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ABSTRAK 

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

dalam membentuk karakter siswa di tingkat Sekolah Menengah Pertama. Masalah remaja 

merupakan suatu masalah yang cukup hangat dibicarakan, karena akibat ulah negatif akan 

membawa kehancuran bagi remaja itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Salah satu solusi 

untuk menangani kenakalan siswa Sekolah Menengah Pertama adalah pengupayaan pemerhatian 

pola asuh di sekolah itu sendiri. Contoh dari pola asuh di sekolah adalah ekstrakurikuler Pramuka. 

Pendidikan Kepramukaan memiliki tujuan untuk mendidik, melatih, dan mengembangkan 

kepribadian setiap anggotanya untuk mengembangkan lima bidang yakni bidang spiritual, 

emosional, sosial, intelekual dan fisik. Pramuka penggalang merupakan anggota pramuka yang 

telah berusia antara 11 hingga 15 tahun. Kegiatan untuk pramuka penggalang diselanggarakan 

secara rutin dan berkelanjutan, diantaranya Perkemahan, penjelajahan, pertemuan penggalang, 

dan latihan rutin. Perkemahan dapat membantu karakter sosial siswa. Kegiatan perkemahan juga 

dapat membantu karakter siswa berupa fisik menjadi kuat. Kegiatan penjelajahan sangat terasa 

sekali dalam membentuk karakter siswa karena dalam kegiatan tersebut mendidik siswa untuk 

hidup mandiri dan tidak menggantungkan kepada orang lain.  

Kata Kunci: Ekstrakurikuler Pramuka, Kenakalan Remaja, Karakter Siswa SMP 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to find out how Scout Extracurricular activities in shaping the character 

of students at the junior high school level. The problem of adolescents is a problem that is quite 

hotly discussed, because the consequences of negative behaviour will bring destruction to 

adolescents themselves and society in general. One solution to dealing with junior high school 

students' delinquency is to pay attention to parenting styles in the school itself. An example of 

parenting in school is Scout extracurricular activities. Scouting education aims to educate, train and 

develop the personality of each member to develop five fields, namely the spiritual, emotional, 

social, intellectual and physical fields. Raising Scouts are scout members who are between 11 and 

15 years old. Activities for scout raisers are held regularly and continuously, including camping, 

exploration, gathering, and routine training. Camp can help students' social character. Camp 

activities can also help students' physical character become strong. Exploration activities are very 

felt in shaping the character of students because in these activities they educate students to live 

independently and not depend on others.  

Keywords: Scouting Extracurricular, Juvenile Delinquency, Middle School Student Character 

 

PENDAHULUAN 

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah 

tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk 

dapat dikatakan dewasa (Sumara, dkk. 2017). Menurut Erickson (1989) remaja dimulai dari 

usia 12 hingga 18 tahun dan hasil perkembangannya berupa identitas dan atau kebingungan 

peran.  
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Masalah remaja merupakan suatu masalah yang cukup hangat dibicarakan, karena 

akibat negatif yang sangat mengkhawatirkan yang akan membawa kehancuran bagi remaja 

itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Di beberapa media massa tidak sedikit dijumpai 

tentang perbuatan kriminalitas yang terjadi di negeri ini terutama mengenai remaja. Ada 

anak remaja yang meniduri ibu kandungnya sendiri, bullying, tawuran, penyalahgunaan 

narkoba, minum minuman keras dan masih banyak lagi.  

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengelompokkan banyak kasus menjadi 

sepuluh kluster. Data menyebutkan bahwa selang tiga tahun dari tahun 2011 hingga 2013 

terdapat tiga peringkat kluster terbanyak. Kluster tertinggi adalah kluster Anak Berhadapan 

Hukum sebanyak 3. 536 kasus disusul oleh kluster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 

sebanyak 1. 980 kasus dan posisi ketiga adalah kluster Pendidikan sebanyak 1. 169 kasus 

(KPAI, 2016).  

