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Abstrak

Pmelitisn ini bertujuan untuk mendeslvipsikan penanamon karakter kreatif
dan mandiri melalui ekstrakurikuler pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah
Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten Sragen. Pengumpulan data dilakakan
dengan observasi, wttwnncare, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan
eara triangulasi sumber dan teknik. Penelitian ini menerapkan model analisis
interahif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penanatnan karalder
kreatif dan mandiri melalui elcstrakurikuler pramuko pada sisiwo kelas YII A
Madrasah Tsanawiyah Yositt Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Ajaran
2014/2A15 ialah dengan memberikan motivasi dan lcetegasan kepada peserta
didik agar terampil iatam segala lwl serta berani rhengiadapi tinnngin yang
ada.manfaat dari penanomon ini ialah mengajarkan peserta didik tentang
kemandirian, kedisiplinan dan mampu bertanggung jawab dengan apa yang
dilakukannya.

Kata Rzmci: penanaman, karalcter, lcreatif mandiri, ekstrakurikuler pramuka,
Madrasah Tsanm,viyah
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PENDAHULUAN 

Setiap warga negara di Indonesia mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradapan 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertang-

gung jawab. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas, jelas 

bahwa pendidikan disetiap jenjang, termasuk di sekolah harus diselenggarakan 

secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan 

pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, 

bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. 

Banyak sekali nilai-nilai pendidikan karakter yang perlu ditingkatkan pada 

peserta didik, diantaranya adalah pendidikan karakter kreatif dan mandiri. 

Kreativitas merupakan salah satu materi pendidikan karakter yang penting dan 

harus ditanamkan pada generasi muda. Penanaman karakter kreatif tersebut 

melibatkan peran keluarga, sekolah dan masyarakat. Karaker mandiri merupakan 

salah satu karakter yang terdapat dalam materi Pendidikan Pancasila. Dalam 

upaya peningkatan nilai pendidikan karakter mandiri di sekolah, sebaiknya 

pendidik menggunakan suatu media yang menarik agar nilai pendidikan karakter 

mandiri yang disampaikan dapat diterima oleh siswa dengan baik. Salah satu 

media yang potensial dalam meningkatkan mutu akademik peserta didik adalah 

melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang selama ini diselenggarakan di 

sekolah dan juga menjadi ekstrakurikuler wajib. Melalui kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab 

sosial, serta potensi dan prestasi peserta didik. Melalui kegiatan kepramukaan 

siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimilikinya. 



Pramuka adalah suatu gerakan pendidikan untuk kaum muda, yang bersifat 

suka rela, non politik, terbuka untuk semua, tanpa membedakan asal-usul, ras, 

suku dan agama, yang menyelenggarakan kepramukaan melalui suatu sistem nilai 

yang didasarkan pada Satya dan Darma Pramuka. Gerakan pramuka menjadi salah 

satu kegiatan yang diwajibkan dalam ekstrakurikuler. Gerakan pramuka bertujuan 

untuk membentuk setiap pramuka peserta didik memiliki sikap, pengetahuan dan 

keterampilan yang baik sebagai warganegara Indonesia. Kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka pada satuan pendidikan memiliki fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, 

dan persiapan karir. 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah inilah, maka Penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penanaman Karakter Kreatif dan 

Mandiri melalui Ekstrakurikuler Pramuka pada Siswa Kelas VII A Madrasah 

Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk penanaman karakter kreatif melalui ekstrakurikuler 

pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong 

Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk penanaman karakter mandiri melalui ekstrakurikuler 

pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong 

Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015? 

3. Bagaimana manfaat dari penanaman karakter kreatif melalui ekstrakurikuler 

pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong 

Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015? 

4. Bagaimana manfaat dari penanaman karakter mandiri melalui ekstrakurikuler 

pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong 

Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015? 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penanaman karakter kreatif melalui 

ekstrakurikuler pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin 

Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. 



2. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk penanaman karakter mandiri melalui 

ekstrakurikuler pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin 

Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. 

3. Untuk mendeskripsikan manfaat dari penanaman karakter kreatif melalui 

ekstrakurikuler pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin 

Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. 

