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Abstract: This study aims to role of extracurricular activities in developing attitudes 

scouts social care and the environment studies in junior high school district of Batulayar 

(SMPN 1 batulayar and SMPN 2 Batulayar) with implementation curriculum 2013. The 

result of the research showed that of process of extracurricular activities scouts in 

developing social and environmental care attitude in SMP District of Batulayar (SMPN 1 

Batulayar and SMPN 2 Batulayar) through the stages of preparations made by coaches a 

program of activities aimed at developing social and environmental care attitude. In 

developing social care attitude, scout extracurricular the types of activities : (a) the 

opening ceremony scouts, (b) pionering, (c) camping, (d) social service, (e) first aid. As 

for developing environmentally conscious attitude the types of activities : (a) hiking, (b) 

mutual cooperation, and (c), an explanation SKU. And constraints in the scouting 

activities with time constraints in implementation makes less effective in developing 

various kinds of characters. 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dalam mengembangkan sikap peduli sosial dan lingkungan di SMPN Kecamatan 

Batulayar (SMPN 1 Batulayar dan SMPN 2 Batulayar) dengan diterapkannya kurikulum 

2013.  Hasil yang diperoleh yakni: (1) proses kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

mengembangkan sikap peduli sosial dan lingkungan di SMPN Kecamatan Batulayar 

(SMPN 1 Batulayar dan SMPN 2 Batulayar) melalui tahap persiapan dilakukan oleh 

pembina dengan merancang program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan 

sikap peduli sosial dan lingkungan. (2) Kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan 

sikap peduli sosial dengan melaksanakan kegiatan pionering, berkemah, bakti sosial, dan 

P3K. Sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan sikap peduli lingkungan 

siswa dengan cara melaksanakan kegiatan hiking, gotong royong dan penjelasan SKU, (3) 

kendala dalam kegiatan kepramukaan yakni dengan keterbatasan waktu dalam 

pelaksanaannya menjadikan kurang efektif dalam mengembangkan berbagai macam 

karakter. 

Kata Kunci: Pramuka, sikap peduli sosial dan lingkungan. 
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Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Pendidikan juga dipercaya sebagai salah satu wadah dalam menciptakan manusia yang cerdas 

sekaligus dapat mengembangkan kepribadian anak menjadi lebih baik akhlaknya. Demikian pula 

dengan bangsa Indonesia yang tidak ingin menjadi bangsa yang terbelakang di era globalisasi.  

Demi terciptanya pendidikan yang dicita-citakan, perlunya memonitoring dan evaluasi di 

dalam proses pendidikan. Menurut Aqib dan Sujak (2011) “memonitoring merupakan 

serangkaian kegiatan untuk memantau proses pelaksanaan program pembinaan pendidikan 

karakter”. Dengan adanya pelaksanaan memonitoring, proses pendidikan dapat dikontrol dan 

terarah sesuai dengan program dan melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program 

pendidikan karakter yang dicita-citakan.  

Saat ini dunia pendidikan Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dalam 

perencanaan kurikulum yang semulanya melaksanakan kurikulum KTSP yang menitikberatkan 

pada aspek kognitif dan kurang menanamkan pendidikan karakter sehingga pemerintah 

melakukan perubahan dalam kurikulum KTSP  menjadi kurikulum 2013 yang bertujuan untuk 

menjadikan program pendidikan yang lebih efektif sesuai dengan perkembangan zaman. 