Tingginya kasus kluster Pendidikan merupakan dampak merosotnya moral bangsa 

saat ini. Dalam konteks berbangsa, Jhon Dewey dalam Purwanto (2011) mengemukakan 

bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk manusia untuk menjadi warga negara yang baik. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai peran penting 

sebagai supra struktur yang membentuk karakter dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, karena sukses atau tidaknya pendidikan dalam suatu bangsa tercermin melalui 

kualitas karakter sumber daya manusianya.  

Pendidikan formal memang memiliki peran yang penting dalam membangun 

karakter bangsa, karena dengan pendidikanlah peserta didik berusaha untuk dibekali 

berbagai pengetahuan dan keterampilan supaya bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. 

Selain itu, pendidikan juga memiliki peran penting dalam menumbuhkan semangat cinta 

tanah air dan jiwa patriotisme. Namun, ternyata dalam pelaksanaannya pendidikan formal 

belum mampu melaksanakan perannya dengan baik. Pendidikan formal yang dilaksanakan di 

Indonesia lebih banyak masih terjebak pada transfer of knowledge saja sehingga diperlukan 

suatu terobosan dalam dunia pendidikan formal, supaya setiap lembaga pendidikan mampu 

berperan dalam rekayasa pembangunan karakter bangsa.  

Guna mewujudkan fungsi pendidikan di atas, maka Pendidikan formal dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler 

dilaksanakan pada jam sekolah berlangsung, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler 

dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk 

mengembangkan aspek kognitif, psikomotorik dan afektif para peserta didik.  

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan 

sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah. Kegiatan kepramukaan merupakan bagian dari kegiatan ekstrakurikuler sebagai 

alternatif pendidikan karakter yang terintegrasi dengan nilai-nilai yang sesuai dengan 

agama, pancasila dan karakter bangsa. Dalam perkembangannya, kegiatan kepramukaan 

kini berkembang menjadi kegiatan wajib di tingkat satuan pendidikan.  

Kegiatan tersebut memiliki kelebihan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari 

siswa, dengan menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang meliputi aspek 

kepribadian, keterampilan dan pengetahuan diharapkan menjadi strategi dalam 

pembentukan karakter siswa.  
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PEMBAHASAN 

Karakter Siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Usia siswa Sekolah Menengah Pertama di Indonesia pada umumnya berkisar 12 

hingga 15 tahun. Menurut Erickson (1989) umur tersebut termasuk ke dalam fase Remaja. 

Tahapan fase ini dimulai dari usia 12 hingga 18 tahun. Pada fase perkembangan ini siswa 

tergantung pada apa yang dikerjakan karena di periode ini siswa bukan lagi tergolong anak-

anak tetapi belum menjadi dewasa, hidup berubah sangat kompleks karena siswa berusaha 

mencari identitasnya, berjuang dalam interaksi sosial, dan bergulat dengan persoalan-

persoalan moral.  

Dilihat dari tahapan perkembangan yang disetujui oleh banyak ahli, anak usia 

Sekolah Menengah Pertama berada pada tahap perkembangan pubertas yaitu berkisar 

antara 10 hingga 14 tahun. Menurut Desmita (2010) ada beberapa karakteristik siswa usia 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) antara lain terjadinya ketidak seimbangan proporsi tinggi 

dan berat badan; mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder; kecenderungan ambivalensi; 

keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan utuk bebas dari dominasi 

dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Selain itu, anak usia Sekolah 

Menengah Pertama senang membandingkan kaedah-kaedah, nilai-nilai etika atau norma 

dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa, contohnya mulai 

mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan 

Tuhan.  

Siswa sekolah menengah pertama memiliki usia yang merupakan masa peralihan 

dari usia anak-anak ke usia yang remaja. Perilaku yang disebabkan oleh masa peralihan ini 

menimbulkan berbagai keadaan dimana siswa labil dalam pengendalian emosi. 

