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PENGEMBANGAN KARAKTER DEMOKRATIS MELALUI KEGIATAN 

KEPRAMUKAAN DI SMP NEGERI 1 SAMBI KABUPATEN 

BOYOLALI TAHUN 2017/2018 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses, dampak, berbagai macam 

kendala dan solusi alternatif pengembangan karakter demokratis melalui kegiatan 

kepramukaan di SMP Negeri 1 Sambi Kabupaten Boyolali tahun 2017/2018. 

Penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif, uji keabsahan data dengan  

triangulasi  sumber dan  teknik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis  data menerapkan model alir 

melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan  

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan karater demokratis 

dalam penelitian ini dapat dilihat ketika pembina Pramuka memberikan materi 

terkait permasalahan remaja dan memberikan nasihat ketika terjadi masalah yang 

tak dapat dipecahkan oleh Pramuka Penggalang, pengembangan karakter 

demokratis juga terjadi melalui pengalaman anak dalam kegiatan di lapangan, 

seperti rapat, evaluasi latihan, pemilihan Dewan Penggalang, dan pemilihan 

Pratama. Kendala pengembangan karakter demokratis melalui kegiatan 

kepramukaan di SMP Negeri 1 Sambi Kabupaten Boyolali adalah terbatasnya 

sarana transportrasi hingga pukul 16.00, kurangnya waktu latihan, minat siswa, 

dan siswa yang tidak bisa membagi waktu Pramuka dengan tugas sekolah. Solusi 

alternatif dari kendala pengembangan karakter demokratis di SMP Negeri 1 

Sambi yang pertama, dengan mengubah jam latihan menjadi setelah pulang 

sekolah tepatnya pada pukul 11.00 hingga pukul 15.00. Kedua, menambah waktu 

latihan dari dua jam menjadi empat jam. Ketiga, menghadirkan kegiatan 

kepramukaan yang lebih menarik dan mengasyikkan. Keempat, memberikan 

keyakinan kepada sesama teman untuk bisa membagi waktu dengan baik.  
 

 

Kata kunci: karakter demokratis, kegiatan kepramukaan. 

      

Abstract 

 

This study aims to describe the process, impact, various constraints and 

alternative solutions for the development of democratic character through 

scouting activities in SMP Negeri 1 Sambi Boyolali District in 2017/2018. This 

research uses qualitative approach, data collection with source triangulation and 

technique. Technique of collecting data is done by observatio, interview, and 

documentation. Test the validity of the data applies flow model through collective 

data, data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study 

show that the development of democratic character in this research can be seen 

when the scout guide provides materials related to teenage problems and gives 

advice when problems unresolved by Scout Penggalang occur, the development of 

democratic character also occurs through the experience of the children in field 

activities such as meeting, evaluation training, election of the Custody Council, 

and Primary elections. Constraints of democratic character development through 
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scouting activities in SMP Negeri 1 Sambi Boyolali district is the limited means 

of transportrasi until 16.00, lack of training time, student interests, and students 

who can not share the time of Scouting with schoolwork. An alternative solution 

to the first democratic character development constraint in SMP Negeri 1 Sambi, 

by changing the training hours to after school from 11.00 to 15.00. Second, 

increase the training time from two hours to four hours. Third, it presents scouting 

activities that are more interesting and exciting. Fourth, giving confidence to 

fellow friends to be able to divide the time well. 
 

Keywords: character of democratic, scouting activities. 

 
 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan karakter bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, sejak 

awal kemerdekaan Indonesia, era orde lama, era orde baru, hingga kini pendidikan 

karakter masih terus diupayakan demi tercapainya kemajuan bangsa. Pelaksanaan 

pendidikan karakter yang telah berjalan lama nampaknya masih belum 

memberikan hasil yang optimal. Fenomena-fenomena sosial yang terjadi saat ini 

seperti adanya tawuran antar pelajar, adanya seks bebas, perilaku suka minum-

minuman keras serta maraknya perjudian menjadi bukti nyata kurangnya 

pendidikan karakter di Indonesia. 

Pendidikan karakter perlu dikembangkan sejak dini. Menurut Amirulloh 

(2015:45), “keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi 

seseorang”. Pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan 

watak, karakter, dan kepribadian seseorang. Pendidikan karakter selain dalam 

lingkungan keluarga, juga dapat dikembangkan melalui lingkungan sosial dan 

lingkungan sekolah. 

