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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR WAWANCARA 

Lembar Instrumen Wawancara Kepala Sekolah 

Nama  :  

Jabatan :  

Wawancara Jawaban 

1. Apakah di sekolah ini ekstrakurikuler 

pramuka berkembang dengan baik? 

2. Dari anda sendiri apakah ada 

perbedaan antara perlakuan dengan 

kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 

sekolah? 

3. Oh begitu, berarti pramuka termasuk 

yang mana pak? 

 

 

4. Bentuk dukungannya seperti apa pak? 

Apakah semua sarana prasarana sudah 

diberikan dan terpenuhi? 

 

 

 

 

5. Oh sampai segitunya pak.. haha.. ini 

berkaitan dengan penelitian saya pak, 

tentang pencapaian karakter siswa 

melalui kegiatan pramuka, bagaimana 

menurut anda dan bagaimana 

pencapaiannya di sekolah ini? 

 

 

 

6. Oh iya. Satu lagi pak, ini tentang 

hambatan dan solusi pencapaian 
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karakter siswa, secara umum seperti 

apa pak? Karena saya tahu bahwa 

bapak tidak terlibat langsung dalam 

kegiatan, tetapi paling tidak tahu 

mengenai kesulitan siswa untuk 

pencapaian karakternya? 
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LAMPIRAN 2 

Lembar Instrumen Wawancara Pembina Pramuka 

Nama   :  

Jabatan :  

Wawancara Jawaban 

 

ASPEK yang ditanyakan : 

A. Karakter yang ada pada 

kegiatan Pramuka : 

 

1. Apakah di sekolah ini ekstrakurikuler 

pramuka berkembang dengan baik? 

2. Dalam kegiatan pramuka pasti ada 

pencapaian karakter untuk siswa, 

bagaimana menurut anda dan 

bagaimana pencapaiannya di sekolah 

ini? 

3. Bagaimana penerapan kegiatan 

pramuka berkaitan dengan karakter 

siswa yang akan dikembangkan? 

4. Berarti sesederhana itu ya kalau 

disekolah dasar. Apa semua sekolah 

dasar juga sama seperti disekolah ini? 

5. Mengenai pencapaian karakter itu 

sendiri, bagaimana pencapaiannya 

melalui masing-masing kegiatan. 
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Misal dari kegiatan baris berbaris, 

karakter apa saja yang bisa dicapai? 

6. Oh dari situ, jadi dari ketertiban itu 

mereka bisa berkembang bermacam 

karakternya? 

7. Oh, iya saya paham, jadi sama halnya 

dengan kegiatan pramuka lain juga, 

semua terintegrasi karakternya, dari 

tali temali, lalu semafor dan lain-lain. 

8. Oh begitu, semafor juga? 

9. Bagaimana dengan kegiatan alam, atau 

kalau saya dulu pernah mengalami 

seperti kegiatan mencari jejak, 

perkemahan sabtu minggu, di sekolah 

ini juga apa masih sama seperti itu? 

10. Apakah masih ada kegiatan lain di 

sekolah ini? 

11. Oh iya nyanyi, itu juga termasuk 

kegiatan kepramukaan? Bukan hanya 

sarana melepas penat saja ya? 

12. Masih adakah kegiatan lain disekolah 

ini? 

 

B. Hambatan Yang dialami Pada 

kegiatan pramuka : 

13. Nah dengan begitu banyaknya 

kegiatan dalam kepramukaan, apakah 

ada hambatan yang berarti, terlebih 



75 

 

 
 

kegiatan ini adalah kegiatan untuk 

siswa sekolah dasar yang harus 

membangun dasar karakter dengan 

kegiatan yang mendasar pula? 

14. Kalau materi? 

 

C. Solusi yang tepat dalam 

menangani Hambatan pada 

kegiatan Pramuka : 

 

15. Lalu solusinya? 

16. Oh iya, saya juga melihat prestasi yang 

banyak didapat, sepertinya memang 

sekolah cukup membantu juga untuk 

ekstrakurikuler pramuka? 

17. Apakah ibu rasa semua telah tercukupi 

untuk perkembangan karakter siswa? 
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LAMPIRAN 3 

Lembar Instrumen Wawancara Siswa 

Pertanyaan 1 

Nama   :   

Kelas   :  

Wawancara Jawaban 

1. Dik senang ya ikut pramuka? 

2. Ya disenengi dari pramuka apa 

dik? 

3. Weh, kerennn. La kalo baris 

seneng ngga? 

4. Adik kalo seneng baris yang 

didapat dari baris itu apa aja 

5. Kalau semapor sama morse? 

Seneng juga? 

6. Kalau kemah? Tadi katanya seneng 

bisa kemah kan? Nah dari kemah 

adik bisa belajar apa? 

7. Nah dari semua itu yang sulit 

menurut adik yang mana?  

8. Oh sulitnya karena ga apal. Ya 

berarti bisa belajar dong? 
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Pertanyaan 2 

Nama   :  

Kelas   :  

Wawancara Jawaban 

1. Dik senang ya ikut pramuka? 

2. Ya disenengi dari pramuka apa 

dik? 

3. Adik juga ikut kegiatan dalam 

pramuka kan? 