Menurut Hartono (2013) “Pelaksanaan kurikulum 2013 diberlakukan karena memiliki 

beberapa kompetensi masa depan yakni memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat dan minatnya, 

kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, 

kemampuan mempertimbangkan dari segi moral suatu permasalahan, kemampuan 

berkomunikasi, dan hidup dalam masyarakat yang mengglobal”. Selain melihat kompetensi masa 

depannya, kurikulum 2013 juga diberlakukan karena adanya fenomena negative yang 

mengemuka dengan mencoreng dunia pendidikan Indonesia saat ini. 
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Menurut Seriwati Bukit (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa “… tetapi kita lupa 

menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kita sehingga mereka menjadi generasi muda yang 

berkarakter negative seperti egois, arogan, masa bodoh dengan urusan orang, tidak cinta pada 

negara, koruptor, pesimis, kurang usaha, suka melanggar aturan, narkoba dan lain sebagainya, 

untuk itu kita harus menyeimbangkan antara pengetahuan dan akhlak generasi muda kita agar 

mereka menjadi generasi muda yang pintar dan berakhlak mulia dengan kepribadian yang 

positif.”. Inilah ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh para pendidik ketika permasalahan 

dalam dunia pendidikan lebih dominan yang dapat mencoreng pendidikan di Indonesia. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, inilah saatnya pemerintah menjalankan kurikulum 

yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang menghasilkan siswa cerdas, berakhlak dan 

berkarakter. Siswa yang memiliki pengetahuan yang luas dan diimbangi dengan perilaku terpuji 

yang tertanam sejak dini. Menanamkan pendidikan karakter wajib dilaksanakan dan tidak hanya 

melalui intrakurikuler saja, dapat juga ditanamkan melalui ekstrakurikuler. Hal ini dapat 

dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka.  

 Kegiatan ekstrakurikuler menurut Aqib dan Sujak (2011) merupakan kegiatan pendidikan 

di luar mata pelajaran yang ditujukan untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewenangan di sekolah.  

Banyaknya karakter yang dapat dibentuk dalam kegiatan pramuka yakni religius, mengabdi 

kepada masyarakat, berjiwa sosial tinggi, peduli lingkungan, bertanggung jawab dan disiplin. 

Hal ini diwujudkan melalui kurikulum dengan tujuan pendidikan nasional untuk 

mengembangkan pendidikan budaya dan karakter. 
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Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan, maka peneliti merasa tertarik dalam 

mengetahui proses, pelaksanaan dan kendala atau hambatan apa saja yang ditemukan dalam 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan sikap peduli sosial dan lingkungan 

pada siswa SMPN Kecamatan Batulayar (SMPN 1 Batulayar dan SMPN 2 Batulayar). 

Fokus masalah yang akan dikaji secara terprogram, sistimatis, dan intensif pada 

penelitian ini adalah: 

 Bagaimana proses kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan sikap peduli 

sosial dan lingkungan di SMPN Kecamatan Batulayar (SMPN 1 Batulayar dan SMPN 2 

Batulayar) ? 

 Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan sikap 

peduli sosial dan lingkungan di SMPN Kecamatan Batulayar (SMPN 1 Batulayar dan SMPN 

2 Batulayar) ? 

 Apasaja yang menjadi kendala atau hambatan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

mengembangkan sikap peduli sosial dan lingkungan di SMPN Kecamatan Batulayar (SMPN 

1 Batulayar dan SMPN 2 Batulayar)? 

 

METODE 

Penelitian ini pada prinsipnya berupaya untuk mengetahui bagaimana proses, 

pelaksanaan serta kendala atau hambatan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

mengembangkan sikap peduli sosial dan lingkungan di SMPN Kecamatan Batulayar (SMPN 1 

Batulayar dan SMPN 2 Batulayar) Oleh karenanya, pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 
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Lokasi penelitian ini adalah sekolah di SMPN Kecamatan Batulayar yakni di SMPN 1 

Batulayar dan SMPN 2 Batulayar. Data- data penelitian ini antara lain berupa informasi dari 

anggota pramuka dan pembina pramuka yang diperoleh dengan metode wawancara terstruktur, 

observasi dan dokumentasi. Untuk memperoleh data yang terkait permasalahan 1, 2, dan 3, 

digunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi mendalam berdasarkan pertanyaan 

yang dikembangkan dari indikator-indikator kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

mengembangkan sikap peduli sosial dan lingkungan seperti pada bagian studi pustaka.  

