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PENANAMAN KARAKTER CINTA TANAH AIR  DAN KOMUNIKATIF 

MELALUI EKSTRAKURIKULER PRAMUKA PADA SISWA KELAS 

TINGGI DI MIN HADILUWIH SUMBERLAWANG  

 

Abstrak 

Pendidikan karakter sangat dibutuhkan guna untuk menciptakan generasi-generasi 

penerus bangsa yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 

pelaksanaan penanaman karakter cinta tanah air dan komunikatif melalui 

ekstrakurikuler pramuka (2) mendeskripsikan penanaman karakter cinta tanah air dan 

komunikatif melalui ekstrakurikuler pramuka (3) mendeskripsikan kendala dalam 

membentuk karakter cinta tanah air dan komunikatif (4) mendeskripsikan solusi yang 

dilakukan dalam menghadapi kendala pembentukan karakter cinta tanah air dan 

komunikatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data 

menggunkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisa data meliputi 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka dilakukan secara rutin 

setiap satu minggu sekali pada hari Kamis setelah pulang sekolah untuk kelas atas (2) 

penanaman karakter cinta tanah air melalui mengajarkan untuk tidak membeda-

bedakan dalam berteman, mengajarkan cara menjaga kebudayaan, menyanyikan lagu 

wajib maupun nasional, melalui materi pembelajaran (3) penanaman karakter 

komunikatif melalui bekerja sama dan gotong royong, bermusyawarah, mengajarkan 

saling memberikan semangat antar sesama teman (4) kendala yang ditemui yaitu 

perbedaan karakter siswa, kemampuan siswa yang berbeda-beda dan karena faktor 

lingkungan yang kurang mendukung (5) solusi yang digunakan yaitu guru senantiasa 

sabar dan menjalin komunikasi yang baik terhadap siswa, memberikan bimbingan 

kepada siswa yang kemampuannya kurang, pihak sekolah bekerja sama dengan 

orang tua agar penanaman karakter dapat terlaksana di lingkungan rumah sehingga 

dapat tercapai secara maksimal. 

 

Kata kunci : ekstrakurikuler, pramuka, karakter cinta tanah air, karakter komunikatif 

 

Abstract 

Character education is needed in order to create quality future generations of the 

nation. This study aims to (1) describe the implementation of planting the character 

of patriotism and communicative through scout extracurricular (2) describing the 

planting of the character of patriotism and communicative through scout 

extracurricular (3) describing the obstacles in forming the character of patriotism 

and communicative (4) describing the solution is done in the face of obstacles to the 

formation of the character of patriotism and communicative. This type of research is 

qualitative research. Data collection techniques used are interviews, observation and 

documentation. The validity of the data uses source triangulation and technical 

triangulation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation 

and conclusion drawing. The results showed that (1) the scout extracurricular 

activity was carried out routinely once a week on Thursday after returning home 

from school to the upper class (2) planting the love character of the homeland 
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through teaching not to discriminate in friends, teaching how to maintain culture, 

singing both compulsory and national songs, through learning material (3) planting 

communicative characters through collaboration and mutual cooperation, 

deliberation, teaching each other's encouragement among friends (4) the obstacles 

encountered are differences in student character, different abilities of students and 

due to factors environment that is less supportive (5) the solution used is that the 

teacher is always patient and establishes good communication with students, 

provides guidance to students who lack ability, the school works with parents so that 

character building can be carried out in the home environment so that it can be 

maximally achieved. 

 

Keywords: extracurricular, scout, patriotism, communicative character 

 

1. PENDAHULUAAN 

Dewasa ini pendidikan karakter sangat dibutuhkan guna untuk menciptakan generasi-

generasi penerus bangsa yang berkualitas. Di Indonesia, masih kurangnya 

penanaman pendidikan karakter. Diantaranya semakin banyaknya penyimpangan-

penyimpangan norma agama maupun sosial kehidupan yang dilakukan oleh orang 

dewasa maupun anak-anak. Apabila pendidikan karakter sudah diajarkan dari jaman 

dahulu hingga sekarang ini serta ditanamkan sejak dini di lingkungan keluarga 

mungkin tidak akan ada istilah korupsi, kenakalan remaja, maupun kerusakan moral 

bangsa di negara ini. Pendidikan karakter, menurut Ratna Megawangi dalam Kesuma 

(2011: 5) yakni sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya.    