4. Seneng dengan baris berbaris 

5. Nah kalo seneng yang di dapat dari 

baris itu apa dik? 

6. Urut gimana itu 

 

7. Oh iya ya, nah kalau semapor sama 

morse? Seneng ga? 

8. Kalo dari semafor adik bisa belaajr 

apa? 

9. Kalau kemah seneng juga? 

10. Trus yang didapat apa dari kemah? 

 

11. Nah dari semua itu yang sulit 

menurut adik yang mana?  

12. Weh iya to.. la tadi morse 
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LAMPIRAN 4 

INSTRUMEN PENELITIAN 

LEMBAR OBSERVASI 

1. FokusObservasi :  Pelaksanaan Kegiatan Pramuka 

2. Hari/tglobservasi :  

3. Lokasi  : 

4. Nama siswa  : 

Kegiatan Pramuka Aktifitas Prestasi 

Baris berbaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali temali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kegiatan baris berbaris 

biasanya diajarkan 

setiap akan ada event 

tertentu, seperti upacara 

bendera, lomba 17 

agustus, lomba baris 

nasional.  

- Baris berbaris 

diperuntukan bagi 

seluruh siswa SD dan 

pembina memilih siswa 

yang baik dalam baris 

berbaris. 

- Tali temali diadakan 

setiap kegiatan 

pramuika dilaksanakan. 

Tujuannya adalah agar 

siswa pramuka terbiasa 

hingga siap ketika 

menghadapi acara 

apapun 

- Tali temali biasa 

disatukan dengan 

kegiatan perkemahan 

karena di dalamnya 

terdapat aktifitas tali 

temali, dari membuat 

tenda, menyusun 

tongkat untuk tanda 
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Sandi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkemahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tenda dan gapura, tandu 

dan lain-lain 

- Sandi terdiri dari banyak 

jenis, dari semafor, 

morse, dan mencari 

jejak. Kegiatan ini juga 

diadakan setiap kegiatan 

pramuka diadakan.  

- Pembina memberikan 

pelatihan sandi kepada 

semua siswa, tetapi 

pembina juga 

mempunyai beberapa 

siswa yang khusus 

menguasai bidang-

bidang tersebut. 

Tujuannya adalah agar 

siswa bisa lebih fokus 

dan juga siap ketika 

menghadapi berbagai 

macam perlombaan 

yang diadakan di 

daerahnya. 

- Perkemahan tidak 

diadakan setiap kali 

kegiatan dan biasanya 

kegiatan perkemahan 

dilakukan ketika 

memang dari sekolah 

atua daerah mengadakan 

sebuah event, seperti 

persami (perkemahan 

sabtu minggu) dan lain-

lain. 

- Kegiatan perkemahan 

selalu didampingi oleh 

pembina dan biasanya 

lebih dari satu 

pendamping.  
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LAMPIRAN 5 

INSTRUMEN DOKUMEN 

 

1. Metode Pengumpulan : Dokumentasi  

2. Lokasi        : SD 3 Tenggeles Mejobo Kudus 

No  
Hari / 

Tanggal 
Jenis data / dokumen Deskripsi data  

1.  
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
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LAMPIRAN 6 

Hasil Wawancara 

Dengan Kepala sekolah 

Nama  : Susanto S.Pd 

Jabatan : Kepala Sekolah 

Wawancara Jawaban 

1. Apakah di sekolah ini ekstrakurikuler 

pramuka berkembang dengan baik? 

2. Dari anda sendiri apakah ada 

perbedaan antara perlakuan dengan 

kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 

sekolah? 

3. Oh begitu, berarti pramuka termasuk 

yang mana pak? 

 

 

4. Bentuk dukungannya seperti apa pak? 

Apakah semua sarana prasarana sudah 

diberikan dan terpenuhi? 

 

 

 

 

5. Oh sampai segitunya pak.. haha.. ini 

berkaitan dengan penelitian saya pak, 

tentang pencapaian karakter siswa 

melalui kegiatan pramuka, bagaimana 

Baik , bisa dikatakan berkembang 

 

Wah kalau itu bukan perlakuan perbeda 

tetapi harus bisa selektif, mana yang 

memang lebih baik berkembang dan layak 

untuk dikembangkan.  

Karena pramuka sudah berjalan lama dan 

telah memberikan banyak prestasi jadi 

pramuka bisa menjadi salah satu tolok ukur 

untuk ekstrakurikuler lain. 

Banyak, bentuk dukungan bisa apa saja 

selama memang berkaitan dengan kegiatan 

kepramukaan dan nama sekolah. Kita sudah 

mmberikan banyak, tempat sudah ada, 

properti sudah ada, transport bisa memakai 

kendaraan sekolah atau bisa pakai kendaraan 

saya kalau memang penting. 

Iya sebenarnya semua kegiatan pasti ada 

tujuan untuk membentuk karakter siswa, kan 

sama aja dengan mendidik lebih baik tetapi 

dalam bentuk yang berbeda. Kalau saya liat 
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menurut anda dan bagaimana 

pencapaiannya di sekolah ini? 