Keseluruhan data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan metode yang 

dikembangkan berdasarkan kajian penelitian kualitatif. Temuan data yang berupa ide, gagasan 

dalam bentuk konsep, dan dokumen-dokumen hasil pengamatan langsung, selanjutnya disusun 

secara sistimatis sesuai dengan karakteristik permasalahan yang inig dijawab. Proses analisis 

data secara kualitatif, sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) 

analisis data dilakukan melalui tahap-tahap yakni tahapan reduksi data, penyajian data, dan 

menarik kesimpulan atau verifikasi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Hasil 

Berdasarkan serangkaian kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai 

metode dalam mengetahui peranan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan 

sikap peduli sosial dan lingkungan berdasarkan (a) proses, (b) pelaksanaan dan (c) kendala 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan sikap peduli sosial dan lingkungan. 

Hasilnya adalah sebagai berikut:  

1.1 Proses kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan sikap peduli sosial 

dan lingkungan  
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Kegiatan kepramukaan dilaksanakan oleh SMPN 1 Batulayar pada hari Kamis dengan 

kegiatan yang berlangsung selama 1,5 jam, sedangkan SMPN 2 Batulayar melaksanakan 

kegiatan pada hari Sabtu yang berlangsung selama 1 jam. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yang telah didapatkan dari proses kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

mengembangkan sikap peduli sosial dan lingkungan oleh pembina yakni menyiapkan program 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang didalamnya terdapat berbagai jenis kegiatan pramuka 

yang dapat mengembangkan sikap peduli sosial dan lingkungan. Sedangkan anggota pramuka 

menyiapkan perlengkapan dan mengikuti kegiatan pramuka sesuai dengan jenis program 

kegiatan pramuka.  

 

1.2 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan sikap peduli 

sosial dan lingkungan 

 

Data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan sikap peduli sosial dilakukan dengan 

jenis kegiatan pionering, berkemah, bakti sosial dan P3K. Sedangkan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan sikap peduli lingkungan dilakukan dengan jenis 

kegiatan hiking, gotong royong, dan pemahaman SKU. Hal ini sesuai dengan program terencana 

yang disusun oleh pembina.  

 

1.3 Kendala atau Hambatan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam Mengembangkan 

Sikap Peduli Sosial dan Lingkungan 

 

Hasil data yang diperoleh dari SMPN 1 Batulayar dan SMPN 2 Batulayar bahwa 

fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan sudah lengkap sebagai penunjang dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan sikap peduli sosial dan 

lingkungan sehingga tidak ada kendala dari segi fasilitas sarana dan prasarana, namun waktu 
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pelaksanaan yang minim dalam setiap kegiatan menjadikan kurang efektif dalam 

mengembangkan sikap peduli sosial dan lingkungan.  

 

2. Pembahasan 

 

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa berdasarkan metode penelitian yang 

dilaksanakan dapat diperoleh data-data penelitian berdasarkan permasalaahannya. Berikut adalah 

pembahasan dari tiap-tiap rumusan masalah yakni : 

2.1 Proses kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan sikap peduli sosial 

dan lingkungan  

 

Proses kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan serangkaian tahapan persiapan 

kegiatan pramuka. Dalam hal ini proses yang dimaksud adalah serangkaian tahapan awal 

kegiatan pramuka yang dilakukan oleh anggota pramuka dalam mengembangkan sikap peduli 

sosial dan lingkungan.  

a) Persiapan kegiatan pramuka 

1) Pembina Pramuka 

Berdasarkan hasil analisis data tentang persiapan yang dilakukan oleh pembina 

pramuka dalam kegiatan kepramukaan adalah pembina menyiapkan program kegiatan 

yang disusun bersama dengan tujuan-tujuan yang terdapat penanaman karakter. Program-

program yang disusun memiliki tujuan dengan beberapa jenis kegiatan yang dapat 

meningkatkan sikap khususnya sikap peduli sosial dan lingkungan siswa.  

