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PENDAHULUAN  
 

Gerakan Pramuka merupakan perkumpulan gerakan pendidikan kepanduan, 

itu berarti termasuk juga ekstrakulikuler Pramuka. Ekstrakulikuler Pramuka dapat 

membentuk karakter siswa, itu terbukti mulai dari Undang-Undang tentang 

Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar (AD) sampai Anggaran Rumah Tangga 

(ART)nya, yang berisi mengenai aspek-aspek yang dapat mengembangkan 

potensi generasi muda untuk menjadi warga negara yang baik dan benar. Apabila 

setiap anggota Gerakan Pramuka melaksanakan Satya Pramuka dan Darma 

Pramuka maka akan menumbuhkan sikap dan prilaku yang selalu ingin berbakti 

pada lingkungannya. 

Karakter merupakan kualitas atau kekuatan mental moral, ahlak atau budi 

pekerti individu yang merupakan kpribadian khusus yang menjadi pendorong dan 

penggerak, serta yang mebedakan dengan individu lain. Seseorang dapat 

dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang 

dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya 

(Hidayatullah, 2010:13). Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang 

baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik, kebiasaan dalam 

cara perpikir, kebiasaan dalam hati dan kebiasaan dalam tindakan (Lickona, 

2012:82). 

Hubungan karakter tanggung jawab dengan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan dijelaskan seperti pendapat Bakry (2010:111), yaitu bahwa: 

Pendidikan Kewarganegaraan yang yang berhasil, akan menumbuhkan 
sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. 
Sikap ini disertai dengan: 
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati 

nilai-nilai filsafat hidup bangsa dan negara. 
2. Berbudi pekerti yang luhur serta berdisiplin dalam bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 
3. Berjiwa nasionalisme yang kuat, mengutamakan persatuan dan kesatuan 

mengatasi kelompok dan perseorangan. 
4. Bersifat professional, yang dijiwai oleh kesadaran bela negara, serta 

sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 
5. Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk 

kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.  
                                                                                                                     



 
 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai andil yang besar 

dalam pembentukan karakter seperti yang dijelaskan diatas. Pendidikan karakter 

dapat mebentuk budi pekerti, kedisiplinan serta penuh tanggung jawab. Dapat 

disimpulkan keterkaitan pembentukan karakter tanggung jawab dengan program 

studi Pendidikan Pancasila dan Gerakan pramuka yaitu membentuk generasi muda 

yang berkarater untuk membangun bangsa dan negara. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk 

mengadakan penelitian mengenai “Implementasi Dasa Darma Gerakan Pramuka 

Nomor 9 dalam Membentuk Karakter Tanggung Jawab pada Siswa Kelas VII A 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambi” 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan karakter tanggung jawab pada siswa kelas VII A 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambi kabupaten Boyolali tahun 

pelajaran 2013/2014? 

2. Bagaimanakah implementasi Dasa Darma Gerakan Pramuka nomor 9 

bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam membentuk karakter tanggung 

jawab pada siswa kelas VII A Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambi 

kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2013/2014? 

3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dari implementasi Dasa Darma 

Gerakan Pramuka nomor 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam 

membentuk karakter tanggung jawab pada siswa kelas VII A Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Sambi kabupaten Boyolali tahun pelajaran 

2013/2014? 

4. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala 

implementasi Dasa Darma Gerakan Pramuka nomor 9 bertanggung jawab dan 

dapat dipercaya dalam membentuk karakter tanggung jawab pada siswa kelas 

VII A Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambi kabupaten Boyolali tahun 

pelajaran 2013/2014? 

 

 



 
 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan pelaksanaan karakter tanggung jawab pada siswa kelas 

VII A Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambi kabupaten Boyolali tahun 

pelajaran 2013/2014. 

2. Untuk mendeskripsikan implementasi Dasa Darma Gerakan Pramuka nomor 9 

bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam membentukan karakter 

tanggung jawab pada siswa kelas VII A Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Sambi kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2013/2014. 

3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dari implementasi 

Dasa Darma Gerakan Pramuka nomor 9 bertanggung jawab dan dapat 

dipercaya dalam membentuk karakter tanggung jawab pada siswa kelas VII A 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambi kabupaten Boyolali tahun 

pelajaran 2013/2014. 

4. Untuk mendeskripsikan upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala-

kendala dari implementasi Dasa Darma Gerakan Pramuka nomor 9 

bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam membentuk karakter tanggung 

jawab pada siswa kelas VII A Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambi 

kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2013/2014. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini adalah di Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Sambi 

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak 

persiapan sampai dengan penulisan hasil laporan penelitian secara keseluruhan 

dilakukan selama empat bulan, yaitu sejak November 2013 sampai Februari 2014.  