 

 

 

6. Oh iya. Satu lagi pak, ini tentang 

hambatan dan solusi pencapaian 

karakter siswa, secara umum seperti 

apa pak? Karena saya tahu bahwa 

bapak tidak terlibat langsung dalam 

kegiatan, tetapi paling tidak tahu 

mengenai kesulitan siswa untuk 

pencapaian karakternya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berdasarkan kegiatannya yang pernah saya 

tinjau memang siswa jadi lebih ulet, jadi 

lebih cerdas, lebih bisa bertanggung jawab, 

mandiri. Tetapi untuk lebih jelasnya 

mungkin pembina pramuka lebih tahu. 

Iya. Saya rasa faktor penghambatnya lebih 

kepada siswanya, kalau metode ajar 

pembinanya saya lihat sudah baik. Kalau 

siswa ya itu, kan siswa macam-macam, ada 

yang memang pandai ada yang malas, ada 

yang kurang dan lain-lain, nah 

menyelaraskan menjadi satu kesatuan itu 

yang sulit. Jadi mungkin pembina harus 

benar-benar bisa memegang mereka supaya 

bisa bareng-bareng bagus dalam hasil 

akhirnya. Solusinya ya semua tergantung 

dari pada pembinanya, saya sebagai kepala 

sekolah hanya bisa mendukung dan 

memberikan apa yang menjadi kebutuhan 

mereka. 
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LAMPIRAN 7 

Hasil Wawancara dengan Pembina Pramuka 

Nama  : Khoirun Nikmah 

Jabatan : Pembina Pramuka 

Wawancara Jawaban 

1. Apakah di sekolah ini ekstrakurikuler 

pramuka berkembang dengan baik? 

2. Dalam kegiatan pramuka pasti ada 

pencapaian karakter untuk siswa, 

bagaimana menurut anda dan 

bagaimana pencapaiannya di sekolah 

ini? 

 

 

 

 

3. Bagaimana penerapan kegiatan 

pramuka berkaitan dengan karakter 

siswa yang akan dikembangkan? 

 

 

 

 

 

 

 

Ya, alhamdulillah  

 

Sebetulnya kegiatan pramuka di sekolah 

dasar itu merupan kegiatan ekstrakurikuler, 

dan materinya materi dasar. Jadi karakter 

yang akan dicapai dalam pramuka semua 

terintegrasi dalam satu kegiatan. Maksudnya 

adalah, biasanya satu kegiatan itu bisa 

mencakup beberapa karakter, misalnya PBB 

atau baris berbaris itu biasanya yang bisa 

dicapai itu disiplin, mandiri, cinta tanah air.  

Seperti yang saya katakan sebelumnya, 

karena sekolah dasar pencapaiannya adalah 

materi dasar jadi kita ikuti aja yang mudah 

dan sederhana kegiatannya.  

Kalau disekolah ini hampir semua kegiatan 

pramuka berhubungan dengan praktek  yang 

biasa dilakukan seperti baris berbaris, 

semafor, tali temali dan sebagainya. Smua 

kegiatan itu memang menuntut siswa untuk 

ikut praktek, tidak hanya nonton, bahkan 
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4. Berarti sesederhana itu ya kalau 

disekolah dasar. Apa semua sekolah 

dasar juga sama seperti disekolah ini?  

5. Mengenai pencapaian karakter itu 

sendiri, bagaimana pencapaiannya 

melalui masing-masing kegiatan. 

Misal dari kegiatan baris berbaris, 

karakter apa saja yang bisa dicapai? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Oh dari situ, jadi dari ketertiban itu 

mereka bisa berkembang bermacam 

karakternya? 

 

 

 

 

 

 

7. Oh, iya saya paham, jadi sama halnya 

kadang-kadang saya lombakan dengan 

kelompok pramuka yang beranggotakan 

sedikit. 

Iya, sama juga, paling ada beberapa sekolah 

yang menambah, semua juga tergantung 

pembinanya atau pihak sekolahnya. 

Baris berbaris atau PBB diajarkan di 

pramuka terutama di sekolah ini adalah agar 

anak-anak bisa merasakan pengalaman 

tersendiri ketika mereka dituntut untuk rapi, 

dituntut untuk mengikuti aturan atau aba-aba 

dari pimpinan regu, mereka harus 

konsentrasi. Saya selalu menanamkan agar 

siswa bisa tertib walaupun saya tidak secara 

langsung haurs mengatakan bahwa dengan 

berbaris bisa ini, bisa itu, tetapi saya selalu 

mengatakan agar mereka bisa tertib, ikut 

aba-aba, dan lain-lain 

Iya, kan terintegrasi, anak-anak akan bisa  

berabaris  jika mereka nurut. Maksudnya 

nurut itu ya mereka harus ikut apa kata 

pemimpin barisan. Nah ini yang sulit, 

kadang-kadang kalau anak-anak itu nggak 

konsentrasi dengan apa yang diperintahkan 

oleh pemimpin yang nggak bisa tertib, 

jelasnya kalao baris pasti akan keliatan beda 

sendiri 

Iya, semua sekolah dasar begitu, Siswa 
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dengan kegiatan pramuka lain juga, 

semua terintegrasi karakternya, dari 

tali temali, lalu semafor dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Oh begitu, semafor juga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Bagaimana dengan kegiatan alam, atau 

kalau saya dulu pernah mengalami 

seperti kegiatan mencari jejak, 

perkemahan sabtu minggu, di sekolah 

ini juga apa masih sama seperti itu? 