4. Untuk mendeskripsikan manfaat dari penanaman karakter mandiri melalui 

ekstrakurikuler pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin 

Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian adalah di Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten 

Sragen. Penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih empat bulan, 

yaitu sejak bulan Desember 2014 sampai dengan Maret 2015. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Arikunto (2006: 268), 

penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis dalam langkah penelitian 

ini tidak perlu merumuskan hipotesis.  

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal 

terpancang. Menurut Sukmadinata (2009: 77), menyatakan bahwa studi kasus 

merupakan metode untuk menghimpun dan menganalisis data berkenaan dengan 

suatu kasus. 

Subjek penelitian ini adalah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka 

di Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten Sragen. Penelitian ini yang 

menjadi subjek utama adalah pembina pramuka dan siswa kelas VII A Madrasah 

Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten Sragen. Objek penelitian ini meliputi 

penanaman karakter kreatif dan mandiri melalui ekstrakurikuler pramuka pada 

siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten Sragen 

Tahun Ajaran 2014/2015. 

Menurut Arikunto (2010:172), sumber data dalam penelitian adalah subjek 

dari mana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data penelitian 

ini dikumpulkan dari berbagai sumber meliputi informan atau narasumber yaitu 



kepala sekolah, pembina pramuka dan siswa kelas VII A, tempat atau lokasi penelitian 

yaitu Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten Sragen yang diteliti, dan 

arsip atau dokumentasi. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Penelitian ini 

menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data yang 

berupa informasi dari guru dan siswa tentang tindakan yang diterapkan. Kedua, 

triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang merupakan kroscek dari 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (pencatatan arsip). 

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Data dalam penelitian 

ini diperoleh melalui pengamatan serta wawacara secara langsung, maka analisis 

data yang peneliti gunakan adalah model interaktif baik dalam pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, sampai pada penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penanaman karakter kreatif dan mandiri pada dasarnya sangat penting bagi 

perkembangan seorang anak. Orang tua harus memperhatikan pergaulan dan 

pendidikan anak-anaknya. Pendidikan formal belum cukup untuk membentuk 

karakter seorang anak agar tidak melakukan perbuatan yang menyimpang, 

sehingga pendidikan non formal perlu untuk membuat anak lebih akrab dengan 

yang lain, komunikasi, berinteraksi secara efektif serta dapat menghargai pendapat 

orang lain. Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten Sragen merupakan 

salah satu wadah untuk menuangkan apresiasi anak dibidang kepemimpinan 

khususnya pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

memberikan pendidikan kepemimpi-nan berusia remaja dari umur 12 sampai 14 

tahun. Tidak ada kata terlambat dalam belajar, yang terpenting adalah minat dan 

bakat dari setiap siswa dalam melakukan segala kegiatan ekstrakurikuler khususnya 

pramuka, sehingga kakak pembina dapat memaksimalkan dalam mengajar apabila 

siswa serius dan ingin berusaha secara sungguh-sungguh. 

Karakter kreatif dan mandiri selalu ditanamkan oleh pembina pramuka pada 

setiap siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka di Madrasah Tsanawiyah 



Yasin Gemolong Kabupaten Sragen. Cara menanamkan sikap kreatif dan mandiri 

yaitu pembina pramuka ingin peserta didik menghargai pendapat orang lain, 

memberikan dukungan kepada teman, berbagi, membiasakan bermusyawarah 

untuk memecahkan masalah, mengutamakan kepentingan bersama, menyukai 

gotong royong, dan dapat bekerja sama dalam kelompok. Pembina pramuka juga 

harus mempunyai sikap tersebut sehingga dapat dicontoh oleh anak didiknya. Hal 

ini dimaksudkan untuk memantapkan sikap kreatif dan mandiri dari masing-

masing siswa melalui keteladanan pembina pramuka. 

Penanaman karakter kreatif dan mandiri melalui ekstrakurikuler pramuka 

pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten 

Sragen selalu diterapkan dalam setiap pertemuan. Kenyataannya tidak tertutup 

kemungkinan ada bentuk-bentuk penanaman karakter kreatif dan mandiri melalui 

ekstrakurikuler pramuka pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin 

Gemolong Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2014/2015 dapat berupa memberikan 

motivasi serta ketegasan kepada peserta didik agar terampil dalam segala hal serta 

berani menghadapi tantangan yang ada. 

