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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penguatan nilai-
nilai Pancasila, kegiatan kepramukaan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila 
melalui kegiatan kepramukaan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Banyudono 
Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. Sumber data penelitian ini yaitu 
studi kasus karena memfokuskan pada kasus tertentu. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data 
menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk-bentuk penguatan nilai-
nilai Pancasila dapat dilakukan dengan pemberian latihan-latihan kepada 
peserta didik, dan pemberian contoh dari sikap dan perilaku pendidik. 2) 
Kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 2 Banyudono dislenggarakan secara 
efektif. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilakukan dengan praktek dan 
memperhatikan ketertiban, serta keamanan yang dapat memberi kesempatan 
kepada peserta didik menerapkan pengetahuan dan kecakapan sesuai dengan 
usia peserta didik, selain itu pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilakukan sesuai 
dengan ketentuan dan dukungan oleh peralatan yang sesuai dan memadai. 
Macam-macam kegiatan kepramukaan yaitu upacara pembukaan dan penutupan 
pramuka, Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan pembentukan regu, melatih 
semaphore, sandi, tali temali, pionering, dan Hiburan. 3) Penguatan nilai-nilai 
Pancasila melalui kegiatan kepramukaan dapat menguatkan karakter bangsa, 
selain itu kegiatan kepramukaan dapat mewujudkan cita-cita dari nilai-nilai yang 
terkandung dalam sila Pancasila dan kegiatan kepramukaan bersumber pada 
Dasa Dharma pramuka.  
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PENDAHULUAN 

Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang 

bersifat universal, sehingga nilai-nilai pancasila menjadi sumber segala sumber. 

Pancasila sebagai orientasi paradigmatik bagi ilmu, khususnya bagi ilmu-ilmu 

sosial yang dikembangkan negara atau bangsa non-Barat. Bangsa-bangsa non-

Barat memiliki sejarah, budaya, dan pandangan hidup yang spesifik, sehingga 

mempunyai keniscayaan dalam interaksinya dengan ilmu pengetahuan modern.  

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang 

terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa yang 

terdapat pada sila pertama terkandung nilai, bahwa negara yang didirikan sebagai 

perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 

Kemanusiaan yang adil dan beradab yang terdapat pada sila kedua secara 

sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Persatuan 

Indonesia yang terdapat pada sila ketiga terkandung nilai-nilai, bahwa negara 

adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai 

makhluk individu dan makhluk sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang terdapat pada sila 

keempat terkandung nilai-nilai, bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan 

sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima terkandung nilai-nilai yang 

merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama, maka di dalam sila 

kelima terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama 

(kehidupan sosial).  

Kelima sila Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat abstrak dan 

bersifat hierarki. Nilai-nilai Ketuhanan menduduki hierarki yang tertinggi, karena 

menjadi sumber dari nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, demokratis, dan 

keadilan sosial, sedangkan nilai-nilai kemanusiaan menjadi sumber nilai 



kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila 

semakin merosot. Kemerosotan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila semakin terlihat 

ketika tidak berlakunya lagi TAP MPR No. II/MPR/1978 dengan dikeluarkanya 

TAP MPR No. XVIII/MPR/1998. TAP MPR No. II/MPR/1978 berisi tentang 

pedoman bagaimana mengamalkan nilai-nilai pancasila yang secara umum 

dikenal sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang 

merupakan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi 

setiap warganegara Indonesia.  

Berdasarkan dari berbagai pemberitaan di media massa maupun media 

elektronik terhadap kehidupan masyarakat, mulai nampak berbagai peristiwa yang 

mencerminkan penyimpangan terhadap nilai-nilai luhur pancasila. Pancasila 

sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia idealnya menjadi acuan tingkah 

laku warga negara dalam penyelenggaraan negara, kenyataannya terindikasi akan 

ditinggalkan. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak hafalnya masyarakat terhadap 

sila-sila Pancasila. Selain itu beberapa contoh kasus penyimpangan yang terjadi di 

lingkungan masyarakat seperti tawuran pelajar, seks bebas dikalangan pelajar, 

demonstrasi yang berujung dengan bentrokan, penyalah gunaan narkoba dan lain 

sebagainya.  

Sistem Pendidikan Nasional sebagai pendidikan nonformal yang diperkaya 

dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian 

yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi 

nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Gerakan pramuka 

merupakan bagian dari pendidikan nasional, karena pendidikan pramuka 

memproses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui 

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Gerakan pramuka sebagai 

penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam 

pembentukan kepribadian, sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan 



hidup sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 

Gerakan pramuka berfungsi untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan 

dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan 

orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Penguatan nilai-nilai 

Pancasila perlu ditanamkan bagi masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia 

khususnya bagi kalangan muda yang menjadi anggota gerakan pramuka. Nilai-

nilai Pancasila yang menjadi kewajiban masyarakat tercermin pada Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.  

