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Abstract 

 Purposes of this research are to describe (1) the characteristics of the 
material in the scout activity at SMK Negeri 2 Purworejo; (2) characteristics of the 
activities of students in the scout activity at SMK Negeri 2 Purworejo; (3) 
characteristics of assessment in the scout activity at SMK Negeri 2 Purworejo; and 
(4) cultivation of character in the scout activity at SMK Negeri 2 Purworejo.This 
investigation was a qualitative research. Data was collected using the following 
techniques:  interview, observation, and documentation.  

The findings suggested that (1) Inculcation of character in the scout activity at 
SMKN 2 Purworejo was carried out in an integrated manner with all the scouts 
activities either through delivery of materials or support programs. 18 kinds of 
character values were given with respect to 10 code of honor pillars by using 
among system. Companion program was organized to instill the character values 
such as public speaking to the communication value. (2) Material of scout activity 
at SMKN 2 Purworejo was taken from various sources and given without any 
military aspect. In addition to the compulsory material shall also be given a 
special material that is Saka Kencana containing practical skills knowledge and 
societal. (3) Students were active in scouting activity at SMKN 2 Purworejo. Their 
active participation was demonstrated by following the activity every week. 
Students did not only conduct the individual activities, but also groups activities in 
each sangga. (4) Assessment in the scout activity at SMKN 2 Purworejo was done 
thoroughly, both the assessment of enforcement board members and program 
assessment. The assessment to the ability of enforcement board members included 
the scouting aspect listed in the SKU book.  
 
Keywords: scout, material, activity, assessment, inculcation 
 

PENDAHULUAN 

Salah satu upaya dalam menyelenggarakan upaya pendidikan bagi 

kaum muda melalui kegiatan pramuka dengan sasaran meningkatkan sumber daya 

kaum muda, untuk mewujudkan masyarakat madani, dan dapat melestarikan 

keutuhan dari: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal 

Ika, Ideologi Pancasila, dan Kehidupan Rakyat yang Rukun dan Damai. 
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Upaya meningkatkan dan melestarikan hal di atas, maka kegiatan 

pramuka menjadi salah satu kegiatan di sekolah yang akan membentuk watak, 

akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Pengembangan kegiatan pramuka lebih 

mengandalkan inisiatif sekolah (Yuri, 2008: 2). Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan, tertanggal 

18 Oktober 1984, No. 0461/U/1992, tentang Pembinaan Kesiswaan. Kemudian 

disusul dengan Keputusan Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan 

Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tertanggal 27 Juni 1992, No. 

226/C/Kep/0/1992 tentang Pedoman Pembinaan Kesiswaan. Selain itu, Presiden 

Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Republik 

Indonesia, tertanggal 3 Mei 1999, Nomor 34 tahun 1999, tentang Pengesahan 

Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. Dan disusul dengan Surat Keputusan Ketua 

Kwartitr Nasional Gerakan Pramuka, tertanggal 22 Juli 1999, Nomor 107 tahun 

1999, tentang Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 

Gerakan Praja Muda Karana sebagai kelanjutan dan pembaharuan 

dari Gerakan Kepanduan Nasional dibentuk karena dorongan kesadaran dalam 

bertanggung jawab atas kelestarian negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dan berazaskan Pancasila 

untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi kaum muda melalui 

kepramukaan dengan sasaran meningkatkan sumber daya kaum muda, 

mewujudkan masyarakat madani dan melestarikan Negara Kesatuan Repulik 

Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika, Ideologi Pancasila, kehidupan rakyat 

yang rukun dan damai serta lingkungan hidup di bumi nusantara ini. 

Namun pada kenyataannya kegiatan pramuka kurang mendapat 

tempat di mata masyarakat. Banyak persepsi yang menyatakan bahwa kegiatan 

pramuka hanyalah kegiatan senang-senang yang hanya bisa tepuk-tepuk dan 

nyanyi-nyanyi. Jika ditinjau dari berbagai sisi secara mendalam banyak kegiatan 

pramuka mengandung banyak manfaat bagi anak didik (Isriyanah, 2006: 19). 

Diantaranya adalah kegiatan pramuka akan menanamkan sikap ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, Kesadaran berbangsa dan bernegara, Pengamalan Moral 

Pancasila, Pemahaman Sejarah Perjuangan Bangsa, Rasa Percaya Diri, Tanggung 
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Jawab dan Disiplin, Melatih kecakapan khusus, serta Menjaga kebersihan dan 

ketertiban serta penyuluhan kesehatan dan menjaga keindahan, kelestarian 

lingkungan hidup (Bachsan, 2010: 8). 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo merupakan sekolah 

berstandar Nasional di mana dalam kegiatan pendidikannya telah 

menyelenggarakan kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka tersebut, rutin dilakukan 

setiap hari jumat yang dikelola oleh guru-guru yang menjadi Pembina pramuka. 