Keingintahuan pada hal-hal baru yang belum pernah ditemui sebelumnya mengakibatkan 

muncul perilaku-perilaku yang mulai memunculkan karakter diri. Kurnia (2020) menjelaskan 

terdapat beberapa tipe karakter siswa Sekolah Menengah Pertama yaitu tipe pemimpin, tipe 

termotivasi, tipe super, tipe terorganisir, tipe introvert dan menarik diri, tipe tidak aktif atau 

tidak termotivasi, tipe ahli sandiwara, tipe sosial, tipe dogmatis, dan tipe berantakan.  

Faktor Kenakalan Siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Kartini Kartono (1988) mengatakan remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak 

cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada 

ditengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu 

kelainan dan disebut kenakalan. Dikatakan bahwa kenakalan remaja adalah kelainan tingkah 

laku atau tindakan remaja yang bersifat anti sosial, melanggar norma sosial, agama serta 

ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Gunarso (1988) mengatakan dari segi 

hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-

norma hukum yaitu (1) kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diantar dalam 

undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum; 

(2) kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-

undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan 

orang dewasa.  
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Cukup banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kenakalan siswa Sekolah 

Menengah Pertama. Berbagai faktor yang ada tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor 

internal dan faktor eksternal (Sumara, 2017).  

Faktor internal yang mempengaruhi kenakalan remaja terdiri dari dua, yakni krisis 

identitas dan pengontrolan diri yang lemah. Krisis identitas merupakan perubahan biologis 

dan sosiologis pada diri siswa Sekolah Menengah Pertama memungkinkan terjadinya dua 

bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. 

Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan siswa Sekolah Menengah Pertama terjadi 

karena gagal mencapai masa integrasi kedua. Siswa Sekolah Menengah Pertama dengan 

permasalahannya menurut Gunarsa (1989) seperti kecanggungan dalam pergaulan dan 

kekakuan dalam gerakan, ketidakstabilan emosi, adanya perasaan kosong akibat 

perombakan pandangan dan petunjuk hidup, adanya sikap menentang dan menantang 

orang tua, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan 

dengan orang tua, kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup 

memenuhi semuanya, senang bereksperimentasi, senang bereksplorasi, dan kecenderungan 

membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok.  

Faktor internal kedua adalah pengontrolan diri yang lemah. Siswa Sekolah 

Menengah Pertama yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat 

diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi 

mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa 

mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya 

(Sumara, 2017).  

Faktor Eksternal yang mempengaruhi kenakalan remaja siswa Sekolah Menengah 

Pertama adalah sebagai berikut: 

Keluarga 

Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja. 

Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orang tua terhadap aktivitas 

anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih sayang orangtua dapat 

menjadi pemacu timbulnya kenakalan siswa. Pengawasan orang tua yang tidak memadai 

terhadap siswa dan penerapan disiplin yang tidak efektif dan tidak sesuai merupakan faktor 

keluarga yang penting dalam menentukan munculnya kenakalan siswa. Perselisihan dalam 

keluarga atau stress yang dialami keluarga juga berhubungan dengan kenakalan.  

Pengaruh Teman Sebaya 

Teman sebaya merupakan faktor penting dalam mengatasi perubahan dan 

permasalahan yang mereka hadapi. Pengaruh teman sangatlah besar dalam pembentukan 

watak dan kepribadian siswa, karena siswa akan cenderung bersikap sesuai dengan teman 

sebayanya atau kelompoknya. Memiliki teman-teman sebaya yang melakukan kenakalan 

meningkatkan risiko siswa untuk menjadi nakal.  

Kualitas Lingkungan Tempat Tinggal 

Komunitas juga dapat berperan dalam memunculkan kenakalan siswa. Masyarakat 

dengan kriminal tinggi memungkinkan siswa mengamati berbagai model yang melakukan 

aktivitias kriminal dan memperoleh hasil atau penghargaan atas aktivitas kriminal mereka. 
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Masyarakat seperti ini sering ditandai dengan kemiskinan, pengangguran, dan perasaan 

tersisih dari golongan kelas sederhana. Lingkungan adalah segala sesuatu yang dapat 

mempengaruhi terhadap perkembangan seseorang. Dalam hal ini Zahara Idris (1990) 

mengemukakan bahwa lingkungan adalah suatu pengaruh dari luar yang mempengaruhi 

perkembangan anak, rumah tangga, keadaan ekonomi, pendidikan dan tempat tinggal.  