Melalui program kegiatan ekstrakurikuler pramuka, pembina memiliki panduan 

yang dapat dijadikan sebagai pedoman agar terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dalam menumbuhkembangkan pribadi yang baik dan bermasyarakat dapat 

tercapai. Bagi peserta didik proses ini dibantu oleh seorang pembina sehingga 
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pelaksanaan dan pengalamannya dilakukan dengan penuh kesadaran, kemandirian, 

kepedulian, tanggung jawab serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun 

anggota masyarakat. 

2) Anggota pramuka  

Persiapan yang dilakukan anggota pramuka dalam meningkatkan sikap peduli 

sosial dan lingkungan adalah melengkapi atribut dengan lengkap dan melaksanakan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka sesuai dengan program yang disusun oleh pembina dan 

menggunakan fasilitas yang tersedia.  

2.2 Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan sikap peduli 

sosial dan lingkungan 

 

Pelaksanaan kegiatan pramuka yang dilakukan oleh anggota pramuka dalam 

mengembangkan sikap peduli sosial dan lingkungan dengan sub indikator yang digunakan untuk 

memahami pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan sikap peduli 

sosial dan lingkungan adalah waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pramuka serta pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan sikap peduli sosial dan lingkungan. 

a) Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pramuka 

Kegiatan kepramukaan dilaksanakan di luar jam pelajaran tatap muka. Seperti halnya 

dengan SMPN Kecamatan Batulayar (SMPN 1 Batulayar dan SMPN 2 Batulayar) 

melaksanakan kegiatan kepramukaan secara rutin, berkala dan khusus di luar jam pelajaran. 

Hal ini sejalan dengan Mamat Supriatna (http://file.upi.edu. Diakses pada tanggal  28 Juni 

2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa “kegiatan ekstrakurikuler dapat diartikan 

sebagai kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka.  

SMPN 1 Batulayar melaksanakan kegiatan kepramukaan secara rutin pada setiap  hari 

kamis pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita. Berbeda dengan SMPN 2 

http://file.upi.edu/


9 
 

Batulayar yang melaksanakan kegiatan kepramukaan secara rutin pada setiap hari Sabtu 

pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita.  

Kegiatan pramuka dapat dilaksanakan di alam terbuka. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Lord Baden-Powell dalam Sunardi (2001:2) bahwa organisasi kepanduan adalah 

kegiatan yang paling banyak menghabiskan waktunya di alam terbuka. Pelaksanakan 

kegiatan kepramukaan di SMPN 1 Batulayar secara berkala dalam mengembangkan sikap 

peduli lingkungan dengan jenis kegiatan heking yakni di bukit Hijau Batulayar, sedangkan 

kegiatan dalam mengembangkan sikap peduli sosial dengan kegiatan jenis berkemah yang 

dilaksanakan di lapangan sekolah. Berbeda dengan SMPN 2 Batulayar melaksanakan 

kegiatan pramuka berkala dengan jenis kegiatan heking di alam terbuka, yakni di Bukit 

Dusun Tato. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah penghijauan di sekitar lingkungan 

sekolah dan jalan raya, sedangkan kegiatan dalam mengembangkan sikap peduli sosial 

dilaksanakan dengan jenis kegiatan berkemah di lapangan sekolah. Untuk kegiatan rutin 

dilaksanakan di lapangan sekolah. 

b) Pelaksanaan kegiatan pramuka dalam mengembangkan sikap peduli sosial dan lingkungan 

Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan sikap 

peduli sosial dan lingkungan dilaksanakan dengan berbagai jenis kegiatan antara lain sebagai 

berikut : 

1) Sikap peduli sosial 

Menurut Azzet (2011:96) peduli sosial adalah sebuah sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk bisa memberikan bantuan kepada orang lain atau masyarakat yang 

membutuhkan. Dengan kata lain sikap peduli sosial sangat penting untuk dikembangkan 

karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan atau melibatkan orang lain dalam hidupnya, 
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hal ini karena manusia adalah makhluk sosial. Berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka yang dapat dilaksanakan dalam mengembangkan sikap peduli sosial dan lingkungan 

dengan program yang telah direncanakan oleh pembina pramuka yakni : 

 Upacara pembukaan  

Pembacaan dasadarma pramuka dan pancasila dalam kegiatan upacara dapat 

mengingatkan dan menyadarkan siswa untuk selalu menjadi warga Negara yang baik dan 

bersikap sebagai diri sendiri dan menjadi bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat. 