Kegiatan pramuka di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo telah 

menghasilkan beberapa prestasi. SMKN 2 Purworejo menjadi Gugus depan 

kegiatan pramuka di tingkat sekolah menengah khususnya di Kabupaten 

Purworejo. Berbagai perlombaan diikuti oleh dewan penegak seperti menjadi 

juara I dalam kegiatan Scout Blog Competition Tahun 2011. Dalam perlombaan 

tersebut dewan penegak SMKN 2 Purworejo menunjukkan kemampuannya dalam 

berteknologi terutama dalam membuat blog edukatif. 

Menurut Abas (dalam Isriyanah, 2006: 26), gerakan pramuka adalah 

badan non-pemerintah yang berusaha membantu pemerintah dan masyarakat 

dalam membangun masyarakat dan bangsanya khususnya di bidang pendidikan 

melalui kegiatan kepramukaan dengan menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan 

dan Metode Kepramukaan (PDK dan MK). Berdasarkan buku “B-P’s Out Look” 

karangan Lord Baden Powell (pencipta pendidikan kepramukaan) disebutkan 

bahwa: Kepramukaan bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari secara tekun, 

bukan pula merupakan suatu kumpulan dari ajaran-ajaran dan naskah-naskah 

buku, namun “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, ketrampilan dan 

kesediaan memberi pertolongan.” 

Strategi penyampaian nilai-nilai karater dalam kegiatan pramuka 

dilakukan melalui pengamalan Trisatya dan dan Dasadarma (Rahina, 2010: 4). 

Bentuk pembinaan karakter melalui gerakan pramuka adalah gerakan Pramuka 

melakukan kegiatan yang menarik dan menyenangkan, dilaksanakan secara 

praktik yang praktis, kegiatan belajar sambil melakukan. Kegiatan itu bersumber 
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dari satya dan darma Pramuka. Satya sebagai janji, darma sebagai ketentuan 

moral. Untuk Pramuka Siaga dirumuskan dalam “dwi satya dan dwi darma”, 

sedangkan untuk Pramuka Penggalang/Penegak/Pandega dirumuskan dalam “tri 

satya dan dasa darma”  (Winarti, 2010: 7) 

Menurut Bachsan (2010: 5-7) materi-materi dalam kegiatan pramuka 

diantaranya  materi kepramukaan, materi wawasan, materi kedisiplinan terdiri dari 

latihan kepemimpinan dan latihan peraturan baris berbaris (PBB), Materi 

Ketangkasan dan Kecermatan, Materi Survival, Metari Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan. Aktivitas siswa dalam kegiatan pramuka adalah kegiatan yang 

dilakukan siswa. Aktiviats yangd apat dilakukan siswa antara lain  Lompat Tali 

(Kegiatan ini dilaksanakan di masing-masing Ambalan), Pelantikan penegak, 

Penegak Bantara & Laksana, Gladian Pimpinan Sangga (DIANPINSA), Raimuna 

(Rover Moot), Perkemahan Wirakarya, Perkemahan Bhakti, dan Jamboree On 

The Air (JOTA) dan Jamboree On The Internet (JOTI) (Wikipedia, 2012: 4). 

Penelitian yang dilakukan oleh Michinagua (1992) dengan judul 

penelitian American Scouting Historical Society, penelitiannya membahas 

mengenai kepramukaan di Amerika Serikat. Penelitian ini mengulas mengenai 

cara yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat untuk melestarikan budaya 

kepramukaan yang sudah akan hilang di masyarakat Amerika Serikat. Untuk 

melestarikan budaya pramuka tersebut, pemerintah AS membuka diskusi bagi 

siapa saja yang tertarik dengan kepramukaan. Anggota pramuka akan diberi 

fasilitas oleh pramuka baik gedung maupun sarana lainnya. Lewis (2004) dalam 

penelitiannya yang berjudul The Relation Between Extracurricular Activities With 

Academic And Social Competencies In School Age Children: A Meta-Analysis. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengintegrasikan studi partisipasi dari tahun 

1990-an dan memberikan informasi kepada sumatif sebagai dampak partisipasi 

kegiatan ekstrakurikuler pada karakteristik pendidikan dan psiko-sosial. Sebagai 

kesimpulan, hasil terbaik bagi anak-anak dan remaja yang membawa ke 

perkembangan yang baik adalah kegiatan terstruktur sesuai dengan tahapan 

perkembangan. Selain itu, keuntungan akademik dan sosial dari kegiatan 

ekstrakurikuler yang telah diteliti dalam penelitian ini dapat digunakan untuk 
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menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan program bagi kegiatan belajar 

siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nierman (2010) dengan judul 

penelitian Skill-based Scouting of Open Management Content  membahas 

mengenai pengelolaan keterampilan dalam kegiatan pramuka. Disebutkan bahwa 

untuk mendapatkan SDM yang bagus perlu pencarian atau pemberian 

keterampilan untuk SDM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan 

SDM dalam kegiatan pramuka digunakan metode yang keterampilan berbasis 

content yang memberikan materi-materi khusus untuk skill. Penelitian yang 

dilakukan oleh Cousse (2009) Youth work and its forgotten history. A view from 

Flanders, penelitian membhaas mengenai aktivitas pemuda khususnya dalam 

kegiatan social. Disebutkan dalam penelitian ini mengenai kesulitan pemuda 

dalam melakukan aktivitas social adalah mereka lebih focus untuk kegiatan 

rekreasi. Hasil penelitian menunujukkan bahwa  pemuda dalam melakukan 

kegiatan lebih berfokus pada manfaat yang diterimanya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Choudhur (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Promoting 

Value Education through Children’s Literature, hasil dari penelitian ini adalah 

cerita sastra terutama mengeni perjuangan dan juga tentang cerita kepahlawanan 

yang menanamkan pendidikan nilai akan lebih dipahami anak dibandingkan 

dengan penyampaian materi pendidikan nilai secara formal. 