 

belajar tali temali agar mereka bisa membuat 

sesuatu, karena dasarnya disitu. Mengenal 

tali dan membuat ikatan atau biasa dikenal 

dengan simpul, siswa bisa membuat sesuatu 

yang berguna seperti membuat tenda, 

membuat tandu, membuat menara dari 

tongkat dan lain-lain. Ini tujuannya supaya 

mereka bisa bekerja satu sama lain karena 

memang dituntut kerjasama jadi ada 

tanggung jawab untuk masing-masing 

individu.  

Iya, begitu juga semafor, belajar semaphore 

itu merupakan bagian dari belajar sandi. 

Dalam pramuka siswa juga belajar 

memecahkan sandi untuk hal-hal tertentu, 

jadi banyak yang harus dipahami disini, 

mereka harus bertanggung jawab karena apa 

yang mereka lakukan dengan sandi tersebut 

akan berguna bagi mereka dan juga orang 

lain. Ini merupakan salah satu kegiatan yang 

aga sulit karena mereka memang harus 

menghafal banyak sandi 

Ya, tidak jauh beda, tidak berubah mungkin 

sedikit ada perkembangan. Kegiatan alam 

biasanya kalo anak-anak ya kemah sama 

menjelajah. Anak-anak dibiasakan untuk 

hidup diluar, jauh dari orang tua sementara 

waktu, jauh dari kesibukan pendidikan. Ya 
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10. Apakah masih ada kegiatan lain di 

sekolah ini? 

11. Oh iya nyanyi, itu juga termasuk 

kegiatan kepramukaan? Bukan hanya 

sarana melepas penat saja ya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Masih adakah kegiatan lain disekolah 

ini? 

13. Nah dengan begitu banyaknya 

kegiatan dalam kepramukaan, apakah 

ada hambatan yang berarti, terlebih 

kegiatan ini adalah kegiatan untuk 

siswa sekolah dasar yang harus 

membangun dasar karakter dengan 

kegiatan yang mendasar pula? 

 

 

14. Kalau materi? 

kegiatan ini intinya biar mereka mandiri dan 

mengenal alam 

Salah satu kegiatan yang selalu ada ya 

nyanyi, 

 

 Iya itu juga kegiatan yang ada dalam 

pramuka. Bahkan selalu ada, tidak perlu 

pakai alat musik yang penting adalah 

kebersamaan. Menyanyi pasti ada di setiap 

event pramuka, entah itu menyanyi untuk 

resmi atau nynyai sekedar mengisi waktu. 

Siswa harus bisa nyanyi lagu indonesia raya, 

lagu nasional, mars pramuka, lagu daerah, 

dan lagu pop juga bisa. Mereka jadi paham 

nasionalisme, mereka jadi tahu indahnya 

kebersamaan dengan lagu 

Iya, untuk sementara masih kegiatan itu 

karena itu yang mendasar. 

Sebetulnya kalau masalah hambatan ya tidak 

terlalu sulit juga, karena saya sudah 

berhadapan dengan anak-anak bertahun-

tahun ya jadi ngga terasa. Ya intinya, 

sulitnya karena faktor manusianya atau 

faktor anaknya, kan tahu sendiri anak SD itu 

seperti apa. Trus kendala sarana prasarana, 

apalagi untuk event, aga sulit memang tapi 

ya kita pada akhirnya usahakan sendiri.  

Kalau masalah materi, nggak lah. Iya kita 
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15. Lalu solusinya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Oh iya, saya juga melihat prestasi yang 

banyak didapat, sepertinya memang 

sekolah cukup membantu juga untuk 

ekstrakurikuler pramuka? 

17. Apakah ibu rasa semua telah tercukupi 

untuk perkembangan karakter siswa? 

punya pedoman, tetapi tetap dilapangannya 

ya saya yang tentukan. 

Sebetulnya kami tidak begitu banyak 

mengalami hambatan dalam melaksanakan 

kegiatan pramuka, tetapi kami berharap ada 

peran serta dari murid untuk kelancaran 

kegiatan. Kalau untuk sekolah sendiri, ya 

diharap mereka bisa terus berusaha apa saja 

agar siswa lebih nyaman ketika mengikuti 

kegiatan pramuka dan semua kebutuhan 

terpenuhi. Walaupun saya tahu bahwa 

sekolah sudah berusaha, tetapi semua 

tergantung dari bagaimana pemerintah 

mensikapi. 

Iya, seperti yang mbak lihat. 

 

 

 

Untuk saat ini cukup, tetapi namanya jaman, 

pasti berkembang, dan pasti berkembang 

pula kebutuhannya. 
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LAMPIRAN 8 

Hasil Wawancara Siswa 

Nama   :  Ahmad Munawir 

Kelas   : 5 

Wawancara Jawaban 

1. Dik senang ya ikut pramuka? 

2. Ya disenengi dari pramuka apa 

dik? 

3. Weh, kerennn. La kalo baris 

seneng ngga? 

4. Adik kalo seneng baris yang 

didapat dari baris itu apa aja 

5. Kalau semapor sama morse? 

Seneng juga? 