Media Massa 

Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam waktu singkat, informasi 

tentang peristiwa-peristiwa, pesan, pendapat, berita, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya 

dengan mudah diterima. Oleh karena itu media massa seperti surat kabar, televisi, film, 

majalah mempunyai peranan penting dalam proses transformasi nilai-nilai dan norma-norma 

baru terhadap siswa. Mereka akan cenderung mencoba dan meniru apa yang dilihat dan 

ditontonnya. Tayangan adegan kekerasan dan adegan yang menjurus ke pornografi, 

ditengarai sebagai penyulut perilaku agresif siswa, dan menyebabkan terjadinya pergeseran 

moral pergaulan, serta meningkatkan terjadinya berbagai pelanggaran norma susila 

(Suyanto, 2007).  

Ekstrakurikuler Pramuka sebagai Solusi Kegiatan dalam Membentuk Karakter 

Siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja, maka usaha 

atau cara mengatasi kenakalan remaja dengan cara meningkatkan pengertian siswa akan 

dirinya, menciptakan hubungan baik dengan orang tua, pendidikan agama, bimbingan hidup 

bermasyarakat, dan pendekatan pola asuh dan pembinaan di sekolah berupa pengenalan 

beberapa kegiatan ekstrakurikuler (Eliasa, 2011). Menurut Hidayat (2019), pembinaan siswa 

adalah sebuah proses mendidik dan membentuk agar kepribadian anak dapat berkembang 

dengan baik dan ketika dewasa menjadi orang yang mandiri dan bertanggung jawab. 

Rumah merupakan landasan dasar sedangkan dunianya adalah sekolah, maka bagi siswa 

hubungan yang paling penting selain dengan keluarganya adalah dengan teman sebayanya 

yang biasa ditemui di sekolah.  

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki pengaruh kuat terhadap 

perkembangan siswa. Ada banyak hal yang bisa dilakukan pihak sekolah untuk memulai 

perbaikan siswa, di antaranya melakukan program monitoring pembinaan siswa melalui 

kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah.  

Permendikbud (2014) menjelaskan bahwan kegiatan ekstrakurikuler adalah program 

pendidikan yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional (supplement dan complements) 

kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender 

pendidikan satuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan 

perkembangan siswa yang berbeda seperti perbedaan rasa akan nilai moral dan sikap, 

kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler siswa 

dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang 

lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga 

memberikan manfaat sosial yang besar.  

Pendidikan Kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada 

tahun 2014. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan kepramukaan merupakan 
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kegiatan ekstrakurikuler yang secara sistemik diperankan sebagai wahana penguatan 

psikologis, sosial, kultural (reinfocement) perwujudan sikap dan keterampilan kurikulum 

2013 yang secara psikopedagogis koheren dengan pengembangan sikap dan kecakapan 

dalam pendidikan kepramukaan. Dengan demikian pencapaian Kompetensi Inti Sikap 

Spiritual, Sikap Sosial, dan Keterampilan memperoleh penguatan bermakna (meaningfull 

learning) melalui fasilitasi sistemik adaptif pendidikan kepramukaan di lingkungan satuan 

Pendidikan (Permendikbud, 2014).  

Pendidikan Kepramukaan dinilai sangat penting untuk mendukung ketercapaian 

tujuan pendidikan nasional sebagaimana amanat Sisdiknas. Melalui pendidikan kepramukaan 

dengan kekhasan metodenya, akan timbul rasa memiliki, saling tolong menolong, mencintai 

tanah air, dan mencintai alam. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan setiap 

sekolah melaksanakan Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan melalui tiga kemasan model 

yang terintegrasi, yakni model blok, aktualisasi, dan reguler dengan rambu-rambu yang 

ditentukan (Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, 2008).  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 

mengatakan bahwa Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk 

menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang 

aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma 

Pramuka. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Pendidikan 

Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia 

pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.  

Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan 

kepramukaan dengan Lembaga Pendidikan lain, yang dilaksanakan sesuai kepentingan, 

kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat. Prinsip Dasar Kepramukaan (Sunardi, 2016) 

adalah (1) Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Peduli terhadap bangsa dan 

tanah air, sesama hidup dan alam seisinya; (3) Peduli terhadap diri pribadinya; (4) Taat 

kepada Kode Kehormatan Pramuka. Bahtiar (2018) mengungkapkan dalam pembuatan 

metode kepramukaan tidak terlepas dari lima hal yang tercangkup dalam prinsip dasar 

kepramukaan. Prinsip dasar bersifat saling berkaitan dengan metode kepramukaan. 

Pelaksanaan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan pramuka terpadu dengan 

pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan, sehingga dalam penerapan/penggunaan metode 

kepramukaan selalu dijiwai oleh prinsip dasar kepramukaan.  

Kiasan Dasar Gerakan Pramuka merupakan penggolongan Pramuka. Dalam suatu 

kegiatan kepramukaan, seorang pramuka adalah obyek dan sekaligus sebagai subyek 

pendidikan yang dengan bimbingan, bantuan, dan dukungan pembinanya merencanakan, 

memrogramkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang sesuai dengan 

perkembangan jiwa dan golongan usia pramuka (Bahtiar, 2018).  

Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan di Indonesia, Gerakan Pramuka 

menggunakan sistem among. Sistem Among dalam Pramuka, menciptakan hubungan 

pendidik (pembina pramuka) yang memberikan kebebasan kepada peserta didik (anggota 

Gerakan Pramuka) untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa dan menghidari 

paksaan, guna mengembangkan kemandirian, percaya diri, dan kreatifitas sesuai aspirasi 

peserta didik (Alamendah, 2014).  

http://pramukaria.blogspot.com/2013/08/anggota-gerakan-pramuka.html
http://pramukaria.blogspot.com/2013/08/anggota-gerakan-pramuka.html
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Sunardi (2016) menambahkan bahwa Sistem Among adalah hasil pemikiran Raden 

Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah bapak 

Pendidikan dan pendiri Perguruan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara pernah menjabat 

sebagai Menteri Pendidikan pada Kabinet Republik Indonesia yang pertama.  

Sistem Among dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan yang harus 

dipraktekkan oleh Pembina Pramuka. Prinsip-prinsip kepemimpinan itu terdiri atas: 

➢ Ing Ngarsa Sung Tuladha yang memiliki maksud di depan menjadi teladan; 

➢ Ing Madya Mangun Karsa yang memiliki maksud di tengah membangun kemauan; 

➢ Tut Wuri Handayani yang memiliki maksud di belakang memberi dorongan dan pengaruh 

yang baik ke arah kemandirian.  

Pramuka penggalang merupakan penggolongan sekaligus sebutan bagi anggota 

pramuka yang telah berusia antara 11 hingga 15 tahun. Seorang pramuka resmi menjadi 

penggalang selain telah menginjak usia 11 tahun juga telah menyelesaikan Syarat-syarat 

Kecakapan Umum Pramuka Penggalang tingkat Rakit serta mengucapkan Tri Satya pada 

upacara pelantikan yang dipimpin oleh pembinanya. Meskipun telah berusia sebelas tahun 

namun belum menyelesaikan SKU Penggalang Rakit, pramuka tersebut disebut sebagai 

Tamu Penggalang (Alamendah, 2014).  