Berdasarkan uraian di atas tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini meliputi (a) Untuk mendeskripsikan karakteristik penanaman 

karakter dalam kegiatan pramuka di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Purworejo? (b) Untuk mendiskripsikan karakteristik materi dalam kegiatan 

pramuka di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo. (c) Untuk 

mendiskripsikan karakteristik aktivitas siswa dalam kegiatan pramuka di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo. (d) Untuk mendiskripsikan karakteristik 

penilaian dalam kegiatan pramuka di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 

Purworejo.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian mengenai pengelolaan kegiatan pramuka di Sekolah Menengah 
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Kejuruan Negeri 2 Purworejo yang merupakan sekolah berstandar Nasional di 

Purworejo.   

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, penelitian kualitatif 

menghasilkan deskripsi analitik tentang fenomena-fenomena secara murni bersifat 

informatif dan berguna bagi masyarakat peneliti, pembaca dan juga partisipan 

(Sukmadinata, 2007: 107). Etnografi menurut Spradley (2007: 13) adalah suatu 

kebudayaan yang mempelajari kebudayaan lain. Etnografi merupakan suatu 

bangunan pengetahuan yang meliputi teknik penelitian, teori etnografis, dan 

berbagai macam deskripsi kebudayaan. Etnografer menjadi tertarik secara 

mendalam dalam suatu budaya sebagai bagian dari pemeransertaannya dan 

mencatat secara serius data yang diperolehnya dengan memanfaatkan catatan 

lapangan (Moleong, 2007: 26).  

Agar didapatkan data yang valid dan reliabel, peneliti terjun 

langsung ke lokasi penelitian. Kehadiran peneliti dalam melakukan penelitian ini 

dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan yang dikhususkan untuk mencari data 

mengenai pengelolaan kegiatan pramuka di SMK Negeri 2 Purworejo. Oleh 

karena itu, kedudukan peneliti adalah sebagai instrumen penelitian dan juga 

sebagai siswa (Spradley, 2007: 39). 

Dalam penelitian kualitatif, informan tidak disebut sebagai subjek 

penelitian, karena sumber data menyangkut orang mempunyai kedudukan yang 

sama antara yang diteliti dan peneliti. Dalam penelitian ini melibatkan orang yang 

berperan sebagai orang kunci (key person). Dalam hal ini adalah kepala sekolah, 

guru pembina pramuka dan dewan penegak serta siswa yang andil dalam 

pengelolaan kegiatan pramuka di SMK Negeri 2 Purworejo. 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini: 

(a) Wawancara Mendalam, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi 

mendalam tentang latar belakang dan substansi permasalahan. Data yang ingin 

didapat dari wawancara ini adalah data tentang pengelolaan kegiatan pramuka di 

SMK Negeri 2 Purworejo. (b) Observasi, Peneliti mengobservasi secara langsung, 
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baik secara formal maupun informal. (c) Dokumentasi, Data yang disajikan 

tersebut berupa (1) Program kerja, (2) kepengurusan pramuka, (3) dokumen 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka, (4) materi kegiatan pramuka, dan (5) Profil di 

SMK Negeri 2 Purworejo. 

Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan 

yang dijelaskan Miles dan Huberman (2007: 16) yang terdiri dari tiga tahapan 

yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/verivication), biasa dikenal 

dengan model analisis interaktif (interactive model of analysis). 

Menurut Moleong (2007: 324) untuk menetapkan keabsahan data 

yang diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria: 1) derajat 

kepercayaan (credibility); 2) keteralihan (transferability); 3) ketergantungan 

(dependability); 4) kepastian (confirmability). Dari empat uji keabsahan data 

hanya satu uji keabsahan daya yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kepercayaan (credibility). Uji credibility atau validitas internal merupakan uji 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan 

triangulasi.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penanaman Karakter Dalam Kegiatan Pramuka di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Purworejo 

Dalam menanamkan dan menumbuhkan karakter bangsa, Dewan 

peegak SMKN 2 Purworejo mempergunakan 10 pilar yang  menjadi kode 

kehormatan. Kode kehormatan mempunyai makna suatu norma (aturan) yang 

menjadi ukuran kesadaran mengenai akhlak yang tersimpan dalam hati yang 

menyadari harga dirinya, serta menjadi standart tingkah laku pramuka di 

masyarakat. Dalam mengimplemasikan 10 pilar tersebut, antara anggota  

penggalang, penegak dan pandega hingga anggota dewasa disesuaikan dengan 

perkembangan rohani dan jasmani. Setiap item dalam sepuluh pilar  tersebut 

dijabarkan dalam  satuan kecakapan khusus (SKK) yang menjadi alat  untuk 
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mengetahui perkembangan kemampuan dan keterampilan dalam menerapkan 

norma-norma yang ada. 

Pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter bangsa sama halnya 

dengan penyampaian materi kepramukaan yaitu melalui sistem among. Sistem 

among ini merupakan opini dari Ki Hajar Dewantoro dimana penanaman nilai-

nilai karakter  dilaksanakan dengan cara memberi kebebasan kepada siswa untuk 

dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa tanpa paksaan dengan maksud untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri. Sistem among proses pendidikan kepramukaan 

bertujuan membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin dan mandiri 

dalam hubungan timbal balik antar manusia.  

Dengan sistem among ternyata karakter anggota penegak pramuka 

SMKN 2 Purworejo dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang 

peneliti peroleh. Dalam kegiatan pramuka ternyata Dewan penegak menggunakan 

buku SKK dalam menampingi latihan. Hal ini dapat dilihat kemampuan anggota 

dalam mengimplementasikan karakter bangsa seperti tingkat kedisipinannya, kerja 

kerasnya, komunikasinya, kemandiriannya, dan lain sebagainya. 

Penggunaan SKK yang digunakan dalam bentuk dokumen 

mempermudah dalam pemantauan nilai-nilai karakter dalam diri anggota dewan 

penegak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Choudhur (2003) 

dalam penelitiannya yang berjudul Promoting Value Education through 

Children’s Literature, Penelitian ini membahas mengenai karya sastra sebagai 

media dalam memberikan pendidikan nilai bagi siswa. Hasil dari penelitian ini 

adalah cerita sastra terutama mengeni perjuangan dan juga tentang cerita 

kepahlawanan yang menanamkan pendidikan nilai akan lebih dipahami anak 

dibandingkan dengan penyampaian materi pendidikan nilai secara formal. 

Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Choudhur 

(2003) dengan penelitian yang dilakukan di SMKN 2 Purworejo memiliki 

persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama membahas mengenai 

penyamapaian atau penanaman nilai-nilai karakter. Hanya saja penelitian yang 

dilakukan oleh Choudhur (2003)  penanaman nilai diberikan melalui karya sastra 

dalam forum formal. Sedangkan penelitian yang dilakukan di SMKN 2 Purworejo 
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nilai-nilai karakter diberikan melalui  system among dalam kegiatan 

esktrakurikuler dan tidak harus dalam forum formal. 

Program-program yang mendukung penanaman nilai karakter bangsa 

juga dilakukan diselenggarakan oleh pihak sekolah. Terdapat program kegaitan 

yang membedakan dengan program sekolah lainnya dalam memberikan atau 

menanamkan nilai karakter bangsa. Program-program tersebut diantaranya adalah 

penggalangan dana yang melatih peduli social setiap bulannya, pengajian akhir 

pekan untuk menanamkan sikap religi siswa, SMKN 2 Purworejo juga 

menyelenggarakan kegiatan bazar buku untuk meningkatkan kemampuan gemar 

membaca anggota pramuka. Untuk melatih kemampuan siswa dalam 

berkomunikasi kami selenggarakan pelatihan public speaking yang dapa diikuti 

oleh seluruh anggota pramuka. Dengan adanya program tersebut anggota pramuka 

tidak hanya dilatih cara berkomunikasi dengan baik namun juga dilatih 

menunjukkan cara berkomunikasi yang sopan dengan orang lain. 

Karakteristik Materi Dalam Kegiatan Pramuka di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Purworejo 

Pada dasarnya materi kegiatan pramuka sekolah kejuruan sama 

dengan sekolah menengah pada umumnya, hanya saja pengelolaan kegiatannya 

yang berbeda antara satuan pendidikan menengah yang satu dengan satuan 

pendidikan menengah lainnya. Kegiatan penyelenggarakan pramuka di SMKN 2 

Purworejo sudah terporgram dengan baik. Pelaksanaan kegiatan pramuka rutin 

dilaksanakan setiap hari Jumat dimulai pukul 13.30 hingga 15.30 WIB serta 

diikuti oleh semua DP dan ambalan kelas juga pembina. 

Fungsionaris kepramukaan SMKN 2 Purworejo tidak hanya 

mengandalkan buku SKU saja dalam memberikan materi. Sumber materi 

diambilkan dari  buku gugus depan kabupten, buku yang dikeluarkan oleh kwaran, 

buku SKU, modul pramuka SMKN 2 Purowrejo, dan juga berasal dari internet. 