Dengan pembacaan dasadarma sebagai kode kehormatan anggota pramuka, siswa dapat 

bersosialisasi tanpa diperingatkan oleh pembina bahwa berbagi dengan teman merupakan 

sikap dalam peduli sosial dan kecintaan terhadap alam menjadikan siswa dapat merawat 

dan menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sebarangan merupakan sikap 

dalam peduli lingkungan. 

 Pionering 

Dalam kegiatan jenis pionering, sikap peduli sosial dapat dikembangkan dengan 

membuat tandu, yakni ketika seorang anggota lain sakit biasanya menggunakan tandu 

dalam membantu teman menuju ke tempat peristirahatan. Dengan adanya kegiatan jenis 

pionering, tanpa diperintahkan siswa langsung mengambil tandu untuk menggotong 

teman yang sakit merupakan sikap kepedulian siswa dengan sesamanya 

 Berkemah 

Kegiatan berkemah merupakan jenis kegiatan yang dilakukan dengan bermalam 

di alam luas maupun di sekolah dengan menggunakan tenda sebagai pengganti rumah. 

Dampak dari kegiatan berkemah adalah siswa dapat bertanggung jawab dalam setiap regu 
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untuk bersama-sama saling membantu, memberi, berbagi dan perduli terhadap sesama 

sehingga tujuan dari program kegiatan jenis berkemah dapat berjalan dengan lancar.  

 Bakti sosial  

Kegiatan bakti sosial merupakan salah satu kegiatan wujud dari rasa kemanusiaan 

antar sesama yang bertujuan untuk mewujudkan rasa cinta kasih, tolong menolong dan 

kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan uluran tangan. Meringankan beban 

orang lain yang terkena musibah dengan cara urunan berupa pengumpulan dana, tenaga 

dan barang-barang yang dibutuhkan merupakan salah satu kegiatan bakti sosial yang 

dilaksanakan, khususnya keterlibatan anggota pramuka sangat berperan penting dalam 

membantu pengumpulan sumbangan. 

 P3K 

Dalam hal ini, kedua sekolah mengajarkan bagaimana penanggulangan dan 

merawat anggota yang sakit dengan cara mengetahui obat-obatan khususnya obat-obatan 

tradisional sampai dengan peralatan yang dibutuhkan dalam mempermudah penanganan 

yakni dengan membuat tandu. Sikap yang ditunjukkan oleh anggota pramuka saat melihat 

teman yang sedang sakit adalah memberikan pengobatan dan membantu teman yang sakit 

ke tempat istrahat merupakan contoh bahwa pemberian pengetahuan P3K dapat 

mengembangkan sikap peduli sosial. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang 

diajarkan oleh pembina sehingga jenis kegiatan P3K dalam dasadarma pramuka yakni 

rela menolong dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa memandang 

perbedaan. 

2) Sikap peduli lingkungan  
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Sikap peduli terhadap lingkungan menyadari betapa pentingnya lingkungan yang 

bersih dan sehat sehingga dapat terciptanya hidup yang baik. setiap anggota pramuka wajib 

peduli terhadap lingkungan hidup dengan cara menjaga, memelihara dan menciptakan 

lingkungan hidup yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, berikut adalah beberapa 

pelaksanaan dalam mengembangkan sikap peduli lingkungan siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka, yakni sebagai berikut : 

 Hiking  

Kegiatan hiking biasanya dilakukan dengan berjalan kaki sejauh mungkin, 

biasanya kegiatan hiking ini dilakukan di atas bukit dengan menikmati pemandangan 

alam yang memberikan arti betapa pentingnya lingkungan untuk dilindungi. Kegiatan 

hiking dilakukan dengan banyak jenisnya seperti menikmati alam, penghijauan, susur 

alam, dll.  