1. Subjek dan Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara, oleh karena itu 

subjek penelitian ini adalah orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. 

subjek penelitian ini adalah: 

a. Wakil Kepala sekolah untuk memperoleh data tentang pengawasan 

pelaksanaan karakter tanggung jawab di Sekolah Menengah Negeri 1 Sambi 

tahun pelajaran 2013/1014. 



 
 

b. Pembina Pramuka untuk mengetahui pelaksanaan Ekstrakulikuler Pramuka dan 

memperoleh catatan induk siswa di kelas VII A Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Sambi tahun pelajaran 2013/2014. 

c. Guru Bimbingan Konseling untuk mengetahui catatan kepribadian siswa di 

kelas VII A Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambi tahun pelajaran 

2013/2014. 

d. Seluruh siswa kelas VII A untuk mengetahui karakternya dan catatan pribadi 

dalam melaksanakan kegiatan Kepramukaan. 

Objek penelitian merupakan sasaran dari penelitian. Objek dalam penelitian 

ini adalah Implementasi Dasa Dasa Darma Gerakan Pramuka dalam membentuk 

karakter tanggung jawab pada siswa kelas VII A Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Sambi. 

2. Sumber Data 

Menurut Arikunto (2006:192), Sumber data adalah “subyek dari mana data 

diperoleh”. Berdasarkan penjelasan di atas sumber data dalam penelitian ini 

adalah: 

Informasi penelitian adalah penelitian yang berfungsi untuk menjaring 

sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan bermanfaat sebagai bahan 

analisis (Bungin, 2008:269-270). Jadi informan adalah pihak yang memberikan 

informasi yang berguna sebagai bahan analisis. Informan dalam penelitian ini 

adalah subjek yaitu Kepala sekolah, Pembina Pramuka, guru bimbingan konseling 

dan siswa SMP N 1 Sambi. 

a. Peristiwa atau aktivitas 

Aktivitas  dalam penelitian ini adalah kegiatan kepramukaan yang sedang 

berlangsung di Kelas VII A maupun aktivitas di luar kelas Sekolah Menengah 

Negeri 1 Sambi.  

b. Tempat atau lokasi 

Tempat dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Negeri 1 Sambi dan 

lokasi di luar sekolah yang digunakan sebagi kegiatan kepramukaan. 

 

 



 
 

c. Benda, beragam gambar dan rekaman (Dokumentasi) 

Dokumentasi dalam penelitianj ini bisa berupa alat-alat yang digunakan 

dalam kegiatan Kepramukaan, foto-foto dokumentasi maupun rekaman di kelas 

VII A maupun diluar kelas Sekolah Menengah Negeri 1 Sambi. 

d. Dokumen dan arsip 

Dokumen dalam penelitian ini adalah catatan-catatan pribadi maupun 

catatan Pembina Pramuka dalam kegiatan Kepramukan di kelas VII A maupun 

kegiatan diluar kelas Sekolah Menengah Negeri 1 Sambi. 

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Peneliti menggunakan 

pedoman wawancara yang disusun secara sistematis untuk menggali berbagai 

informasi penting dari guru maupun siswa terkait penelitian yang dilakukan 

selama proses Ekstrakulikuler Pramuka atau disebut sebagai wawancara 

terstruktur. Peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu 

atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga dapat menentukan secara pasti 

permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. 

Penelitian ini menggunakan observasi terstruktur, dilakukan terhadap 

kegiatan Kepramukaan di kelas VII A maupun di luar kelas Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 sambi. Melalui observasi diharapkan diketahui kegiatan-

kegiatan, prilaku, dan karakter siswa, sehingga peneliti dapat mengetahui 

implementasi Dasa Darma Gerakan Pramuka dalam membentuk karakter 

tanggung jawab. 

Instrumen merupakan suatu alat bantu bagi peneliti dalam menggunakan 

metode pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2010:307), penelitian kualitatif 

pada awalnya merupakan suatu permasalahan yang belum jelas dan pasti, maka 

yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Dalam hal ini instrumen 

penelitian dikembangkan oleh peneliti itu sendiri. Tetapi setelah masalah yang 

akan dipelajari sudah jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen sederhana 

yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang 

telah didapatkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 



 
 

wawancara, dan observasi. Adapun alat-alat kelengkapan yang menunjang 

jalannya pelaksanaan penelitian ini adalah: 

a. Kisi-kisi wawancara 

b. Kisi-kisi observasi 

c. Pedoman wawancara. 

d. Lembar pengamatan siswa (lembar observasi). 

4. Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles 

dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono (2010:337), aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data ini meliputi data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dapat dikemukakan 

beberapa temuan studi yaitu: 

1. Pelaksanaan karakter tanggung jawab pada siswa belum terbentuk secara 

maksimal. Namun secara umum karakater tanggung jawab sudah dimiliki oleh 

siswa kelas VII A terbukti lebih dari setengah jumlah siswa yang rutin 

mengikuti ekstrakulikuler Pramuka, karakter tanggung jawab sebenarnya sudah 

terdapat dalam materi dan kegiatan Kepramukaan, hasil pengamatan 

menunjukan siswa yang mengamalkan Dasadarma nomor 9 bertanggung jawab 

dan dapat dipercaya memiliki kesungguhan, etos kerja yang tinggi, bekerja 

keras dan akuntabel terhadap pilihannya. 