Sumber materi yang bersumber dari internet dilakukan agar memperkaya 

perbendaharaan materi yang akan diberikan kepada anggota penegak SMKN 2 

Purworejo. Materi yang diambilkan dari internet tersebut membuat para anggota 

menjadi lebih paham akan materi yang diberikan. Misalnya saja materi tentang 
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semapor yang ditunjukkan dengan video. Anggota penegak tidak hanya melihat 

materi semapur yang diperagakan oleh dewan ambalan saja, namun dapat 

mendengar apa yang disampaikan karena video merupakan multimedia yang tidak 

hanya menampilkan gambar saja. Materi multimedia tersebut akan membantu 

anggota penegak atau siswa dalam menerima materi sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Orhun (2002) penelitian ini membahas mengenai bahan ajar 

berbasis multimedia yang digunakan dalam pembelajaran online yang disebut 

dengan Merlot. Salah satu isi dari materi dalam Merlot adalah tugas dan evaluasi 

yang membantu siswa dalam mengidentifikasi materi pembelajaran mereka.bahan 

evaluasi dapat berupa review, evaluasi kelompok, maupun evaluasi individual. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya Merlot atau bahan ajar multimedia  

terjadi perubahan yang signifikan terutama kualitas pembelajaran. 

Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Orhun (2002) 

dengan penelitian yang dilakukan di SMKN 2 Purworejo memiliki persamaan dan 

perbedaan. Keduanya sama-sama membahas materi pembelajaran yang dikemas 

dalam multimedia. Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Orhun (2002) fokus 

pada materi multimedia saja. Sedangkan penelitian yang dilakukan di SMKN 2 

Purworejo materi yang dibahsa lebih luas baik materi konvensional, sumber 

materi, dan juga bentuk materi pembelajaran. 

Sistematika Materi Pramuka SMKN 2 Purworejo dapat dilihat dari 

tabel berikut ini. 

No Materi 
1 Pembagian sangga dan Wali sangga 
2 Kesakaan  
3 Latian kepramukaan 
4 Ketahanan fisik & metal dan peta pita 
5 Materi sandi dan morse 
6 Latihan PBB 
7 Materi semaphore dan tali temali 
8 Latihan PBB dan P3K 
9 Materi menafsir 
10 Perkemahan  
11 Tukar wawasan 
12 Berpetualangan dan peta pita 
13 Materi morse 
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14 Materi SKU 
15 Materi semaphore 
16 Tukar wawasan dan PBB 
17 Materi CDP 
18 Kompasdan peta pita 
19 Kekompakan dan kecakapan 
20 Pemilihan calon dewan 

 

Adapun materi utama yang diberikan diawal kegiatan pramuka di 

SMKN 2 Purworejo adalah materi dasar kepramukaan yang merupakan syarat 

kecakapan umum untuk menjadi dewan penegak. Selain materi wajib, ada materi 

lainnya yang diberikan dalam penyelenggaraan kegiatan pramuka di SMKN 2 

Purworejo. Materi tersebut diberikan baik dalam bentuk teori ataupun dalam 

bentuk praktik.  Materi teori diberikan di dalam ruangan, biasanya yang 

membutuhkan kosentrasi dan pemahaman yang tinggi. Materi teori yang diberikan 

pada kegiatan pramuka di SMKN 2 Purworejo adalah materi tentang wawasan. 

Materi Wawasan terdiri dari materi tentang wawasan nusantara, dan sosialisasi 

dan persiapan diri membangun masyarakat  

Terdapat materi pramuka yang diberikan SMKN 2 Purworejo yang 

memberikan tantangan kepada siswa dan menguji keberanian siswa. Materi 

tersebut adalah materi survival. Materi survival merupakan materi untuk melatih 

dewan penegak untuk hdup di lingkungan yang berbeda terutama jauh dari orang 

tua. Materi Survival terdiri dari perkemahan Sabtu Minggu (PERSAMI) dan 

Perkemahan Jum’at, Sabtu, Minggu (PERJUSAMI).  

Materi khusus yang diberikan oleh pihak SMKN 2 Purworejo adalah 

materi tentang satuan karya. SAKA yang diberikan dalam kegiatan pramuka di 

SMKN 2 Purworejo adalah Saka Kencana. Saka Keluarga Berencana (Kencana) 

adalah wadah kegiatan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan 

keterampilan praktis dan bakti masyarakat, dalam bidang Keluarga Berencana, 

Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Kependudukan. Pembinaan Saka Kencana 

berada di bawah Gerakan Pramuka yang bekerjasama dengan Badan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN). Pembina Satuan Karya Pramuka disebut 

PAMONG SAKA. Setiap Satuan Karya mempunyai satuan – satuan yang lebih 
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kecil yang disebut KRIDA. Pamong Saka, tidak harus Gerakan Pramuka, tetapi 

setiap anggota masyarakat yang dianggap mampu dan ahli dalam bidang-bidang 

SAKA, misal guru, dokter, polisi, tentara, pelaut, penyuluh KB, polisi hutan,dsb. 

Orang – orang tersebut dapat disebut Instruktur Saka. 