Sekolah hendaknya mengimplementasikan pendidikan karakter sejak dini 

karena pendidikan karakter akan lebih mudah diterima dan tersimpan dalam memori 

anak apabila di biasakan akan membawa dampak positif sampai anak dewasa nanti. 

Pendidikan karakter disamping dilaksanakan  dalam kegiatan belajar pembelajaran di 

kelas juga diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pelaksanaannya dilakukan 

setelah proses pembelajaran selesai, jadi tidak mengganggu jam belajar anak di 

sekolah.   

Berdasarkan hasil observasi peneliti di MIN Hadiluwih Sumberlawang 

khususnya pada kelas tinggi terdapat beberapa siswa yang masih mengerti makna 

dari cinta tanah air dan cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari 
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serta masih ada siswa yang masih acuh tak acuh terhadap temannya dan masih 

berteman dengan teman dekatnya saja. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

penanaman karakter cinta tanah air dan karakter komunikatif.  

Kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah pembinaan siswa untuk 

mengembangkan bakat minatnya,  kepribadiannya serta kemampuannya di berbagai 

bidang yang diminati oleh anak diluar kegiatan pembelajaran di kelas. Ektrakurikuler 

menurut Sopiatin (2010: 101) merupakan suatu kegiatan yang memfasilitasi 

pengembangan diri siswa dan dapat dilakukan diluar jam sekolah maupun pada jam 

kegiatan belajar mengajar. Kegiatan pramuka merupakan salah satu kegiatan 

ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan bakat dan minat serta karakter anak. 

Karena dalam kegiatan pramuka terdapat berbagai macam kegiatan-kegiatan yang 

dapat mengembangkan karakter anak seperti Cinta Tanah Air, komunikatif atau 

bersahabat, disiplin, jujur, mandiri, bertanggung jawab, kerja keras, berjiwa sosial 

dan lain-lain.  Dengan adanya ekstrakurikuler pramuka diharapkan siswa dapat 

tertanam karakter cinta tanah air dan komunikatif. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang penanaman karakter cinta tanah air dan 

komunikatif melalui ekstrakurikuler pramuka pada kelas tinggi di MIN Hadiluwih 

Sumberlawang. 

 

2. METODE  

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Menurut Moleong dalam (Herdiansyah, 2010: 9) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain 

sebagainya. Penelitian ini dilakukan di MIN Hadiluwih Sumberlawang yang 

beralamat di Kedungdowo, Hadiluwih, Sumberlawang, Sragen. Adapau waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dan observasi pada 

pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu  

kepala sekolah, pelatih pramuka, koordinator pramuka dan siswa kelas tinggi yang 



4 
 

mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Observasi dilakukan ketika pelaksanaan 

ekstrakurikuler pramuka. Sedangkan data sekunder berupa dokumen tentang  profil 

sekolah dan program ekstrakurikuler pramuka, foto-foto pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di MIN Hadiluwih Sumberlawang. Teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Validitas data yang 

digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu reduksi data, penyajian atau display data dan penarikan kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN Hadiluwih 

Sumberlawang. 

Pelaksanaan ekstrakurikulerpramuka di MIN Hadiluwih Sumberlawang terbagi 

menjadi tiga proses yaitu proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian, berikut 

penjelasannya. 

3.1.1 Perencanaan kegiatan  

Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN Hadiluwih Sumberlawang 

dimulai dengan dilaksanakannya rapat pada saat tahun ajaran baru yang dilakukan 

oleh kepala sekolah, pelatih pramuka, koordinator pramuka dan guru kelas. 

Perencanaan yang dilakukan meliputi penetuan pelatih pramuka dalam setiap kelas, 

kemudian pemberian materi yang akan diajarkan kepada siswa dan pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka berupa jadwal pelaksanaannya. 