Kegiatan heking dapat menyadarkan anggota pramuka untuk selalu melindungi 

dan menjaga lingkungan alam agar tidak terjadi penggundulan dan longsor. Kegiatan 

penghijauan diikuti oleh seluruh anggota pramuka dengan semangatnya dan sikap peduli 

lingkungan untuk menanam bibit pohon sangat terlihat tanpa diperintahkan untuk turut 

serta dalam kegiatan penghijauan. Kegiatan ini dilakukan dengan kesadaran siswa 

menanam pohon dengan anggota pramuka sering mengadakan kegiatan penghijauan, 

melihat kebaktian anggota pramuka yang cinta alam. Hal ini dilakukan sebagai rasa cinta 

dan kepedulian anggota pramuka terhadap lingkungan. 

 Gotong royong 

Kegiatan gotong royong atau bekerja bersama-sama merupakan suatu kegiatan 

yang bertujuan untuk meringankan serta mempercepat pelaksanaan suatu kegiatan. 



13 
 

Dalam hal ini gotong royong yang dimaksud adalah bekerja bersama-sama melakukan 

kegiatan kebersihan. Kegiatan kebersihan dapat menjadikan siswa lebih peka dan 

memahami bahwa pentingnya kebersihan agar lingkungan menjadi sehat, bersih dan 

indah. Dengan menjaga dan menyiram tanaman dan pepohonan di sekolah dapat 

menciptakan sekolah yang nyaman, bersih dan indah. Tidak hanya itu saja bahwa anggota 

pramuka selalu rajin dalam menjaga kebersihan sekolah. Hal ini terbukti dengan 

terlihatnya kebrsihanan dan rapinya lapangan kedua sekolah.  

Sedangkan penuturan lainnya dari informan sekolah juga dapat dikaitkan dengan 

efektifnya kegiatan kepramukaan dalam mengembangkan sikap peduli lingkungan yakni 

dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan susur pantai untuk membersihkan dan menjaga 

keindahan pantai merupakan cara dalam mengembangkan sikap peduli lingkungan siswa. 

 Penjelasan SKU 

Pelaksanaan kegiatan pramuka dengan pemahaman SKU dengan berbagai macam 

materi secara umumnya berkaitan dengan sejarah, kehidupan dengan sesama dan 

lingkungan adalah bagaimana seorang pramuka yang baik dengan menerapkan 

pengetahuan melalui SKU sebagai pengetahuan umum yang harus dipahami dan 

dilaksanakan, salah satunnya dengan mengetahui dan menjelaskan manfaat penghijauan 

serta dapat membedakan jenis sampah sesuai dengan jenisnya.  

2.3 Kendala atau Hambatan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam Mengembangkan 

Sikap Peduli Sosial dan Lingkungan 

 

Dalam hal ini kendala atau hambatan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

meningkatkan sikap peduli sosial dan lingkungan adalah sebagai berikut : 

a. Keberadaan pembina 
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Keberadaan pembina sangatlah penting dalam pelaksanaan kegiatan pramuka karena 

pembina atau anggota pramuka dewasa sebagai pembimbing dalam kegiatan. Hal ini sesuai 

dengan fungsi pramuka pembina yakni bertugas merencanakan, melaksanakan dan 

mengawasi pelaksanaan kegiatan kepramukaan di Gugus Depan. Melihat keberadaan 

pembina pramuka di SMPN kecamatan Batulayar (SMPN 1 Batulayar & SMPN 2 Batulayar) 

dengan pengalaman dan keterampilan yang dikuasai cukup baik untuk dijadikan sebagai 

pembina pramuka dengan jumlah anggota pramuka yang cukup banyak.  