2. Implementasi Dasadarma Gerakan Pramuka nomor 9 bertanggung jawab dan 

dapat dipercaya sudah terlihat dalam kegiatan Kepramukaan yang di 

instruksikan Pembina yaitu baris-berbaris, membuat tempat pembuangan 

sampah sementara, membuat dragbar untuk mengangkat teman yang sakit, 



 
 

membuat menara kaki tiga, latihan memasak untuk anggota putri, dan juga 

melaksanakan ibadah sholat. 

3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dari implementasi Dasadarma Gerakan 

Pramuka nomor 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam membentuk 

karakter tanggung jawab salah satunya yaitu pada perizinan orang tua, 

kurangnya pemahaman mengenai Dasadarma Pramuka, selain itu kendala yang 

lain adalah keterbatasan Pembina pramuka utama yang hanya dua orang 

mengakibatkan sulitnya pengawasan terhadap seluruh siswa yang mengikuti 

ekstrakulikuler Pramuka. 

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala implementasi 

Dasadarma Gerakan Pramuka nomor 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya 

dalam membentuk karakter tanggung jawab bisa dilakukan dengan 

memberikan jaminan kepercayaan terhadap orang tua siswa bahwa mengikuti 

kegaitan pramuka memiliki banyak manfaat dan menambah intelektual peserta 

didik. Selain itu dengan menambah Pembina Pramuka agar pengawasan 

terhadap kegiatan Ekstrakulikuler pramuka lebih baik lagi. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada 

bab IV maka penelitian yang berjudul “Implementasi Dasadarma Gerakan 

Pramuka dalam Membentuk Karakter Tanggung Jawab pada Siswa Kelas VIIA 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sambi Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 

2013/2014. Dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan karakter tanggung jawab pada siswa kelas VII A Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Sambi kabupaten Boyolali tahun pelajaran 

2013/2014. Pembinaan karakter tanggung jawab dilakukan guru melalui 

upacara bendera, pada jam khusus oleh wali kelas, saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung, serta melalui kegiatan ekstrakulikuler pramuka. Hasil pengamatan 

penelitian dengan mengamalkan Dasadrama gerakan Pramuka siswa dapat 

membentuk karakter tanggung jawab, siswa belajar mencintai alam melalui 

kegiatan pertendaan, ketekukan dengan tali temali, bekerja dengan etos kerja 



 
 

tinggi melalui jelajah alam, belajar mengontrol diri dari membuat peta 

lapangan. 

2. Implementasi Dasadarma Gerakan Pramuka nomor 9 bertanggung jawab dan 

dapat dipercaya dalam membentuk karakter tanggung jawab pada siswa kelas 

VII A setelah dilakukan wawancara dan pengamatan langsung, hasil penelitian 

menunjukan bahwa implementasi Dasadarma Gerakan Pramuka nomor 9 

bertanggung jawab dan dapat dipercaya dapat membentuk karakter tanggung 

jawab, hal itu bisa terwujud karena dalam setiap ekstrakulikuler siswa 

diwajibkan hafal Dasadarma Pramuka dan dianjurkan mengamalkan dalam 

kegiatan sehari-hari. Implementasi karakter tanggung jawab pada siswa terlihat 

pada saat melaksanakan kegiatan baris-berbaris dijiwai rasa sungguh-sungguh, 

berani mengikuti persami, membuat tempat pembuangan sampah, membuat 

Dragbar, membuat menara kaki tiga, dan juga ketekunan mereka belajar 

membuat tenda. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi dari implementasi Dasadarma Gerakan 

Pramuka nomor 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam membentuk 

karakter tanggung jawab pada siswa kelas VII A Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Sambi. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat mengamalkan 

Dasadarma, kurangnya antusias siswa mengikuti ekstrakulikular Pramuka, 

orang tua siswa menganggap pendidikan formal jauh lebih penting 

dibandingkan dengan pendidikan non formal. 

4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala implementasi 

Dasadarma Gerakan Pramuka nomor 9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya 

dalam membentuk karakter tanggung jawab pada siswa kelas VII A Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Sambi. Upaya yang dilakukan adalah memberikan 

pemahaman bahwa gerakan pramuka meningkatkan potensi siswa melalui 

keterampilan fungsional dan pengembangan kepribadian, memberikan inovasi 

dalam kegiatan Kepramukaan untuk menimbulkan antusias siswa, menunjukan 

prestasi dan manfaat kegiatan Pramuka kepada orang tua. 
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