3.1.2 Pelaksanaan kegiatan  

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka dilaksanakan setiap hari Kamis. Untuk kelas 

rendah pagi sebelum pembelajaran dimulai, sedangkan untuk kelas tinggi pukul 

13.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB. Jika ada event-event atau perlombaan tertentu 

pelaksanaannya bisa 3 sampai 5 hari dan jamnya ditambah bisa sampai pukul 16.00 

WIB. Pelatih pramuka di MIN hadiluwih ialah guru kelas masing-masing, namun 

jika ada event-event tertentu dilatih oleh pelatih yang sudah mempunyai sertifikat 

pembina pramuka. Pemberian materi, materi yang diajarkan sesuai dengan tingkatan 

siswa Sekolah Dasar. Pelatih mempunyai buku panduan untuk menyampaikan materi 
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kepada siswa.  Dalam buku panduan juga sudah sesuai dengan SKU (Syarat 

Kecakapan Umum) Pramuka untuk Sekolah Dasar. 

3.1.3 Penilaian   

Penilaian yang dilakukan oleh pelatih yaitu dapat melalui materi dan praktek. dalam 

pemberian materi saat di dalam kelas dapat berupa penialaian tugas-tugas yang 

diberikan, sedangkan pada praktek ketika diajarkan siswa diminta untuk langsung 

mencoba kemudian jika masih ada kesalahan guru mengevaluasi dengan memberikan 

pembenaran agar siswa lebih paham. Pada akhir pembelajaran diadakan tes untuk 

mengukur kemampuan siswa. 

3.2 Penanaman karakter cinta tanah air dan komunikatif melalui 

ekstrakurikuler pramuka di MIN Hadiluwih Sumberlawang  

3.2.1 Penanaman karakter cinta tanah air melalui ekstrakurikuler pramuka di MIN 

Hadiluwih Sumberlawang   

Penanaman karakter yang dilakukan di MIN Hadiluwih Sumberlawang salah satunya 

melaui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Penanaman karakter dalam ekstrakurikuler 

pramuka salah satunya yaitu penanaman karakter cinta tanah air. Menurut Marzuki 

(2015: 146-147) dalam Pasal 8 Keppres tersebut dijelaskan upaya-upaya yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka yaitu memupuk dan 

mengembangkan rasa cinta dan setia kepada tanah air dan bangsa dan memupuk dan 

mengembangkan persatuan dan kebangsaan.    

Menghargai perbedaan antar sesama teman merupakan salah satu contoh sikap 

dalam penanaman karakter cinta tanah air, karena meskipun berbeda-berbeda semua 

siswa harus dapat saling menghargai seperti semboyan negara kita “Bhineka Tunggal 

Ika”.  Dalam pelaksanaannya siswa sudah bisa menjalin hubungan yang baik dengan 

temannya, dalam berteman siswa juga tidak membeda-bedakan antara yang pandai 

dan yang kurang pandai, tidak membedakan status sosial.    

Menjaga kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan 

indikator dari karakter cinta tanah air, karena sebagai warga negara yang baik harus 

bisa menjaga apa yang sudah dimiliki negaranya. Dalam  menjaga kebudayaan 

negara dapat diajarkan mulai dari mengenalkan nama-nama suku, bahasa, pakaian 

adat, rumah adat, tarian adat.    
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Dalam penanaman karakter cinta tanah air salah satunya siswa juga harus 

dapat menyanyikan lagu-lagu wajib maupun lagu nasional. Dalam 

pengimplementasian dalam ekstrakurikuler pramuka, sebelum dan sesudah kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dimulai semua siswa menyanyikan lagu wajib maupun 

nasional, siswa juga sudah bersungguh-sungguh dan tidak semaunya sendiri saat 

bernyanyi.     

Menaati peraturan yang di buat oleh sekolah maupun yang dibuat dalam 

ekstrakurikuler pramuka. Di MIN Hadiluwih siswa sudah dapat menaati peraturan 

yang telah dibuat namun apabila siswa dan siswi tidak mematuhi peraturan yang ada 

maka guru memberikan sanksi yang mendidik seperti menghafal pancasila, dasa 

dharma, menyanyikan lagu wajib atau daerah dan membersihkan ruangan tertentu. 

3.2.2 Penanaman karakter komunikatif melalui ekstrakurikuler pramuka di MIN 

Hadiluwih Sumberlawang  

Penanaman karakter yang dapat ditanamkan melalui ekstrakurikuler pramuka yaitu 

karakter komunikatif atau bersahabat.  Karakter komunikatif ini agar siswa dapat 

hidup rukun dan dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan 

Kemendiknas (2010: 10) yaitu karakter komunikatif atau bersahabat merupakan 

tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama 

dengan orang lain.   