Satuan terkecil dalam Pramuka Penggalang disebut Regu dan kesatuan dari 

beberapa Regu disebut Pasukan. Setiap Regu beranggotakan 5-10 orang Pramuka 

Penggalang dan dipimpin oleh seorang Pemimpin Regu (Pinru) yang dipilih oleh anggota 

regu itu sendiri. Masing-masing Pemimpin Regu ini nanti akan memilih satu orang dari 

mereka yang akan menjadi Pemimpin Regu Utama yang 51 disebut Pratama. Pasukan yang 

terdiri dari beberapa regu tersebut dipimpin oleh seorang Pratama. Pembentukan regu 

dalam metode kepramukaan termasuk ke dalam materi Dinamika Kelompok. Hal ini tentu 

saja dapat membentuk suatu karakter siswa agar bisa lebih berbaur dengan teman-

temannya. Dinamika kelompok bertujuan membentuk kerjasama dalam kelompok sebagai 

“team building” dan “teamwork” yang kompak, agar proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar. Sasaran pembentukan karakter dalam metode Dinamika Kelompok adalah 

sebagai berikut: 

a. membangun tim yang kompak dan saling membantu antar anggota yang satu dengan 

lainnya; 

b. menciptakan kerjasama yang kompak dan serasi, sehingga kegiatan yang dibebankan 

pada kelompok dapat diatasi dengan mudah; 

c. terciptanya persaudaraan antar anggota kelompok, saling mempercayai dan 

menghormati satu dengan lainnya; 

d. terciptanya proses pembentukan karakter mulai dari forming-storming-norming-

performing 

Pendidikan Kepramukaan memiliki tujuan untuk mendidik, melatih, dan 

mengembangkan kepribadian setia anggotanya. Kegiatan Pramuka yang beraneka macam 

bertujuan untuk mengembangkan lima bidang dari masin masing anggota. Kelima bidang 

pegembangan (Bahtiar, 2018) tersebut adalah bidang spiritual, emosional, sosial, intelekual 

dan fisik.  
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Bahtiar (2018) juga menjelaskan jenis-jenis kegiatan Pramuka selalu bersifat 

menarik, menantang, serta mendidika secara langsung. Kegiatan untuk pramuka penggalang 

diselanggarakan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan pramuka penggalang di 

antaranya: 

Perkemahan 

Perkemahan Pramuka Penggalang dilakukan secara berkala. Dengan tujuan untuk 

mengevaluasi hasil latihan di Gugus Depan. Dalam bentuk Persami (Perkemahan Sabtu 

Minggu), Perjusami (Perkemahan Jum’at Sabtu Minggu), Perkemahan Liburan dan 

sejenisnya (Bahtiar, 2018). Menurut Mukhlish (2016), kegiatan pekemahan dapat membantu 

karakter sosial siswa. Kegiatan perkemahan juga dapat membantu karakter siswa berupa 

fisik menjadi kuat seperti pembuatan tenda, gapura, dan pagar area perkemahan. Tak luput 

juga dari mental spiritual karena di kegiatan perkemahan juga menyisipkan kegiatan ibadah 

dengan tepat waktu. Baitorus (2016) menambahkan bahwa kegiatan perkemahan adalah 

cara efektif membentuk karakter siswa untuk menghargai kesederhanaan, menghindari pola 

perilaku konsumtif, dan menjaga keharmonisan.  

Penjelajahan 

Penjelajahan merupakan kegiatan mencari jejak. Beberapa regu penggalang akan 

bertemu dan berlomba mencari jejak dengan mencari tanda tanda, serta melakukan 

kegiatan membuat peta. Pencarian jejak dibagi menjadi pos pos. pada setiap pos akan 

diadakan kegiatan keterampilan kepramukaan seperti sandi, tali temali, dan semboyan 

isyarat (Bahtiar, 2018). Menurut Mukhlish (2016), kegiatan penjelajahan sangat terasa sekali 

dalam membentuk karakter siswa karena dalam kegiatan tersebut mendidik siswa untuk 

hidup mandiri dan tidak menggantungkan kepada orang lain.  