6. Kalau kemah? Tadi katanya 

seneng bisa kemah kan? Nah 

dari kemah adik bisa belajar 

apa? 

7. Nah dari semua itu yang sulit 

menurut adik yang mana?  

8. Oh sulitnya karena ga apal. Ya 

berarti bisa belajar dong? 

ya seneng  

anu ya biso kumpul temen-temen, yo bisa 

belajar kemah, bisa menjelajah 

emm seneng juga 

 

ya bisa kompak, sering ikut lomba, bisa 

belajar bareng 

kalo itu saya ga hapal mbak 

 

saya bisa belajar mendirikan kemah, bisa 

jalan-jalan keluar, banyak temen,  

 

ya itu belajar semapor sama morse ga apale 

mbak 

bisa  belajar tapi ya males kalo hapalin 
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Nama   : Nur Feby Istiatuti 

Kelas   : 6 

Wawancara Jawaban 

1. Dik senang ya ikut pramuka? 

2. Ya disenengi dari pramuka apa 

dik? 

3. Adik juga ikut kegiatan dalam 

pramuka kan? 

4. Seneng dengan baris berbaris 

5. Nah kalo seneng yang di dapat dari 

baris itu apa dik? 

6. Urut gimana itu 

 

7. Oh iya ya, nah kalau semapor sama 

morse? Seneng ga? 

8. Kalo dari semafor adik bisa belaajr 

apa? 

9. Kalau kemah seneng juga? 

10. Trus yang didapat apa dari kemah? 

 

11. Nah dari semua itu yang sulit 

menurut adik yang mana?  

12. Weh iya to.. la tadi morse 

Seneng 

Bisa belajar yang baru apalagi kalo belajar 

keluar sekolah 

Ikut, 

 

Seneng, kan beris itu wajib sama kemah. 

Bisa belajar baris rapi, urut 

 

Ya urut, mbak kan yen baris itu ketok urut, 

mlaku bareng 

Seneng itu. Kalo morse saya ngga apal, tapi 

semafor aku apal, 

Belajar bahasa pake bendera mbak,  

 

Seneng juga 

Banyak temen baru, anu mbak banyak 

kegiatan lomba, asik kui 

Yang sulit ngga ada i mbak seneng kabeh 

aku 

Ya iku Cuma ga apal tok, tapi aku seneng 
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LAMPIRAN 9 

Hasil Observasi Siswa 

Peneliti melakukan observasi implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan 

pramuka pada anak kelas atas di SD 3 Tenggeles Mejobo Kudus.Kegiatan pramuka 

merupakan salah satu ekstrakurikuler yang menjadi unggulan di SD 3 karena berbagai 

prestasi yang telah diraih oleh siswanya.Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD 3 

Tenggeles Mejobo diadakan setiap hari Jumat setelah kegiatan pelajaran umum 

selesai.Kegiatan diadakan pukul 3 sore hari hingga pukul stengah 5 sore hari.Pembina 

pramuka adalah Ibu Khoirun Nikmah, beliau merupakan pembina pramuka sekaligus 

guru mata pelajaran bahasa inggris. Ekstrakulikuler pramuka diberikan kepada beliau 

Ibu Khoirun Nikmah karena menurut informasi yang didapatkan dari pihak sekolah, Ibu 

Khoirun Nikmah telah berpengalaman dibidang kepramukaan selama lebih dari 3 tahun 

dan mendidik sebagai guru selama 5 tahun.  

Berbagai macam kegiatan pramuka dilakukan di SD 3 Tenggeles Mejobo Kudus 

seperti berikut. 

Kegiatan Pramuka Aktifitas Prestasi 

Baris berbaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kegiatan baris berbaris 

biasanya diajarkan 

setiap akan ada event 

tertentu, seperti upacara 

bendera, lomba 17 

agustus, lomba baris 

nasional.  

- Baris berbaris 

diperuntukan bagi 

seluruh siswa SD dan 
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Tali temali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandi  

 

 

 

 

 

 

 

 

pembina memilih siswa 

yang baik dalam baris 

berbaris. 

- Tali temali diadakan 

setiap kegiatan 

pramuika dilaksanakan. 

Tujuannya adalah agar 

siswa pramuka terbiasa 

hingga siap ketika 

menghadapi acara 

apapun 

- Tali temali biasa 

disatukan dengan 

kegiatan perkemahan 

karena di dalamnya 

terdapat aktifitas tali 

temali, dari membuat 

tenda, menyusun 

tongkat untuk tanda 

tenda dan gapura, tandu 

dan lain-lain 

- Sandi terdiri dari banyak 

jenis, dari semafor, 

morse, dan mencari 

jejak. Kegiatan ini juga 

diadakan setiap kegiatan 

pramuka diadakan.  

- Pembina memberikan 
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Perkemahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pelatihan sandi kepada 

semua siswa, tetapi 

pembina juga 

mempunyai beberapa 

siswa yang khusus 

menguasai bidang-

bidang tersebut. 

Tujuannya adalah agar 

siswa bisa lebih fokus 

dan juga siap ketika 

menghadapi berbagai 

macam perlombaan 

yang diadakan di 

daerahnya. 