Pemerintah telah mengupayakan adanya pengembangan karakter-karakter 

yang ingin dicapai. Langkah paling strategis pemerintah dalam mengembangkan 

karakter adalah melalui dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan Nasional 

merumuskan 18 nilai-nilai karakter yang ditanamkan dalam diri siswa sebagai 

upaya membangun karakter bangsa. Demokratis adalah satu dari 18 karakter yang 

dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Karakter demokratis penting 

untuk dikembangkan mengingat multikulturalnya bangsa Indonesia. 

Pengembangan karakter demokratis dapat dilakukan melalui dunia 

pendididikan. Pemerintah menunjuk Gerakan Pramuka sebagai ekstrakurikuler 
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yang dipercaya dalam mengembangan karakter anak. Hal tersebut direalisasikan 

dengan adanya wajib Pramuka pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.  

Gerakan Pramuka sebagai ekstrakurikuler pembentukan karakter dapat 

dilihat dari AD dan ART Gerakan Pramuka, Prinsip Dasar Kepramukaan, dan 

Kode Kehormatan Pramuka yang merujuk pada pengembangan karakter, salah 

satunya karakter demokratis. Proses pelaksanaan pengembangan karakter 

demokratis dapat dilihat melalui kegiatan kepramukaan seperti breafing, 

pergantian kepemimpinan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menuju ke arah 

indikator karakter demokratis. Menurut Kurniawan (2013: 145), sesuatu disebut 

demokratis ketika: 

1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah 

3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur 

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum 

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 

6. Menjamin tegaknya keadilan 
 

Kegiatan kepramukaan berupaya mewujudkan indikator-indikator tersebut 

melalui program latihan di dalamnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka 

dipandang cukup penting untuk melakukan penelitian tentang “Pengembangan 

Karakter Demokratis melalui Kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 1 Sambi 

Tahun 2017/2018”.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Sambi Kabupaten Boyolali. Tahapan 

penelitian dimulai dari tahap persiapan hingga penulisan laporan penelitian. 

Kegiatan penelitian dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan, yaitu 

terhitung sejak awal Maret hinga awal Juni 2018. Jenis penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Afrizal (2016:13), penelitian 

kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian-penelitian ilmu sosial yang 

mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) 

dan perbuatan-perbuatan manusia serta tidak berusaha menghitung atau 
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mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian 

tidak menganalisis angka-angka.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

kualitatif model alir. Menurut Sugiyono (2014:590), analisis data diarahkan untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Keabsahan data pada penelitian ini 

menggunakan jenis triangulasi teknik pengumpulan data, dan trianggulasi sumber 

data. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi 

yang dilakukan di SMP Negeri 1 Sambi Kabupaten Boyolali. Kegiatan 

kepramukaan Pramuka Penggalang merupakan salah satu langkah praktis untuk 

mengembangkan karakter demokratis di SMP Negeri 1 Sambi Kabupaten 

Boyolali. Pengembangan karakter demokratis siswa merupakan hal yang penting 

untuk direalisasikan demi tercapainya suatu tatanan kehidupan negara yang 

memegang teguh nilai-nilai demokrasi, hal tersebut diperlukan mengingat 

banyaknya keanekaragaman di Indonesia, serta kedudukan Indonesia sebagai 

negara hukum. Penelitian ini memfokuskan kajian pada pengembangan karakter 

demokratis melalui kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 1 Sambi Kabupaten 

Boyolali. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, berikut ini akan 

dipaparkan deskripsi hasil penelitian. 

Kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 1 Sambi Kabupaten Boyolali 

diadakan setiap hari Jumat. Kegiatan kepramukaan wajib diikuti oleh siswa kelas 

VII dan pilihan bagi kelas VIII. Pembina kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 1 

Sambi Kabupaten Boyolali adalah guru-guru, serta DKR Gerakan Pramuka. 

Kegiatan kepramukaan selain dapat mengembangkan karakter demokratis anak 

juga memberikan keterampilan-keterampilan seperti baris-berbaris, pionering, 

survival di alam bebas, sandi-sandi, dan lain-lain. Tujuan kegiatan kepramukaan 

adalah membentuk manusia berwatak, berkepribadian, dan berbudi pekerti luhur, 

yang tinggi moral, spiritual, kuat mental, sosial, intelektual, emosional dan 
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fisiknya, tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya, kuat dan sehat jasmaninya, 

serta membentuk warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia 

dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Proses pengembangan karakter demokratis melalui kegiatan kepramukaan di 

SMP Negeri 1 Sambi Kabupaten Boyolali tahun 2017/2018 menggunakan 

indikator-indikator karakter demokratis. Menurut Kurniawan (2013:145), sesuatu 

disebut demokratis ketika: 

1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah 

3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur 

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum 

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman 

6. Menjamin tegaknya keadilan 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator-indikator karakter 

demokratis yang digunakan sangat sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

Proses pengembangan karater demokratis dalam penelitian ini dapat dilihat ketika 

pembina Pramuka memberikan materi terkait permasalahan remaja. Pembina 

Pramuka juga dapat menjadi penasihat ketika terjadi masalah yang tidak dapat 

dipecahkan oleh Pramuka Penggalang.  