Bekerja sama dan bergotong royong dengan baik merupakan contoh dari 

karakter komunikatif, di MIN Hadiluwih Sumberlawang siswa sudah dapat bekerja 

sama dan bergotong royong dengan baik contohnya pada saat membersihkan kelas 

mereka melakukannya dengan bersama-sama, pada saat game juga siswa sudah 

kompak dan bekerja sama.  

Senantiasa bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, dalam 

pengimplementasiannya siswa sudah dapat bermusyawarah contohnya ketika 

memilih pimpinan regu dan wakilnya kemudian ketika membuat yel-yel dalam 

kelompoknya. Siswa dalam bermusyawarah juga sudah dapat saling menerima 

pendapat dengan baik. Hal tersebut sesuai Indikator seseorang yang memiliki 

karakter Komunikatif atau bersahabat menurut Standar Kompetensi Lulusan dalam 
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Sulhan (2011: 39) yaitu membiasakan bermusyawarah untuk menyelesaikan 

masalah.   

Selalu memberikan dukungan atau semangat kepada teman juga merupakan 

sikap dari karakter komunikatif. Sikap memberikan dukungan atau semangat kepada 

teman juga sudah terlihat pada siswa-siswa di MIN Hadiluwih Sumberlawang 

contohnya pada saat bermain game, siswa memberikan semangat kepada temannya 

baik yang kalah maupun yang menang. Hal tersebut sesuai dengan indikator 

seseorang yang memiliki karakter Komunikatif atau bersahabat menurut Standar 

Kompetensi Lulusan dalam Sulhan (2011: 39) yaitu memberikan dukungan kepada 

teman. 

3.3 Kendala dalam membentuk karakter cinta tanah air dan komunikatif 

melalui ekstrakurikuler pramuka di MIN Hadiluwih Sumberlawang.  

Dalam pelaksanaan membentuk karakter cinta tanah air dan komunikatif melalui 

ekstrakurikuler pramuka pada kelas tinggi di MIN Hadiluwih Sumberlawang terdapat 

kendala-kendala yang ditemui peneliti dalam pelaksanaannya.  

Kendala yang pertama yaitu perbedaan karakter yang terdapat pada siswa, 

setiap siswa pasti memiliki karakter yang berbeda-beda karena masing-masing siswa 

berasal dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda.  

Kendala yang kedua yaitu kemampuan siswa yang berbeda-beda, ada yang pandai, 

kurang pandai ada yang mudah menerima materi dan ada yang sulit menerima 

materi yang di berikan oleh pelatih. Kendala ketiga karena faktor lingkungan yang 

masih kurang mendukung karena apabila di sekolah sudah mulai ditanamkan 

karakter cinta tanah air dan komunikatif namun di lingkungan tidak menerapkan 

maka karakter yang di terima siswa tidak secara maksimal.  

3.4 Solusi dalam menghadapi kendala pembentukan karakter cinta tanah air 

dan komunikatif melalui ekstrakurikuler pramuka di MIN Hadiluwih 

Sumberlawang    

Dalam menghadapi kendala pembentukan karakter Cinta Tanah Air dan Komunikatif 

melalui Ekstrakurikuler pramuka pada kelas tinggi di MIN Hadiluwih Sumberlawang 

tentunya juga ada solusi yang ditawarkan agar suatu tujuan dapat tercapai secara 

maksimal.  
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Solusi yang pertama yaitu pelatih harus senantiasa sabar dalam menghadapi 

karakter anak yang berbeda-beda. Kemudian pelatih juga melakukan komunikasi 

yang baik dengan siswa dengan cara mengadakan pendekatan dengan siswa. Jadi 

tidak ada jarak antara pelatih dengan siswa, sehingga siswa juga dapat lebih terbuka 

dalam menghadapi masalah yang ada.  Solusi yang kedua yaitu untuk siswa yang 

kemampuannya kurang tetap diajarkan berulang-ulang dan pelatih senantiasa 

memberikan bimbingan kepada anak. Pelatih harus menyampaikan materi dengan 

seimbang sesuai dengan kemampuan siswa dan pelatih harus lebih kreatif agar apa 

yang disampaikan dapat di terima siswa secara merata dan dapat di terima dengan 

baik oleh semua siswa.  