 

LANDASAN TEORI 

Penguatan merupakan sumber kebijakan, pengetahuan dan keberanian bagi 

penerima, bila penerima menginginkanya dengan hati terbuka (Wikipedia, 2013). 

Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, 

dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi 

bermartabat (Adisusilo, 2012:56). Pada hakikatnya Pancasila mengandung dua 

pengertian pokok, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia (Marsudi, 2001:1). 

Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang berakar 

dalam kepribadian bangsa ditingkatkan sebagai dasar negara yang mengatur hidup 

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, sedangkan fungsinya sebagai 

pandangan hidup dan dasar negara Republik Indonesia (Toyibin, 1997:18). 

Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual penuh 

tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi mahasiswa pada bidang 

profesi masing-masing (Warsito, 2012:23). Pramuka adalah gerakan Pendidikan 

Kepanduan Nasional Indonesia, dimana prinsip-prinsip dan metode-metode yang 

dirintis oleh Lord Baden Powell dipergunakan juga oleh gerakan pramuka 

disesuaikan kepribadian dan alam Indonesia  (Daroeso, 1987:147).  Tujuan 

gerakan pramuka terwujudnya kaum muda Indonesia yang dipersiapkan menjadi: 



(a) Manusia yang berwatak, berkepribadian, berakhlak mulia, tinggi kecerdasan 

dan ketrampilannnya serta sehat jasmaninya, (b) Warga Negara yang berjiwa 

Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta 

menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun 

dirinya sendiri secara mandiri serta bersama sama bertanggungjawab atas 

pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesame hidup dan 

alam lingkungan bail tingkat local, nasional, maupun internasional (Azwar, 

2009:4). 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten 

Boyolali. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan 

penulisan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan 

dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak bulan Desember 2013 

sampai Maret 2014. Jenis data penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data 

penelitian adalah Kepala sekolah, pembina pramuka, dan siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan 

mengkaji dokumen atau arsip. Teknik yang digunakan untuk mengetahui 

keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi sumber data 

(Teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data) dan triangulasi 

teknik pengumpulan data (Bermacam-macam cara pada sumber yang sama). 

Adapun langkah-langkah teknik analisis data model interaktif yaitu berupa 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Miles dan 

Huberman, 1992:15-19). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kisi-kisi wawancara, kisi-kisi observasi, dan kisi-kisi telaah dokumen. 

 



HASIL PENELITIAN 

Bentuk penguatan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan pemberian 

latihan-latihan kepada peserta didik, dan pemberian contoh dari sikap dan perilaku 

pendidik. Bentuk penguatan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai 

kegiatan dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. 

Pelaksanaan Gerakan Pramuka mampu membawa perubahan dan 

mengembangkan kegiatan secara meluas, serta menjadi kuat dan memperoleh 

tanggapan luas dari masyarakat. Macam-macam kegiatan kepramukaan yaitu 

upacara pembukaan dan penutupan pramuka, Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan 

pembentukan regu, melatih semaphore, sandi, tali temali, pionering, dan Hiburan. 

Kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 2 Banyudono sangat bermutu menarik, dan 

bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan nilai-nilai Pancasila. Gerakan 

Pramuka dapat memperkuat karakter bangsa, karena inti dari kegiatan 

Keperamukaan sendiri adalah pendidikan karakter yang menjadi ciri khas bangsa 

indonesia. Kegiatan kepramukaan dapat mewujudkan cita-cita dari nilai-nilai yang 

terkandung di dalam Pancasila. Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang penguatan nilai-nilai 

Pancasila melalui kegiatan kepramukaan pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Banyudono. 

 

KESIMPULAN 

Penguatan nilai-nilai Pancasila perlu usaha yang dilakukan secara berencana 

dan terarah berdasarkan suatu pola. Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman siswa 

dan warga negara Indonesia dalam melakukan suatu tindakan. Kegiatan 

kepramukaan di SMP Negeri 2 Banyudono sudah dislenggarakan secara efektif 

yang di pantau langsung oleh kepala sekolah dan guru-guru yang menjadi 

pembina pramuka. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan mengikuti perkembangan 



dan taat kepada kode kehormatan pramuka. Penguatan nilai-nilai Pancasila perlu 

dikembangkan terutama melalui kegiatan kepramukaan. Kegiatan ekstrakulikuler 

Pramuka menjadi solusi pemerintah untuk menguatkan karakter bangsa, karena 

inti dari kegiatan Keperamukaan sendiri adalah pendidikan karakter yang menjadi 

ciri khas bangsa indonesia. Karakter-karakter yang sesuai dengan Pancasila inilah 

yang diharapkan dapat dimiliki oleh semua masyarakat indonesia. 

 

SARAN 

Penguatan nilai-nilai Pancasila perlu dikembangkan melalui berbagai 

kegiatan untuk meningkatkan karakter siswa, maka penulis perlu menyampaikan 

beberapa saran yaitu Kepada kepala sekolah, kepada pembina pramuka, kepada 

siswa, dan kepada peneliti selanjutnya.  
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