b. Waktu 

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SMPN Kecamatan Batulayar (SMPN 1 

Batulayar dan SMPN 2 Batulayar) memiliki keterbatasan waktu dalam pelaksanaannya. Hal 

ini dilihat dari kegiatan rutin sebagai kegiatan mingguan yang wajib dilaksanakan dalam 

mengembangkan sikap peduli sosial dan lingkungan dengan pelaksanaan kegiatan yang 

hanya dilakukan 1 jam. Kegiatan dengan jumlah jam pertemuan yang hanya 1 jam kurang 

efektif dalam menjalankan tujuan dari jenis kegiatan yang diprogramkan.  

2.4 Kontribusi terhadap pembelajaran PPKn 

Dalam pembelajaran PPKn mengajarkan siswa dalam mengembangkan berbagai 

karakter didalamnya. Hal ini diberikan sedini mungkin dalam membentuk karakter seseorang 

agar menjadi lebih baik dalam beretika dan berperilaku. Kontribusi pembelajaran PPKn dengan 

menerapkan beberapa metode pembelajaran dalam mengembangkan sikap adalah sebagai 

berikut: 

a. Metode Role playing 

Metode pembelajaran role playing pada praktiknya adalah merubah pemahaman anak 

terhadap sesuatu menjadi bentuk prilaku. Model pembelajaran ini menekankan pada 
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ketercapaian kemampuan afektif dan psikomotorik siswa. Metode ini dapat digunakan dalam 

mengembangkan sikap tanggung jawab, bersahabat, peduli sosial dan lingkungan. jenis 

kegiatan yang dapat menerapkan metode ini adalah pembahasan SKU, heking, berkemah, 

P3K, bendera semaphore dll. 

b. Metode VCT (Value Clarification Technique) 

Metode VCT merupakan suatu model dan strategi yang bertujuan untuk mengukur 

atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu hal. Metode VCT ini juga bertujuan 

bagaimana siswa menilai, menerima serta mengambil keputusan terhadap suatu persoalan 

yang berhubungan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. Metode ini juga sangat 

cocok untuk pembelajaran PKn, karena mengemban misi untuk membina nilai, moral, sikap 

dan perilaku siswa, disamping membina kecerdasan siswa.  

c. Metode course review horay 

Model pembelajaran course review horay merupakan model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga siswa merasa tertarik dalam melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran 

course review horay dapat mengembangkan sikap bersahabat. Jenis kegiatan yang dapat 

menggunakan model pembelajaran ini adalah pembuatan yel-yel, pemahaman SKU, bendera 

semaphore, dll.  

Berikut adalah beberapa sikap yang dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka adalah : 

a. Disiplin 

Sikap disiplin siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka wajib  diterapkan dalam 

setiap jenis kegiatan. Hal ini tercantum dalam kode kehormatan anggota pramuka dalam 
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Dasasadarma pramuka ke delapan yakni disiplin. Hal ini juga terlihat dalam setiap kegiatan 

yang dilaksanakan bahwa pembina dan anggota pramuka selalu disiplin dalam melaksanakan 

kegiatan.  

b. Mandiri 

Dalam program kegiatan ekstrakurikuler pramuka, sikap mandiri siswa dapat 

dilaksanakan dalam kegiatan jenis perkemahan. Dalam kegiatan jenis berkemah, siswa 

melaksanakan kegiatan tanpa didampingi oleh orang tua yang memberikan fasilitas dan 

ketergantungan, namun dalam kegiatan ini siswa dituntut untuk mandiri, terbukti dalam hal 

keterampilan memasak dalam setiap regu. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan sikap 

mandiri siswa di SMPN Kecamatan (SMPN 1 Batulayar dan SMPN 2 Batuayar).  