- Perkemahan tidak 

diadakan setiap kali 

kegiatan dan biasanya 

kegiatan perkemahan 

dilakukan ketika 

memang dari sekolah 

atua daerah mengadakan 

sebuah event, seperti 

persami (perkemahan 

sabtu minggu) dan lain-

lain. 

- Kegiatan perkemahan 

selalu didampingi oleh 

pembina dan biasanya 
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lebih dari satu 

pendamping.  

Keempat kegiatan tersebut merupakan kegiatan dasar pramua yang ada di SD 3 

Tenggeles Mejobo Kudus.Biasanya pada semua kegiatan, selalu melibatkan seluruh 

siswa yang ikut ekstrakurikuler, tetapi tidak menutup kemungkinan, pembina hanya 

memilih beberapa siswa untuk menjadikan mereka siswa yang bisa mewakili sekolah 

mereka untuk mendapatkan prestasi dibidang kepramukaan. 

Sarana prasarana yang ada di SD 3 Tenggeles Mejobo Kudus untuk 

kepramukaan sudah tergolong lengkap, seperti 5 buah tenda besar dan 2 buah tenda 

kecil, seperangkat alat perkemahan, bendera semafor, tali, tongkat dan tempat pelatihan 

dan juga gedung untuk pelatihan. Pihak sekolah juga menyediakan kendaraan khusus 

bagi siswa ketika mengikuti sebuah event kepramukaan di luar daerah.Semua sarana 

prasarana kepramukaan di SD 3 Tenggeles Mejobo Kudus mendapatkan perhatian 

khusus dari kepala sekolah karena prestasi yang telah diberikan. 

Pada kegiatan kepramukaan, peneliti melakukan observasi mengenai kegiatan 

pramuka dan karakter yang didapat. Kegiatan kepramukaan yang diobservasi oleh 

peneliti adalah kegiatan mingguan yang diadakan pada tanggal 27 Januari sampai 

dengan 3 Februari 2017 dalam kegiatan kepramukaan, peneliti mendapati bahwa 

beberapa kegiatan memang telah mengacu pada karakter yang akan dicapai, seperti 

berikut. 

Kegiatan  Karakter 

Baris berbaris 

 

 

 

 

 

Dalam kegiatan Baris berbaris, terdapat 

pencapaian karakter yaitu menumbuhkan 

sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa 

disiplin, kerja keras dan rasa tanggung 

jawab. Dalam kegiatan ini peneliti melihat 

beberapa siswa bisa bekerja dibawah 
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Tali temali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semafor 

 

perintah dan aturan hingga tercipta 

kekompakan dalam baris berbaris. Siswa 

pramuka merasa bahwa apa yang mereka 

lakukan dalam baris berbaris merupakan 

kewajiban untuk bisa tetap rapi dan dengan 

mengikuti aba-aba, mereka akan bisa 

berhasil untuk rapi dan teratur.  

Bekerja sama berarti siswa harus bisa 

bekerja sama satu sama lain, karena ketika 

siswa pramuka diharuskan mengerjakan 

secara berkelompok, berarti mereka dilatih 

untuk bisa bekerja sama, semakin kuat 

mereka bekerja sama maka pekerjaan akan 

cepet terselesaikan. Ketika bekerja sama 

siswa harus komunikatif saling berdialog. 

Kerja keras berarti siswa dilatih untuk 

tidak mengeluh, karena ketika mereka 

dituntut untuk bekerja dengan teman lain, 

mereka harus bekerja keras untuk 

mendapatkan satu solusi. 

Dalam observasi terlihat bahwa siswa 

bisa kompak dan saling bantu menyusun 

tenda dan juga menyusun tongkat. Dalam 

satu kelompok terdapat 4 siswa dengan 

tangkas mereka saling bantu 

menyelesaikan satu ikatan. 

Kreatif dan menghargai orang lain dalam 

hal ini akan mereka pelajari pula. Siswa 
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Menyanyi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dituntut bisa kreatif ketika mereka 

dihadapkan dengan kegiatan sandi semafor 

atau sandi yang lain. Kreatifnya adalah, 

siswa harus tahu apa yang akan mereka 

sampaikan dan mereka juga harus bisa 

menerima pesan sandi dari siswa lain yang 

harus bisa diterjemahkan dengan baik. 

Karena tidak semua siswa pramuka paham 

dengan semafor, maka mereka  harus 

belajar untuk kreatif bagaimana menyusun 

sandi dengan sempurna hingga bisa 

dimengerti. 

Kreatifitas siswa terlihat ketika ia 

mengartikan satu sandi semafor yang tidak 

lengkap, mereka bisa menterjemahkan 

menjadi satu kalimat dengan arti. 

Kegiatan menyanyi pada pramuka 

ditujukan untuk membentuk karakter 

belajar bagaimana mereka mencintai tanah 

air, mencintai alam, menghargai orang lain. 

Mereka belajar melalui ingatan masa 

lampu dari lagu yang mereka nyanyikan. 