Karakteristik Aktivitas Siswa Dalam Kegiatan Pramuka di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Purworejo 

Aktivitas siswa dalam kegiatan pramuka di SMKN 2 Purworejo 

adalah mengikuti setiap kegiatan yag diprogramkan oleh pihak dewan Pembina 

dan juga dewan penegak. Pada umumnya siswa melakukan kegiatan rutin yang 

sudah terprogram. Untuk kegiatan rutin siswa sebagai anggota penegak 

melakukan kegiatan laithan pada hari Jumlat siang. Siswa melakukan kegiatan 

upacara, kemudian pembinaan dalam satuan gerak sesuai bidangnya dengan 

mengikuti ketentuan pada syarat Kecakapan Umum (SKU), Syarat Kecakapan 

Khusus (SKK) dan seterusnya dan di akhiri dengan upacara penutupan. 

Dalam kegiatan pramuka siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok 

yang terdiri dari 7-6 anggota. Kelompok tersebut sering disebut dengan sangga. 

Siswa tidak hanya melakukan aktivitas kelompok saja, namun juga melakukan 

aktivitas individual. Untuk aktivitas secara individual biasanya adalah 

menunjukkan kemampuan pengetahuan dasar seeprti menghafal dasar darma 

pramuka trisatya, mengenal tanda kepramukaan dan lain sebagainya. Aktivitas 

kelompok dilakukan ketika materi pramuka membuthkan kerja sama dan mudah 

dikerjakan jika dilakukan secara bersama-sama. Aktivitas kelompok yang 

dilakukan oleh masing-masing sangga misalnya saja kegiatan baris-berbaris, 

membuat dragbar, membangun tenda, dan lain sebagainya. 

Siswa tidak hanya melakukan kegiatan di lingkungan sekolah saja, 

kakak bantara dan juga Pembina pramuka SMKN 2 Purworejo sudah 

memprogramkan kegiatan kemah dibumi perkemahan setiap semester. Dalam 

kegiatan pramuka tersebut siswa diminta untuk menyiapkan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan seperti tongkat, topi, kelengkapan pramuka, Ransel, pakaian 

perjalanan, cadangan makanan dan lain sebagainya. Adapun fasilitas yang 

diberikan pihak sekolah untuk mendukung aktivitas siswa melakukan kegiatan 
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pramuka adalah lokasi perkemahan, dana, perlengkapan kepramukaan seeprti 

semapor, kotak P3K dan lain sebagainya. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan 

pramuka dilakukan pihak SMKN 2 Purworejo untuk memperlancar jalannya 

pramuka. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Michinagua (1992) 

yang membahas mengenai kepramukaan di Amerika Serikat. Penelitian ini 

mengulas mengenai cara yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat untuk 

melestarikan budaya kepramukaan yang sudah akan hilang di masyarakat 

Amerika Serikat. Untuk melestarikan budaya pramuka tersebut, pemerintah AS 

membuka diskusi bagi siapa saja yang tertarik dengan kepramukaan. Anggota 

pramuka akan diberi fasilitas oleh pramuka baik gedung maupun sarana lainnya. 

Kegiatan pramuka yang diikuti oleh siswa SMKN 2 Purworejo 

memberikan manfaat untuk aspek sosial siswa. Meskipun hanya diberikan mellaui 

kegiatan ekstrakurikuler namun kegiatan aktivitas dalam kegiatan prmauka 

mampu merubah siskap siswa menjadi lebih baik. Siswa sudah mampu 

menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, berjiwa sosial, kerjasama, toleransi 

dan lain sebagainya. Dampak positif pramuka yang diberikan dalam kegiatan 

pramuka tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lewis 

(2004), tujuan penelitian ini adalah untuk mengintegrasikan studi partisipasi dari 

tahun 1990-an dan memberikan informasi kepada sumatif sebagai dampak 

partisipasi kegiatan ekstrakurikuler pada karakteristik pendidikan dan psiko-

sosial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja yang 

membawa ke perkembangan yang baik adalah kegiatan terstruktur sesuai dengan 

tahapan perkembangan. Selain itu, keuntungan akademik dan sosial dari kegiatan 

ekstrakurikuler yang telah diteliti dalam penelitian ini dapat digunakan untuk 

menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan program bagi kegiatan belajar 

siswa. 

Ada aktivitas insedental yang dilakukan oleh siswa dalam melakukan 

kegiatan pramuka di SMKN 2 Purworejo. Kegiatan insedental tersebut dilakukan 

sewaktu-waktu sehingga kadang belum masuk dalam program kepramukaan yang 

disusun oleh dewan Pembina pramuka SMKN 2 Purworejo. Kegiatan insedental 

tersebut misalnya saja kami tiba-tiba diminta untuk membantu Satgas PAM 
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lebaran, menjadi relawan saat terjadi musibah atau bencana alam, andil dalam 

penanaman pohon, dan juga Bersih Kampus. 

Materi-materi yang diberikan dalam kegiatan pramuka mendukung 

penanaman karakter bangsa terutama untuk karakter kedisiplinan, jiwa social, 

kepemimpinan, tanggungjawab, kerjasama, dan lain sebagainya. Kegiatan 

pramuka tidak hanya melatih anggotanya memiliki jiwa kepemimpinan yang 

tinggi namun juga rasa social yang tinggi. Dalam materi P3K mereka dilatih untuk 

membantu seseorang yang mengalami kecelakaan. Dalam kegiatan kemah mereka 

belajar disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan juga menunjukkan sikap 

tanggungjawab. 

