
PENGUATAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA SEBAGAI 

UPAYA PENGENDALIAN PELANGGARAN NORMA AGAMA 

(Studi Kasus di MTs Mahadul Muta’alimin Katerban 

 Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014) 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai 

derajat Sarjana S-1 Program Studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan 

 

 

Disusun Oleh: 

DIDIK SUKATMANTO 

A.220100011 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrak 

PENGUATAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA SEBAGAI 

UPAYA PENGENDALIAN PELANGGARAN NORMA AGAMA 

(Studi Kasus di MTs Mahadul Muta’alimin Katerban 

 Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014) 

Kegiataan kepramukaan dilaksanakan melalui gugus depan gerakan 

pramuka yang berpangkalan di sekolah dan merupakan upaya pembinaan melalui 

proses  kegiatan belajar. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan 

bentuk-bentuk pengendalian pelanggaran norma di MTs Mahadul Muta’alimin 

Katerban Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014; (2) mendeskripsikan 

kendala dalam penguatan kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagai upaya 

pengendalian pelanggaran norma di MTs Mahadul Muta’alimin Katerban 

Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014; serta (3) mendeskripsikan solusi 

untuk mengatasi hambatan penguatan kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagai 

upaya pengendalian pelanggaran norma di MTs Mahadul Muta’alimin Katerban 

Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Penelitian ini berjenis kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, 

pembina gerakan pramuka dan siswa MTs Mahadul Muta’alimin Katerban 

Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis yang 

akan digunakan adalah model interaktif. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang positif secara teoritis atau pun praktis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk-bentuk pengendalian 

pelanggaran norma agama kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di MTs 

Mahadul Muta’alimin Katerban Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014, 

dilakukan melalui : sholat berjamaah, membaca surat-surat pendek beserta artinya, 

meyakinkan bahwa Allah itu satu. 2) kendala dalam penguatan kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukaan sebagai upaya pengendalian pelanggaran norma 

agama di MTs Mahadul Muta’alimin Katerban Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 

2013/2014;yaitu: pembina kurang kreatif ,siswa kurang termotifasi, sarana dan 

prasarana kurangdukungan dari kepala sekolah. 3) solusi untuk mengatasi 

hambatan penguatan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan sebagai upaya 

pengendalian pelanggaran norma agama di MTs Mahadul Muta’alimin Katerban 

Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014, yaitu: pembina harus memberikan 

keteladanan dalam sikap, perilaku,dan perbuatan, menegur siswa yang tidak 

menjalankan sholat tepat waktu. 

Kata Kunci: Penguatan, Ekstrakurikuler, Pramuka, Pengendalian, Pelanggaran, 

Norma Agama. 

 



PENDAHULUAN 

 

Kegiataan kepramukaan dilaksanakan melalui gugus depan gerakan 

pramuka yang berpangkalan di sekolah dan merupakan upaya pembinaan melalui 

proses  kegiatan belajar di sekolah. Melalui pendidikan pramuka ini dapat 

dilakukan pembinaan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan 

berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila, pendidikan pendahuluan bela 

negara, kepribadian dan budi pekerti luhur, berorganisasi, pendidikan 

kewiraswastaan, kesegaran jasmani dan daya kreasi, persepsi, apresiasi, kreasi 

seni, tenggang rasa serta kerjasama.Di lingkungan internal sekolah pelanggaran 

oleh berbagai aturan dan tata tertib sekolah masih sering ditemukan yang 

merentang dari pelanggaran tingkat ringan sampai pelanggaran tingkat tinggi, 

seperti; kasus bolos, perkelahian, menyontek, pemalakan, pencurian dan bentuk-

bentuk penyimpangan perilaku lainnya. Tentu saja, semua itu membutuhkan 

upaya pencegahan dan penanggulangannya, dan di sinilah arti penting 

pengendalian pelanggaran norma. 

Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk mempermudah penulis dalam 

penyusunan serta memudahkan pembaca dalam memahami isi sebuah karya 

ilmiah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan sebagai beriBagaimanakah bentuk-bentuk pengendalian 

pelanggaran norma agama kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di MTs 

Mahadul Muta’alimin Katerban Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014? 