Pembina memberikan pesan yang ada pada 

lagu sembari mengajarkan bagaimana 

mereka harus mensikapi dalam tindakan. 

mencintai alam juga bisa dipelajari melalui 

lagu, karena ada banyak lagu yang 

bertemakan tentang alam, bagaimana para 



96 

 

 
 

 

 

 

 

Kegiatan alam 

seniman menciptakan lagu berdasarkan apa 

yang mereka liat di alam. Ketika mereka 

bernyanyi bersama, mereka terlihat 

keguyuban atau keakraban antar teman 

sehingga mereka tidak merasa kesepian 

dan selalu gembira bersama. 

Kegiatan alam melatih siswa untuk 

mandiri, walaupun sebenarnya mereka 

tidak lepas dari teman dan orang lain, 

tetapi paling tidak, mereka tidak 

menggantungkan terhadap orang tua ketika 

mereka berada di alam. Kemandirian siswa 

disini teruji dan akan tampak, mana siswa 

yang memang mandiri dan siswa yang 

manja dan suka bergantung dengan orang 

tua. Tampak ketika kegiatan alam, siswa 

lebih banyak bergantung pada teman dan 

juga sedikit pada diri sendiri. Mereka pada 

akhirnya menghargai apa yang ada 

disekitar mereka, karena pembina 

mengarahkan kegiatan alam pada hal-hal 

yang berbau alam.  

 

 

 

. 
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LAMPIRAN 10  

Dokumentasi 

VISI MISI DAN TUJUAN SD 3 TENGGELES MEJOBO KUDUS 

A. Visi Sekolah 

 

Visi  : ”UNGGUL DALAM PRESTASI, CERDAS, TERAMPIL, 

BERBUDI PEKERTI LUHUR BERDASARKAN IMAN DAN 

TAQWA  

Indikator  : 

- Perilaku berbudi bernafaskan keagamaan dalam tindakan. 

- Niat luhur membina siswa berbangsa dan bertanah air. 

- Cerdas dan terampil dalam IPTEK direfleksikan dalam kebiasaan 

berfikir dan bertindak 

- Dalam mengambil/menentukan keputusan atas kesepakatan 

bersama. 

- Siap bersaing menghadapi tantangan masa depan. 

 

B. Misi Sekolah : 

Untuk mencapai visi sekolah, SD 3 Tenggeles menetapkan misi sekolah sbb : 

1. Meningkatkan pembelajaran aktif dan kreatif agar daya serap siswa optimal. 

2. Menggalakkan kelompok belajar agar tertanam sifat saling menghargai. 

3. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pelestarian budaya 

bangsa. 

4. Membentuk sikap dan perilaku anak didik yang sopan berlandaskan iman dan 

taqwa. 
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C. Tujuan Sekolah 

Sesuai dengan visi dan misi sekolah SD 3 Tenggeles pada kurun waktu empat tahun 

ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Terwujudnya kehidupan sekolah yang agamis dan berbudaya serta berbudi luhur. 

2. Meningkatkan mutu akademik ditunjukkan dengan rata-rata perolehan nilai 

Ujian Nasional/Ujian Sekolah lebih tinggi dari tahun sebelumnya. 

3. Peningkatan mutu akademik dengan tercapainya KKM yang ditetapkan. 

4. Meraih kejuaraan dalam beberapa cabang olahraga di tingkat kecamatan / 

kabupaten. 

5. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, nyaman dan kondusif untuk 

belajar. 

6. Memiliki jiwa cinta bangsa dan tanah air yang diinternalisasikan lewat kegiatan 

Pramuka dan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. 

7. Peningkatan sarana prasarana menuju keadaan mendekati standar pelayanan 

minimal lewat DAK, BOS, Block Grant dan sumber lain. 

8. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik lewat pendidikan, pelatihan dan 

uji sertifikasi guru 

9. Terwujudnya kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan pengembangan diri guna 

menumbuhkembangkan potensi siswa. 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 
 

LAMPIRAN 11 

VISI 

MEWUJUDKAN GENERASI MUDA YANG BERKARAKTER & MUMPUNI 

 

MISI 

1. Menanamkan nilai – nilai kepramukaan kepada kaum muda. 

2. Meningkatkan kualitas kegiatan kepramukaan bagi anggota muda serta 

mengoptimalkan fungsi dan peran satuan pendidikan kepramukaan. 

3. Meningkatkan kemandirian anggota pramuka 

4. Meningkatkan ketersediaan pembina dan pelatih pramuka yang profesional, 

kompeten dan berkualitas. 

5. Memperkokoh eksistensi kelembagaan kwartir di semua tingkatan menuju 

organisasi yang sehat, efektif, dinamis, dan mandiri. 

6. Meningkatkan kepedulian organisasi dan anggota gerakan pramuka terhadap 

masalah kemasyarakatan dan lingkungan. 

