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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini bangsa Indonesia tengah mengalami perkembangan yang 

sangat kompleks akibat pengaruh derasnya arus informasi baik melalui media 

elektronik maupun media cetak. Dalam kondisi yang seperti itu masyarakat 

Indonesia selalu berubah, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan. 

Melihat kondisi seperti itu, idealnya pendidikan tidak hanya berorientasi pada 

masa lalu dan masa kini saja, tetapi sudah seharusnya bisa mengantisipasi dan 

membahas masa depan. Pendidikan hendaknya dapat melihat jauh ke depan, 

memikirkan tantangan apa yang kira-kira akan dihadapi peserta didik dan 

memberi solusi dan pemecahannya.1 

Pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama Islam khususnya 

saat ini bukan lagi sekedar memberantas buta huruf akan tetapi lebih 

mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Sebab dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dewasa ini 

menuntut bagaimana peserta didik mampu dan memiliki pengetahuan yang 

luas serta memiliki keahlian agar mampu beradaptasi dan mengimbangi 

perkembangan yang terjadi. 

Keadaan tersebut mendorong lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah 

memiliki tanggung jawab untuk memberi pengetahuan, keterampilan dan 

mengembangkannya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non 

formal. Salah satu pendidikan non formal tersebut adalah melalui pendidikan 

kepramukaan. 

Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan yang berkecimpung 

dalam dunia pendidikan yang bersifat non formal berusaha membantu 

pemerintah dan masyarakat dalam membangun masyarakat dan bangsa. Hal ini 

                                                           
1 Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, 

Jakarta : Paramadina, 2010, h. 3. 
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dilihat dari prinsip dasar metodik pendidikan Pramuka, yaitu yang tertera 

dalam Dasa Darma Pramuka : 

1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia 

3.  Patriot yang sopan dan kesatria 

4. Patuh dan suka bermusyawarah 

5. Rela menolong dan tabah 

6. Rajin, terampil dan gembira 

7. Hemat, cermat, dan bersahaja 

8. Disiplin, berani, dan setia 

9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya 

10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.2 

Isi dari Dasa Darma tersebut selaras dengan nilai-nilai ajaran agama 

Islam. Seperti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa selaras dengan ajaran 

agama Islam untuk selalu beriman dan bertakwa serta orang yang paling mulia 

diantara kamu di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Cinta 

alam dan kasih sang sesama manusia; sebagai makhluk Tuhan yang  lengkap 

dengan akal, budi, karsa dan karya serta dengan kelima indera maka manusia 

patut mengetahui seluruh ciptaan-Nya dan melimpahkan cinta kepada alam 

sekitarnya (benda alam, satwa, dan tumbuh-tumbuhan), serta kasih sayang 

kepada sesama hidup dalam menjaga kelestariannya. Adapun nilai patriot dan 

kesatria, tolong menolong, sopan santun, patuh, tabah, hemat, rajin, suka 

bermusyawarah dan sebagainya dalam agama Islam hal tersebut sangat 

dianjurkan sebab manusia diutus ke muka bumi untuk menjadi rahmat semesta 

alam dan saling menghormati sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial 

sebab mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan kelangsungan 

hidup mereka sangat tergantung dengan alam. 

Pendidikan kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi 

pendidikan nasional yang penting, dan merupakan bagian dari sejarah 

                                                           
2 Agus Widodo HS, Ramuan Lengkap Bagi Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan 

Pembina Pramuka, Yogyakarta : Kwartir Daerah XII DIY, 2003, h. 73. 
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perjuangan bangsa Indonesia. Tapi pada perkembangannya pendidikan 

kepramukaan mulai kurang diminati bahkan beberapa sekolah ada yang 

meniadakan di sekolahnya dan sebagian pengajar ada yang menganggap 

kegiatan pramuka adalah kegiatan yang monoton dan yang dipelajari hanya itu-

itu saja (tali temali, morse, menyanyi, tepuk tangan dan berkemah). Belum lagi 

ada yang beranggapan bahwa pramuka masih melaksanakan kegiatan-kegiatan 

kuno, seiring perkembangan zaman pramuka masih saja menggunakan alat-alat 

sederhana dan permainan kuno. 

Tentu saja persepsi itu tidak semuanya benar. Walaupun pramuka 

masih melakukan kegiatan dengan cara-cara tradisional namun manfaat dari 

kegiatan tersebut sangat besar dalam membentuk kepribadian peserta didik 

yang belum tentu diperoleh dari pendidikan formal. 