Penelitian ini sejalan dengan hasil kajian Ayun (2016) yang menunjukkan 

bahwa nilai-nilai karakter demokratis dapat ditanamkan melalui pengalaman 

langsung yang didapat siswa, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pelaksanaannya yaitu dengan membiasakan siswa berlatih memutuskan hal-hal 

kecil di kelas dengan musyawarah dan diskusi. Karakter demokratis siswa lebih 

banyak terbentuk dengan adanya pengalaman selama proses kegiatan 

kepramukaan berlangsung, misalnya dalam kegiatan rapat, baik rapat anggota, 

rapat kegiatan, maupun evaluasi. Rapat yang ada dalam kegiatan kepramukaan 

merupakan suatu proses yang dapat melatih siswa untuk berbicara di depan 

umum, menghargai keanekaragaman, melatih siswa berfikir dan dapat 

memecahkan suatu persoalan dengan jalan musyawarah. 

 Kegiatan kepramukaan juga dapat mengembangkan karakter demokratis 

anak dengan adanya pergantian kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan seperti 
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pergantian Dewan Penggalang, maupun pergantian Pratama Putra dan Pratama 

Putri menunjukkan bahwa kegiatan kepramukaan melatih siswa untuk hidup 

berdemokrasi. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dibuktikan bahwa 

kegiatan kepramukaan memiliki kontribusi dalam mengembangkan karakter 

peserta didik.  

Dampak pengembangan karakter demokrasi melalui kegiatan kepramukaan 

di SMP Negeri 1 Sambi dapat dirasakan oleh anggota Pramuka, dan orang-orang 

di sekitarnya. Kegiatan kepramukaan membuat siswa lebih menghargai guru di 

kelas, bersikap dewasa, lebih ahli dalam memecahkan permasalahan, pandai 

bergaul, dan toleransi terhadap perbedaan. Penelitian ini sejalan dengan hasil 

kajian Yuliani (2016) yang menunjukkan bahwa Gerakan Pramuka dapat menjadi 

alternatif dalam mengembangkan pendidikan karakter. 

Kendala dalam pelaksanaan pengembangan karakter demokratis dalam 

kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 1 Sambi adalah sarana transportrasi yang 

terbatas hingga pukul 16.00, waktu latihan yang sebentar (sekitar dua jam), 

kurangnya minat siswa, dan siswa yang tidak mampu membagi waktu antara tugas 

sekolah dengan kegiatan kepramukaan. Kendala-kendala tersebut memiliki solusi 

alternatif, yaitu: 

1. Mengubah waktu latihan menjadi setiap hari Jum’at pada pukul 11.00 hingga 

pukul 15.00. 

2. Memperpanjang jangka waktu latihan dari dua jam menjadi empat jam. 

3. Menghadirkan kegiatan kepramukaan yang lebih menarik dan mengasyikkan.  

4. Memberikan keyakinan kepada sesama teman untuk bisa membagi waktu 

dengan baik.   

 

4. PENUTUP 

Pengembangan karakter demokratis merupakan hal yang perlu diupayakan 

mengingat keanekaragaman Indonesia. Pendidikan karakter di lingkungan sekolah 

dapat diberikan oleh guru-guru dalam kegiatan pembelajaran, serta melalui 

kegiatan kepramukaan. Pengembangan karakter demokratis melalui kegiatan 

kepramukaan di SMP Negeri 1 Sambi Kabupaten Boyolali merupakan salah satu 
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bukti bahwa pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. Eksistensi kegiatan kepramukaan sebagai wadah pengembangan 

karakter semakin baik sejak mulai diwajibkannya kegiatan kepramukaan  pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penelitian ini menekankan 

pengembangan karakter demokratis melalui kegiatan kepramukaan. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa kegiatan kepramukaan mampu mengembangkan 

karakter demokratis anak, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatannya 

yang memenuhi indikator-indikator karakter demokratis. Pengembangan karakter 

demokratis yang dilaksanakan sejak dini dapat membuahkan hasil yang baik pada 

kehidupan masyarakat di masa yang akan datang.  
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