Penanaman karakter kreatif dan mandiri melalui ekstrakurikuler pramuka 

pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten 

Sragen tidak hanya dalam bentuk-bentuk penanamannya, namun disamping itu 

tentunya ada manfaat dari penanaman tersebut. Manfaat dari penanaman karakter 

kreatif dan mandiri melalui ekstrakurikuler pramuka pada siswa kelas VII A 

Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten Sragen yaitu mengajarkan 

peserta didik tentang kemandirian, disiplin dan mampu bertanggung jawab dengan 

apa yang dilakukannya. 

 

SIMPULAN 

1. Bentuk-bentuk penanaman karakter kreatif melalui ekstrakurikuler pramuka 

pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten 

Sragen Tahun Ajaran 2014/2015 dapat berupa ketekunan dalam menghadapi 

tantangan, keberanian untuk menanggung resiko, keinginan untuk 



berkembang, keterbukaan terhadap pengalaman baru, mengisi waktu luang 

untuk kegiatan yang bermanfaat, dan mampu memberikan ide-ide baru. 

2. Bentuk-bentuk penanaman karakter mandiri melalui ekstrakurikuler pramuka 

pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten 

Sragen Tahun Ajaran 2014/2015 dapat berupa tidak tergantung pada orang 

lain, bersikap inisiatif, dan percaya akan kemampuan sendiri. 

3. Manfaat dari penanaman karakter kreatif melalui ekstrakurikuler pramuka 

pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten 

Sragen Tahun Ajaran 2014/2015 dapat berupa meningkatkan apresiasi 

terhadap ide orang lain, meningkatkan motivasi dan semangat hidup, serta 

langkah awal terjadinya inovasi. 

4. Manfaat dari penanaman karakter mandiri melalui ekstrakurikuler pramuka 

pada siswa kelas VII A Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten 

Sragen Tahun Ajaran 2014/2015 dapat berupa tidak tergantung pada orang lain, 

belajar menganalisa, bertanggung jawab, mengembangkan daya tahan mental, 

dan mengembangkan pikiran kritis. 

 

SARAN 

Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan penelitian maka disarankan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten 

Sragen seharusnya pendidikan kepramukaan disekolah khususnya ditingkat 

Sekolah Menengah Pertama lebih ditingkatkan lagi. Apabila pendidikan 

kepramukaan diajarkan ditingkat Sekolah Menengah Pertama akan lebih 

efektif dalam menumbuhkan karakter siswa. 

2. Kepada Pembina pramuka di Madrasah Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten 

Sragen memiliki peran penting dalam mengembangkan minat dan bakat 

siswanya khususnya dibidang kepramukaan. Oleh karena itu diharapkan dapat 

memberikan materi secara maksimal dan mendetail kepada siswanya agar 

kelak dapat menjadi penerus bangsa yang mencintai lingkungan kemudian 



dapat melestarikannya. Sebagai tokoh panutan, pembina pramuka juga harus 

memberikan contoh perilaku positif agar dapat ditiru oleh anak didiknya. 

Walaupun kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan pendidikan non formal 

hendaknya dalam setiap kegiatan tetap menanamkan karakter yang berbudi 

pekerti luhur. 

3. Kepada siswa yang menjadi sasaran utama dalam penanaman karakter hendaknya 

lebih serius dalam mempelajari kepramukaan, tidak setengah-setengah dan 

selalu bekerja sama, menghargai terhadap orang lain, toleran pada perbedaan 

serta saling menyayangi atau menjalin persahabatan. Walaupun motivasi dari 

setiap siswa berbeda-beda dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, 

namun harusnya lebih bersahabat, berkomunikasi secara baik, sopan dan peduli 

terhadap sesama untuk memaksimalkan dalam pemberian materi, sehingga 

tidak merugikan peserta didik lain yang aktif. Mempelajari pramuka bukanlah 

sesuatu hal yang mudah apabila hanya mementingkan diri sendiri, harus ada 

rasa toleransi, komunikasi antar sesama, saling membantu, dan selalu 

bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah. 

4. Kepada orang tua siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka di Madrasah 

Tsanawiyah Yasin Gemolong Kabupaten Sragen harus mendukung dan 

mengerti tentang tujuan dan fungsi pendidikan kepramukaan. Pendidikan 

kepramukaan bertujuan membina dan membentuk kaum muda supaya menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhannya. 
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