Solusi yang ketiga yaitu pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua agar 

dalam penanaman karakter dapat terlaksana juga di lingkungan keluarga sehingga 

dalam penanaman karakter dapat tercapai secara maksimal. Hal tersebut dapat 

dilakukan melalui rapat dengan orang tua atau dapat konsultasi melalui grup 

whatsapp. Dari pihak sekolah juga memberi pengertian kepada orang tua akan 

pentingnya penanaman karakter cinta tanah air dan komunikatif sehingga orang tua 

juga dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar pencapaian 

tujuan dari penanaman karakter dapat tercapai secara maksimal. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, kesimpulan hasil penelitian 

penanaaman karakter cinta tanah air dan komunikatif melalui ekstrakurikuler 

pramuka pada siswa kelas tinggi di MIN Hadiluwih Sumberlawang antara lain : 

Pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka dibagi dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan penilaian. Dalam perencanan terdiri atas perencanaan pemilihan pelatih, 

pemberian materi dan pelaksanaannya di MIN Hadiluwih Sumberlawang. 

Pelaksanaannya dilakukan setiap hari Kamis. Materi yang diajarkan melalui buku 

panduan pramuka yang dimiliki oleh pelatih pramuka.  

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN Hadiluwih Sumberlawang 

merupakan ekstrakurikuler wajib yang dilaksanakan setiap hari Kamis,  untuk kelas 

tinggi pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.Pelatih pramuka di MIN 
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hadiluwih ialah guru kelas masing-masing, namun jika ada event-event tertentu 

dilatih oleh pelatih yang sudah mempunyai sertifikat pembina pramuka. Pemberian 

materi, materi yang diajarkan sesuai dengan tingkatan siswa Sekolah Dasar. Pelatih 

mempunyai buku panduan untuk menyampaikan materi kepada siswa.  Dalam buku 

panduan juga sudah sesuai dengan SKU (Syarat Kecakapan Umum) Pramuka untuk 

Sekolah Dasar.  

Penilaian yang dilakukan oleh guru yaitu dapat melalui materi dan praktek. 

dalam pemberian materi saat di dalam kelas dapat berupa penialaian tugas-tugas 

yang diberikan, dan praktek langsung di luar ruangan. 

Pelaksanaan pembentukan karakter cinta tanah air di MIN Hadiluwih sudah 

berjalan dengan baik. Proses penanaman karakter cinta tanah air melalui menghargai 

perbedaan antar sesama teman, menjaga kebudayaan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan menaati peraturan yang di buat oleh sekolah maupun yang dibuat 

dalam ekstrakurikuler pramuka.  

Pelaksanaan pembentukan karakter komunikatif di MIN Hadiluwih sudah 

berjalan dengan baik. Proses penanaman karakter komunikatif diantaranya melalui 

bekerja sama dan bergotong royong dengan baik, senantiasa bermusyawarah dalam 

menyelesaikan masalah dan selalu memberikan dukungan atau semangat kepada 

teman.  

Kendala dalam membentuk karakter cinta tanah air dan komunikatif melalui 

ekstrakurikuler pramuka pada kelas tinggi di MIN Hadiluwih Sumberlawang antara 

lain perbedaan karakter yang terdapat pada anak, kemampuan anak yang berbeda-

beda, karena faktor lingkungan yang masih kurang mendukung.   

Solusi dalam menghadapi kendala pembentukan karakter cinta tanah air dan 

komunikatif melalui ekstrakurikuler pramuka pada kelas tinggi di MIN Hadiluwih 

Sumberlawang  antara lain Guru atau pelatih harus senantiasa sabar dalam 

menghadapi karakter anak yang berbeda-beda, untuk anak yang kemampuannya 

kurang tetap diajarkan berulang-ulang dan senantiasa memberikan bimbingan kepada 

anak dan Pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua agar dalam penanaman 

karakter dapat terlaksana juga di lingkungan rumah sehingga dalam penanaman 

karakter dapat tercapai secara maksimal. 
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