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dari aktifitas yang 

telah dilaksanakan. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pengendalian 

pelanggaran norma agama, untuk mendeskripsikan kendala, untukmendeskripsik-

an solusi, untuk mengatasi hambatan penguatan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

sebagai upaya pengendalian pelanggaran norma agama di MTs Mahadul 

Muta’alimin Katerban Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 



METODE PENELITIAN 

Tempat diadakannya penelitian ini adalah di MTs Mahadul Muta’alimin 

Katerban Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014. Waktu penelitian dari 

tahap persiapan hingga penyusunan laporan dilaksanakan kurang lebih selama 

empat bulan yaitu pada bulan Mei 2014 sampai bulan Agustus 2014.  

Tabel 1. Perincian Kegiatan Pokok Penelitian 

 

No 

 

Jadwal Penelitian 

Bulan Pelaksanaan Penelitian Tahun 2014 

Mei Juni Juli Agustus 

2014 2014 2014 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tahap Persiapan   x x x x x x         

 a.Penyusunan proposal   x x x x           

b.Mengurus Perijinan       x x         

c.Menyusun Instrumen       x x         

2. Tahap pelaksanaan         x x x x     

 a. Pengumpulan data         x x       

b. Analisis data           x      

c.Perumusan hasil 

penelitian 

           x     

3. Tahap penyelesaian             x x x x 

 a. Penyelesaian 

kerangka laporan 

            x    

b. Revisi dan editing 

laporan 

              x  

c. Penyerahan Laporan                x 

 

Jenis penelitian penelitian kualitatif,Subjek dalam penelitian ini adalah 

kepala sekolah,  pembinakegiatan ekstrakurikuler pramuka serta siswa di MTs 

Mahadul Muta’alimin. Objek penelitian ini adalah penguatan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka sebagai upaya pengendalaian pelanggaran norma agama. 



Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah interaktif yang 

meliputi teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini 

menggunakan wawancara tidak terstruktur, karena tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan berbagai 

informasi. 

Peneliti dalam hal ini mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting, dan membuat kesimpulan agar mudah difahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif berdasarkan data yang 

diperoleh, dikembangkan dengan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis 

yang kemudian dicarikan data secara berulang-ulang.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kajian penelitian ini adalah Penguatan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Sebagai Pengendalian Pelanggaran Norma AgamaStudi Kasus di MTs Mahadul 

Muta’alimin Katerban, Kabupaten NgawiTahun Pelajaran 2013/2014. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, saat ekstrakurikuler pramuka yang 

dilaksanakan MTs Mahadul Muta’alimin. 

1. Bentuk-Bentuk Pengendalian Pelanggaran Norma Agama di MTs Mahadul 

Muta’alimin Katerban Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014 

Pengendalian pelanggaran norma agama tersebut dilakukan dengan 

mengembangkan setiap indikator-indikator norma agama. Bahwa bentuk 

pengendalian pelanggaran norma agama dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

selalu membiasakan untuk menjalankan perintah agama seperti membaca 



syahadat, mengerjakan sholat lima waktu karena hal tersebut berupa perintah dari 

Tuhan Yang Maha Esa. selain hal tersebut selalu diajarkan untuk meningkatkan 

kualitas kepribadian setiap anak dengan diajarkan sopan santun, bertutur kata 

baik. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dapat disimpulkan 

bahwa pengendalian pelanggaran norma agama dalam kegiatan kepramukaan 

untuk meningkatkan hubungan antar sesama manusia dengan diadakan kemah 

bakti untuk meningkatkan kebersamaan selain itu untuk menjaga kualitas 

hubungan anatar manusia dengan Tuhannya maka setiap orang wajib menjalankan 

perintah-Nya. 

2. Kendala dalam penguatan Kegiatan EkstrakurikulerKepramukaan Sebagai 

Upaya Pengendalian Pelanggaran Norma Agama di Mts Mahadul Muta’alimin 

Katerban Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini tidak luput dari kendala-kendala yang 

dihadapi. Kendala dalam penguatan pengendalian norma agama tersebut 

dilakukan dengan mengembangkan setiap indikator-indikator norma agama 

a. Pedoman hidup dari Tuhan Yang Maha Esa.Berdasarakan hasil 

wawancara dari ketiga informan dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap siswa 

mengetahui akan kewajibannya sebagai umat beragama tetapi cenderung malas 

untuk melaksanakannya, banyak alsan untuk mengerjakan kewajibannya. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan 

bahwa kendala yang dihadapi yaitu siswa cenderung malas ketika diterangkan, 

tidak menjalankan kewajibannya dengan berbagai alasan 

b. Pemahaman akan sumber berasal dari Tuhan membuat manusia berusaha. 



Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dapat disimpulkan 

kendala banyak hal-hal yang menjadikan hambatan seperti cara berbicara, sopan 

santu, tidak melaksnakan kewajibannya sebagai umata beragama. 

c. Pelaku pelanggaran norma agama akan mendapatkan sanksi berupa dosa. 

Berdasarkan wawancara di kesimpulan bahwa hambatan siswa tidak 

melaksanakan kewajibannya seperti , mengerjakan sholat lima waktu, berbicara 

dengan teman pada saat tausiah,tidak masuk kegiatan kepramukaan, dan ketika 

pembinaan pramuka memberikan tugas untuk menghafal surat-surat pendek 

banyak yang tidak hafal, banyak yang berbicara dengan teman tidak 

mendengarkan. 

d. Mengatur hubungan manunsia dengan manusia, manusia dengan Tuhan-

Nya. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dapat disimpulkan 

kendala banyak hal-hal yang menjadikan hambatan seperti cara berbicara, sopan 

santu, tidak melaksnakan kewajibannya sebagai umata beragama. 

3. Solusi untuk Mengatasi Hambatan Penguatan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kepramukaan sebagai Upaya Pengendalian Pelanggaran Norma Agama di MTs 

Mahadul Muta’alimin Katerban Kabupaten Ngawi Tahun Pelajaran 2013/2014 

a. Solusi dari kendala-kendala yang selama ini dihadapi maka tidak luput 

pramuka diselipkan kegiatan keagamaan untuk menciptakan perilaku yang tertata 

dan sesuai agama. 

b. Solusinya dalam kegiatan kepramukaan selalu dibekali nilai- nilai 

relegius agar siswa paham pentingnya pedoman hidup agamanya masing-masing. 



c. Banyak hal yang dapat meningkatkan nilai-nilai keagamaan seperti  

membaca Al-quran bersama, sholat berjamaah, mendengarkan tausiah, memaknai 

dari kegiatan renungan malam, serta dalam meningkatkan kebersamaan maka 

kegiatan kepramukaan selalu ada kemah hal tersebut untuk meningkatkan 

kebersamaan antar siswa, kerjasama yang baik akan membuat terlaksannya 

kegiatan kemah secara baik. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 

1. Bentuk-bentuk pengendalian pelanggaran norma agama kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukaan di MTs Mahadul Muta’alimin Katerban 

Kabupaten Ngawi tahun pelajaran 2013/2014 antara lain: 

a. Kegiatan kepramukaan selalu disertai kegiatan keagamaan supaya siswa 

memiliki nilai-nilai karakter yang berkepribadian yang baik.  

b. Pembina pramuka selalu menyelipkan nilai agama sebagai pedoman 

untuk melaksanakan kegiatan kepramukaan karena dalam pembelajaran selalu 

diajarkan untuk mengmalkan dasa dharma khusus pasal satu untuk takwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Pembina pramuka dalam kegiatan kepramukaan selalu mengajarkan 

untuk menghafal surat-surat pendek sebagai syarat kecakapan kepramukaan selain 

itu melafalkan syahadat beserta artinya. 



2. Kendala dalam penguatan kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagai upaya 

pengendalian pelanggaran norma agama di MTs Mahadul Muta’alimin 

Katerban Kabupaten Ngawi tahun pelajaran 2013/2014 

a. Pembina mengalami kendala ketika pembelajaran pramuka siswa kurang 

memperhatikan, kurangnya tanggungjawab dari siswa bahwa menjalankan 

kewajiban itu hal yang paling utama. 

b. Kegiatan kepramukaan tidak hanya mendidik untuk bersikap tegas, 

disiplin namun, keagamaan juga ditanamkan agar siswa mengetahui norma 

agama. 

3. Solusi untuk mengatasi hambatan penguatan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

sebagai upaya pengendalian pelanggaran norma agama di MTs Mahadul 

Muta’alimin Katerban Kabupaten Ngawi tahun pelajaran 2013/2014 

a. Pembina pramuka selalu berupaya menanamkan nilai-nilai agama dalam 

pembelajaran pramuka tidakhanya menanmkan kedisiplinan, dll. 

b. Untuk menciptakan peserta didik yang beragama maka setiap kegiatan 

kepramukaan selalu disertai kegiatan keagamaan seperti kemah bakti yang 

didalamnya ada kegiatan renungan malam supaya setiap anak mengetahui realisasi 

kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. 
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