Karakteristik Penilaian Dalam Kegiatan Pramuka di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 2 Purworejo 

Penilaian dalam kegiatan pramuka dilakukan dikahir semester. Waktu 

pelaksanaan evaluasi dilakukan dalam satu semester baik tengah semester maupun 

di akhir semester. Bentuk evaluasi untuk melihat kemampuan anggota penagak 

dilakukan baik secara tertulis maupun secara praktik. Namun adakalanya Kakak 

Pembina melakukan kegiatan pengamatan untuk setiap anggota penegak dan 

melaporkan hasil obsrevasi tersebut kepada Pembina Pramuka.  

Untuk materi praktik dilakukan secara tim dan juga individual. Untuk 

soal yang membutuhkan kerjasama biasanya pihak dewan pengak SMKN 2 

Purworejo meminta anggota penegak untuk berkelompok sesuai dengan sangga 

masing-masing yang sudah terbentuk. Evaluasi praktik ada yang dilakukan secara 

individual ada pula yang dilakukan secara kelompok. Untuk evaluasi individual 

dilakukan di sekolah dengan meminta anggota penegak untuk menunjukkan 

kemampuan pengetahuan tentang sandi morse, semapur, wawasan kepramukaan 

dan lain sebagainya. 

System penilaian tidak menggunakan system nilai sebab aspek yang 

dinilai adalah afektif. Untuk menilai sikap siswa seperti yang sudah dijelaskan di 

atas, pihak SMKN 2 Purworejo menggunakan system penilian sebagai berikut. 

BT = Belum Terlihat, MT = Mulai Terlihat MB = Mulai Berkembang, dan  

MK = Menjadi Kebiasaan.  
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Penialain kegiatan pramuka di SMKN 2 Purworejo dilakukan secara 

menyeluruh bukan hanya dilakukan unntuk siswa saja namun juga untuk program 

kegiatan pramuka itu sendiri. Berbeda dengan kegiatan evaluasi yang dilakukan 

untuk anggota penegak, evaluasi untuk program berjalannya kegiatan pramuka 

lebih dilakukan secara koordinasi. Evaluasi dilakukan secara internal. Dilakukan 

secara internal dalam artian seluruh pengurus pramuka SMKN 2 Purworejo 

bersama-sama melakukan evaluasi dari kegiatan pramuka. Kegiatan tersebut 

biasanya dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi. 

Penilaian yang menyeluruh tersebut dilakukan untuk memberikan 

pembelajaran yang optimal bagi siswa sehingga potensi dan kemampuan siswa 

meningkat. Penialian secara menyeluruh tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Clark (2008) Penelitian ini menjelaskan mengenai  tantangan 

untuk mempromosikan pembelajaran yang efektif terletak di kelas dengan 

melakukan  penilaian formatif yang lebih baik. Hasil menunjukkan bahwa system 

penilaian didasarkan atas lima prinsip dasar, yang semuanya berkisar pada pusat 

interaksi pembelajaran di dalam kelas: siswa harus a) dapat memahami jelas apa 

yang mereka pelajari, dan apa yang diharapkan; b) memberikan umpan balik 

tentang kualitas pekerjaan mereka; c) memberikan saran bagaimana cara 

melakukan perbaikan, d) terlibat dalam memutuskan apa yang perlu dilakukan 

untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, dan e) menyadari siapa yang dapat 

memberikan bantuan dalam proses pebelajaran.  

Jika dibandingkan antara penelitian yang dilakukan oleh Clark (2008) 

dengan penelitian yang dilakukan di SMKN 2 Purworejo memiliki persamaan dan 

perbedaan. Keduanya sama-sama membahas mengenai penialaian kegiatan 

pembelajaran secara menyeluruh. Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh 

Clark (2008) penilaian dilakukan dalam kegiatan akademik yaitu pembelajaran 

pada jam sekolah yang berfokus pada interaksi pembelajaran. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan di SMKN 2 Purworejo penilaian dilakukan secara 

