekolah yang ditujuakan kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang 



 
 

keluarga, hal ini diharapkan akan menjadikan siswa merasa sama walapun 

memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda. Sementara itu, wujud kegiatan 

Kepramukaan meliputi kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik berupa 

Upacara rutin, latihan PBB, permainana dan keterampilan. Kegiatan non fisik 

berupa pemberian materi serta pengetahuan umum. 

2. Implementasi nilai-nilai Pancasila di SMP Negeri 1 Boyolali berjalan dengan 

baik. Penerapan nilai ketuhanan tampak terlihat dari ketaatan anggota pramuka 

dalam mengamalkan ajaran-ajaran Agama. Penerapan nilai kemanusiaan 

tampak dari rasa kasih sayang antar anggota Pramuka. Penerapan nilai 

persatuan tampak kegiatan yang dilakukan selalu mengedepankan untuk 

memupuk rasa kebersamaan. Penerapan nilai kerakyatan tampak dari 

terjaganya demokrasi dalam kegiatan kepramukaan hal ini dapat terlihat dari 

kebebasan anggota Pramuka untuk melakukan musyawarah dalam 

memutuskan permasalahan. Nilai Keadilan tampak dari tingkat toleransi 

anggota Pramuka, serta Pembina Pramuka yang bersikap adil tanpa membeda-

bedakan anggota Pramuka. 

3. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan Kepramukaan di SMP 

Negeri 1 Boyolali memiliki kendala yakni kendala yang berasal dari individu 

dan kendala yang berasal dari lingkungan penunjang. Kendala yang pertama 

adalah tingkat kesadaran anggota Pramuka berbeda satu dengan yang lainya, 

hal ini berpengaruh pada kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. 

Kendala yang kedua terkait lingkungan penunjang adalah kurangnya Pembina 

aktif yang berakibat kurangnya sosok yang dapat dicontoh oleh anggota 

Pramuka 

4. Menghadapi kendala yang muncul dalam implementasi nilai-nilai Pancasila 

dalam kegiatan kepramukaan telah dilakukan berbagai upaya. Kendala yang 

muncul akibat perbedaan tingkat kesadaran siswa untuk mengamalkan nilai 

Pancasila dapat diatasi dengan pendekatan individu oleh Pembina Pramuka. 

Kurangya Pembina aktif yang dapat memberikan contoh terhadap anggota 

Pramuka dalam pelaksanaan nilai Pancasila dapat diatasi dengan sistem 

Kaderisasi atau senioritas. 
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