7. Memperluas jejaring kerjasama dengan berbagai organisasi dan instansi baik 

skala regional maupun nasional. 
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LAMPIRAN 12 

DATA SISWA KELAS 5 & 6 

KELAS 5 : 

1. Nama   : Ahmad Munawir 

TTL  : Kudus, 3 Januari 2006 

No. Induk : 768 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

2. Nama   : Rinda Fitria Sari 

TTL  : Kudus, 3 Maret 2006 

No. Induk : 773 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 01 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

3. Nama   : Ridwan Sirojun 

TTL  : Kudus, 3 April 2006 

No. Induk : 790 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

4. Nama   : Widya Ayu L 

TTL  : Kudus, 19 Januari 2006 
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No. Induk : 793 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

5. Nama   : Ahmad Abi Firdaus  

TTL  : Kudus, 8 Februari 2006 

No. Induk : 798 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

6. Nama   : Aizatun Nisa 

TTL  : Kudus,  13 Januari 2006 

No. Induk : 799 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

7. Nama   : Ajeng Fadhilah Natali 

TTL  : Kudus, 19 Juni 2006 

No. Induk : 800 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 01 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

8. Nama   : Ananda Nafisa N.A 

TTL  : Kudus,  13 Maret 2006 

No. Induk : 801 
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Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

9. Nama   : Bella Ayu ANggie S 

TTL  : Kudus,  19 Juli 2006 

No. Induk : 802 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

10. Nama   : Dewi Aisah 

TTL  : Kudus,  21 Januari 2006 

No. Induk : 803 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

11. Nama   : Feri Hariyanto 

TTL  : Kudus,  1 1 Oktober 2006 

No. Induk : 804 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 01 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

12. Nama   : Haikal Hanafi 

TTL  : Kudus,  27 April 2006 

No. Induk : 805 
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Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

13. Nama   : Muhammad Rendi S 

TTL  : Kudus,  25 Januari 2006 

No. Induk : 806 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

14. Nama   : Muhamad Syifa M.S 

TTL  : Kudus,  10 Oktober 2006 

No. Induk : 807 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

15. Nama   : Nabila Wahyu Utami 

TTL  : Kudus,  27 Januari 2006 

No. Induk : 808 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

16. Nama   : Reski Dwi Ulfah 

TTL  : Kudus,  27 Februari 2006 

No. Induk : 811 
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Alamat  : Ds. Tenggeles RT 01 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

17. Nama   : Zahwa Anis Sabila 

TTL  : Kudus,  13 Maret 2006 

No. Induk : 812 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

18. Nama   : Muhammad Irfan H.A 

TTL  : Kudus,  13 November 2006 

No. Induk : 813 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

19. Nama   : Aulia Ulin Nikmah 

TTL  : Kudus,  17 September 2006 

No. Induk : 893 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 
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KELAS 6 

1. Nama   : Aulia Febri Ardhani 

TTL  : Kudus,  27 Februari 2005 

No. Induk : 778 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

2. Nama   : Galang Ramadhan 

TTL  : Kudus,  21 Januari 2005 

No. Induk :  781 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

3. Nama   : Muhammad Zakaria 

TTL  : Kudus,  18 Maret 2005 

No. Induk : 783 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

4. Nama   :  M . Soni Setiawan 

TTL  : Kudus,  13 Januari 2005 

No. Induk : 784 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 
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5. Nama   : M. Alfin 

TTL  : Kudus,  30 Januari 2005 

No. Induk : 7845 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

6. Nama   : M. Luqmannul Hakim 

TTL  : Kudus,  25 Januari 2005 

No. Induk : 786 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

7. Nama   : Nika Putri M 

TTL  : Kudus,  22 Juni 2005 

No. Induk : 787 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 01 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

8. Nama   : Nur Feby Istiatuti 

TTL  : Kudus,  30 Januari 2005 

No. Induk : 788 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 
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9. Nama   : Putri Rahayuningrum 

TTL  : Kudus,  15 Januari 2005 

No. Induk : 789 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 01 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

10. Nama   : Selfiana Septri S 

TTL  : Kudus,  25 Desember 2005 

No. Induk : 791 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

11. Nama   : Yulia Nadia Shafra 

TTL  : Kudus,  18 Juli 2005 

No. Induk : 794 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 01 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

12. Nama   : Dewi Rohmatul 

TTL  : Kudus, 21 Juli 2005 

No. Induk : 814 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 
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13. Nama   : Fiola Adela P 

TTL  : Kudus, 29 Jnuari 2005 

No. Induk : 815 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 01 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 

14. Nama   : Yulia Rahman 

TTL  : Kudus,  13 Januari 2005 

No. Induk : 854 

Alamat  : Ds. Tenggeles RT 02 RW 01 Kecamatan Mejobo Kabupaten 

Kudus 
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DOKUMENTASI 

 

 

Gambar  Wawancara Dengan Kepala Sekolah SD 3 Tenggeles Mejobo Kudus 
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Gambar  Wawancara dengan Pembina Pramuka 
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Wawancara Kepada Anak/Siswa 
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Gambar  Latihan PBB (baris-berbaris) 
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Gambar  Latihan PBB (baris-berbaris) 
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Gambar Upacara Pembukaan Pramuka disertai PBB 
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Gambar Kegiatan Tali Temali 
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Gambar Kegiatan Tali Temali 
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Gambar  Kegiatan Semaphore 
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Gambar Kegiatan Upacara dengan menyanyikan lagu 
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Gambar Kegiatan Alam 
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Gambar Kegiatan Alam    
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Gambar Piala Kejuaraan yang diraih SD 3 Tenggeles Mejobo Kudus 
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Gambar Penyerahan Piala Lomba  
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Gambar  Kumpulan Piala yang pernah didapat SD 3 Tenggeles 

 