c. Bersahabat 

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan kegiatan yang membaur dengan 

masyarakat, hal ini dapat terlihat dengan cara bergaul yang senang berbicara, bergaul dan 

bekrjasama dengan orang lain. Baik dengan teman, guru dan warga sekolah lainnya.  

d. Semangat kebangsaan 

Penanaman sikap semangat kebangsaan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka jelas terlihat dengan menggunakan seragam lengkap dengan atributnya yang 

memiliki makna dalam sejarah bangsa Indonesia. Tidak hanya itu saja, yang terpenting 

adalah dalam kegiatan upacara dengan menghafal Pancasila dan menjadikan Trisatya sebagai 

janji pramuka untuk menjadi warga Negara yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia 

menjadikan siswa memiliki sikap semangat kebangsaan.   

e. Tanggung jawab 
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Pentingnya sikap tanggung jawab yang dibangun sejak dini menjadikan siswa lebih 

bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat mengembangkan sikap tanggung jawab, hal ini 

terlihat dari penugasan yang diberikan oleh pembina kepada anggota pramuka selalu dibawa, 

dan ketika siswa membagi regu dalam kegiatan berkemah, siswa dengan bersungguh-

sungguh bertanggung jawab atas setiap regu masing-masing.  

f. Peduli sosial 

Sikap kepedulian siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat terlihat dari 

anggota pramuka dengan saling memberi, berbagi dan berempati kepada teman saat 

pelaksanaan kegiatan jenis berkemah, p3k, dan bakti sosial.  

g. Peduli lingkungan 

Melaksanakan kegiatan gotong royong di sekolah merupakan salah satu kegiatan 

dalam megembangkan sikap peduli lingkungan siswa. Khusus anggota pramuka sangat aktif 

dalam kegiatan pembersihan, terbukti dengan kegiatan pembersihan yang didominasi oleh 

seluruh anggota pramuka. 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Proses kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan sikap peduli sosial dan 

lingkungan siswa di SMPN Kecamatan Batulayar (SMPN 1 Batulayar dan SMPN 2 Batulayar) 

dapat berjalan dengan lancar dan terarah yaitu dengan menyusun program bersama oleh pembina 

yang didalamnya terdapat tujuan terencana yang dikembangkan dalam berbagai jenis kegiatan 

pramuka. 
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Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam Mengembangkan Sikap Peduli 

Sosial adalah dengan jenis kegiatan upacara pembukaan, pionering, berkemah, bakti sosial, dan 

P3K. Sedangkan jenis kegiatan pramuka dalam mengembangkan sikap peduli lingkungan adalah 

dengan jenis kegiatan heking atau penghijauan, gotong royong dan penjelasn SKU.  

Kendala atau Hambatan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam Meningkatkan Sikap 

Peduli Sosial dan Lingkungan adalah keterbatasan waktu saat pelaksaan kegiatan menjadikan 

siswa masih kurang dalam meningkatkan karakter sikap.  

Kontribusi kegiatan kepramukaan terhadap pembelajaran PPKn di sekolah yakni sebagai 

fasilitatir dalam mencetak siswa sesuai dengan visi misi sehingga pembina dapat menjalankan 

tugasnya sebagai guru yang mencetak siswa yang disiplin, mandiri, bersahabat, semangat 

kebangsaan, tanggung jawab, peduli sosial, dan peduli lingkungan.   

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMPN 1 Batulayar dan SMPN 2 

Batulayar terhadap peranan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan sikap 

peduli sosial dan lingkungan siswa, penyusun menyarankan: (a) Keberadaan pembina pramuka 

sangat penting dalam menunjang pembentukan karakter, dengan lebih banyaknya pembina yang 

terlatih dan terampil sebagai contoh atau panutan dapat lebih efektif untuk anggota pramuka 

yang cukup banyak untuk mengembangkan berbagai karakter dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka. (b) Melihat banyaknya karakter yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka, dibutuhkan penambahan jam kegiatan rutin agar lebih efektif dalam setiap jenis 

kegiatan kepramukaan.   
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