Pertemuan Penggalang 

Jenis-jenis pertemuan pramuka adalah macam jenis pertemuan atau kegiatan yang 

melibatkan anggota Gerakan Pramuka. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut para pramuka 

(anggota Gerakan Pramuka) berkumpul mengikuti kegiatan sesuai dengan Prinsip dasar 

Kepramukaan (PDK) dan Metode Kepramukaan (MK). Pertemuan pramuka terdiri atas 

berbagai macam kegiatan. Terdapat kegiatan yang melibatkan semua anggota Gerakan 

Pramuka dari berbagai golongan dan ada pula pertemua khusus untuk golongan-golongan 

tertentu. Jenis pertemua pramuka ini dapat dibedakan berdasarkan golongan. Jenis 

pertemuan atau kegiatan yang dikhususkan untuk anggota pramuka penggalang 

(Alamendah, 2014) antara lain Jambore, Lomba Tingkat (LT), Dian Pinru (Gladian Pemimpin 

Regu), Forum Penggalang, dan Latihan Rutin.  

Ekstrakurikuler Pramuka di Kurikulum 2013 minimal 2 jam pelajaran tiap minggunya. 

Materi kegiatan latihan rutin di tiap sekolah berbeda-beda, namun pada umumnya terdiri 

dari baris berbaris, semboyan isyarat (semaphore dan morse), memecahkan ragam sandi, 

yel-yel, dan masih banyak lagi. Menurut Rahmadini (2018), latihan baris-berbaris bertujuan 

untuk menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin 

sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas diatas 

kepentingan individu, dan secara tak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. 

Menumbuhkan adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan untuk tugas pokok 

http://pramukaria.blogspot.com/2013/08/anggota-gerakan-pramuka.html
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tersebut sampai dengan sempurna. Rasa persatuan adalah rasa senasib sepenanggungan 

serta adanya ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas.  

Belajar mengenai semboyan isyarat bertujuan mengasah otak siswa dalam 

mengingat suara atau gerakan. Misalnya semboyan isyarat morse dapat dilakukan dengan 

berbagai cara yaitu peluit dan bendera. Hal ini berguna melatih karakter siswa untuk fokus 

terhadap indra pendengaran dan kemampuan menghapal. Semaphore selain untuk melatih 

fokus untuk menjawab teka teki huruf yang dimainkan, dapat juga bertujuan melatih 

psikomotor siswa dalam memperagakan semaphore, karena tiap-tiap huruf dan angka di 

semaphore memiliki bentuk dan pergerakan yang berbeda. Mempelajari ragam sandi 

pramuka sangat bermanfaat bagi siswa, yaitu memperkuat komunikasi antar regu, 

meningkatkan daya ingat dan kecerdasan, dan sarana belajar anggota dalam menyelesaikan 

masalah.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrakurikuler 

Pramuka sangat berperan dalam pembentukan karakter siswa di sekolah khususnya di 

tingkat Sekolah Menengah Pertama dimana kegiatan-kegiatan ektrakurikuler pramuka yang 

dapat membangun semangat dan karakter siswa adalah perkemahan, penjelajahan, lomba 

tingkat, jamboree, gladian pinru, dan forum penggalang. Selain itu, kegiatan latihan rutin 

yang dipadukan dengan kurikulum 2013 sangat berpengaruh besar dalam pembentukan 

karakter siswa karena latihan rutin memiliki sifat pelatihan yang paling banyak dilakukan 

oleh siswa. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan lain seperti jamboree dan lomba tingkat 

hanya dilaksanakan setiap lima tahun sekali.  

Saran 

Bagi guru diharapkan dapat meningkatkan kemandirian anak melalui ekstrakulikuler 

pramuka sebab semakin tinggi keikutsertaan siswa dalam mengikuti ekstrakulikuler pramuka 

akan semakin tinggi pula kedisiplinan siswa. Teruntuk siswa diharapkan lebih giat dan 

bersemangat dalam mengikuti ekstrakulikuler pramuka baik diadakan disekolah maupun 

diluar sekolah. Kemudian bagi pihak sekolah diharapkan agar dapat mendukung, 

memelihara, dan memberikan fasilitas yang memadai agar kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan dapat berjalan dengan baik.  
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