menyeluruh untuk kegiatan non akademik dalam hal ini kegiatan pramuka yang 

mencakup penilaian untuk anggota penegal dan penilaian program pramuka di 

SMKN 2 Purworejo. 
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PENUTUP  

Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Penanaman karakter dalam 

kegiatan pramuka di SMKN 2 Purworejo dilakukan secara terintegrasi dengan 

semua kegiatan pramuka baik melalui penyampaian materi ataupun program 

pendukung. 18 jenis nilai karakter yang diberikan dengan memperhatikan 10 pilar 

kode kehormatan dengan menggunakan sistem among. Program pendamping 

diselenggarakan sekolah dalam menanamkan nilai karkater seperti penggalangan 

dana menanamkan nilai peduli social, pengajian akhir pekan untuk nilai religius, 

kegiatan bazar buku untuk nilai gemar membaca, serta public speaking untuk nilai 

komunikasi. (2) Materi kegiatan pramuka di SMKN 2 Purworejo diambilkan dari 

berbagai sumber dan diberikan tanpa ada unsur militer. Sumber materi pramuka 

SMKN 2 Purworejo berasal dari buku SKU, buku gugus depan kabupten, buku 

yang dikeluarkan oleh kwaran, modul pramuka, dan internet. Materi wajib yang 

harus dikuasai anggota dewan penegak adalah materi dasar kepramukaan yang 

diambilkan dari buku SKU. Selain materi wajib juga diberikan materi khusus 

yaitu Saka Kencana yang berisi tentang pengetahuan keterampilan praktis dan 

bakti masyarakat. (3) Siswa aktif dalam kegiatan pramuka di SMKN 2 Purworejo. 

Keaktifan tersebut ditunjukkan dengan mengikuti latihan rutin setiap minggunya. 

Siswa tidak hanya melakukan aktivitas individual saja, namun juga melakukan 

kegiatan kelompok di masing-masing sangga. Aktivitas siswa sebagai 

implementasi dari materi yang diberikan membantu siswa dalam menunjukkan 

sikap karakter bangsa seperti kedisiplinan, jiwa sosial, kepemimpinan, 

tanggungjawab, dan kerjasama. (4) Penilaian dalam kegiatan pramuka di sekolah 

SMKN 2 Purworejo dilakukan secara menyeluruh baik penilaian kemampuan 

anggota dewan penegak maupun penilaian program. Penialain untuk kemampuan 

dewan penegak mencakup aspek kepramukaan yang tertera dalam buku SKU 

yang dilakukan secara individual maupun kelompok dalam bentuk tertulis dan 

praktik. Aspek penilaian praktik kelompok meliputi kerjasama, tanggungjawab, 

kedisiplinan, kepemimpinan, keberanian, kesopanan, sosial, dan juga kemampuan 

fisik anggota penegak. Criteria penilaian rpaktik adalah 4 kriteria yaitu Belum 
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Terlihat, Mulai Terlihat, Mulai Berkembang, Menjadi Kebiasaan. Sedangkan 

penilaian program dilakukan dengan melihat laporan kinerja masing-masing seksi 

dewan penegak dan juga melalui penerimaan saran dan kritik. 

 

SARAN 

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada (1) Bagi Kamabigus 

Pramuka menambah alokasi waktu kegiatan kepramukaan sehingga materi 

pramuka dapat disampaikan secara mendalam dan menyeluruh. Menghimbau 

untuk semua anggota penegak untuk aktif dalam kegiatan kepramukaan, sebab 

kegiatan kepramukaan mampu menjadi media untuk meningkatkan kompetensi 

anggotanya. Menyediakan fasilitas dan juga alokasi dana untuk kegiatan pramuka 

dengan harapan dapat menunjang optimalnya pelaksanaan gerakan pramuka. (2) 

Bagi Pembina Pramuka menyuusn propgram kerja secara sistematis sehingga 

semua program berjalan sera menyusun menyampaiakn materi dengan 

menggunakan metode seperti dengan system among sehingga anggota penegak 

mampu menerima materi dengan baik. Pembina memperhatikan dan mengontrol 

setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Dewan Ambalan 

dan memberikan arahan serta bantuan apabila diperlukan. Melakukan penilaian 

secara terbuka dan adil, sehingga hasil penilaian menunjukkan kondisi kegiatan 

pramuka yang sudah berjalan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk pelaksanaan kegiatan pramuka periode berikutnya.(3) Bagi Dewan 

Ambalan, diharapkan supaya bisa terus mengembangkan eksistensi Gerakan 

Pramuka di SMKN 2 Purworejo, agar lebih banyak diminati oleh para siswa yang 

lain, dan bisa melakukan terobosan-terobosan baru dalam memasyarakatkan 

Gerakan Pramuka di sekolah, khususnya melalui kegiatan kepramukaan yang 

bervariatif dan media-media yang ada di lingkungan sekolah, seperti mengadakan 

perkemahan, bhakti masyarakat, study comparatif, memanfaatkan majalah 

dinding, pamflet dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan Gerakan Pramuka akan 

semakin dikenal oleh para siswa dan tidak hanya terbatas pada kalangan anggota 

saja. Selain itu, diharapkan pengurus Dewan Ambalan dapat lebih meningkatkan 

kedisiplinan bagi para anggotanya dan memberikan kegiatan yang menarik agar 
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mereka tidak sampai lari atau keluar dari keanggotaannya, tapi malah semakin 

menambah keanggotaan untuk masa yang akan datang. (4) Bagi Anggota 

Penegak, dapat ikut berpartisipasi atau berperan aktif dalam organisasi Gerakan 

Pramuka, sehingga diharapkan semangat untuk belajar tinggi dan mampu 

menunjukkan nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan kepramukaan yaitu 

kerjasama, tanggungjawab, kedisiplinan, kepemimpinan, keberanian, kesopanan, 

dan juga berjiwa sosial. 
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