Di sisi lain dari pihak siswa sendiri banyak yang kurang berminat 

terhadap kegiatan pramuka, itu disebabkan orientasi belajar siswa terfokus 

pada orientasi nilai pada pelajaran-pelajaran namun terutama pelajaran yang 

diujikan. Sehingga para siswa yang berorientasi demikian menganggap 

kegiatan pramuka sebagai kegiatan tambahan yang kurang penting. Hal ini 

disebabkan siswa belum memahami nilai-nilai di balik kesederhanaan dan 

cara-cara tradisional yang tetap dipertahankan dalam kegiatan pramuka  yang 

diselenggarakan hingga saat ini. Padahal di balik kesederhanaan pramuka 

tersebut apabila dipahami secara sungguh-sungguh dapat mengantarkan siswa 

pada pengembangan potensi (life skill) yang dimiliki siswa berkaitan dengan 

nilai-nilai agama Islam yang terkandung dalam Dasa Darma Pramuka. 

Berdasarkan keadaan demikian, maka mendorong penulis untuk 

mengadakan penelitian risalah satu lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, lembaga pendidikan 

tersebut adalah SMA NU 05 Brangsong. 

Dari hasil observasi pendahuluan yang penulis lakukan, SMA NU 05 

Brangsong adalah lembaga pendidikan tingkat atas yang terletak di Jl. Ahmad 

Yani No. 150 Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Jawa 

Tengah yang bertujuan membantu terbentuknya insan cendekia yang bertakwa 
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dan terampil, mengembangkan bakat dan minat siswa serta meningkatkan 

penghayatan dan pengamalan syariat Islam. 

Pendidikan pramuka diselenggarakan di SMA NU 05 Brangsong selain 

dijadikan ekstrakurikuler yang bersifat wajib dan memberikan materi 

kepanduan juga memiliki perbedaan dengan sekolah lain yaitu sebelum mulai 

kegiatan pramuka diawali dengan shalat Ashar berjamaah, dan kegiatan selesai 

ditutup dengan hamdallah dan berdoa. Selain itu kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka di SMA NU 05 Brangsong menanamkan nilai-nilai agama Islam yang 

disesuaikan  dengan materi kepanduan. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di 

SMA NU 05 Brangsong juga melaksanakan Persami (Perkemahan Sabtu 

Minggu) sebagai penerimaan anggota baru/ PTA (Penerimaan Tamu Ambalan) 

dan Perkemahan ASWAJA, dimana dalam perkemahan tersebut ada kegiatan 

pengajian meliputi pembacaan tahlil, Maulid Nabi Muhammad SAW, tausiah 

yang disampaikan oleh seorang Ustadz dan ditutup dengan sholat berjamaah.3 

Terkait dengan hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti 

tentang kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagai alternatif dalam 

pembentukan karakter Islami di SMA NU 05 Brangsong. Oleh sebab itu 

penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Studi Analisis Pendidikan 

Karakter Islami Dalam Ekstrakurikuler Pramuka di SMA NU 05 Brangsong 

Kendal.” 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Pendidikan karakter sangat penting bagi generasi penerus bangsa, 

melalui Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan yang berkecimpung 

dalam dunia pendidikan yang bersifat non formal berusaha membantu 

pemerintah dan masyarakat dalam membangun masyarakat dan bangsa, hal ini 

dapat dilihat dari prinsip dasar medik pendidikan pramuka yang tertera dalam 

Dasa Darma Pramuka yang selaras dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. 

                                                           
3 Khaerul Umam, Pembina Pramuka SMA NU 05 Brangsong, Wawancara, tanggal 23 

Desember 2016, jam 15.00-16.00 WIB. 
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Oleh karena kegiatan ekstrakurikuler pramuka sangat bermanfaat bagi 

para siswa untuk membentuk karakter islami, maka penulis tertarik untuk 

mengulas dan menjabarkannya lewat sebuah skripsi yang semoga dapat 

menambah wawasan bagi penulis sendiri dan juga dapat bermanfaat bagi orang 

banyak. 

 

C. Telaah Pustaka 

Dalam penelitian terdapat beberapa karya ilmiah yang telah ada 

sebelumnya guna memberikan gambaran tentang sasaran penelitian yang akan 

dipaparkan dalam penulisan ini,  diantara hasil penelitian yang dimaksud 

adalah : 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Eva Farrah Dibba mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 yang berjudul “Aspek-Aspek 

Pendidikan Agama Islam Dalam Gerakan Pramuka di Madrasah Aliyah 

Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta”. Skripsi ini menggunakan 

metodologi fenomenologi dimana penelitian tersebut mendeskripsikan dan 

menjelaskan suatu fenomena, atau tingkah laku sosial. Analisis dilakukan 

dengan cara analisis deskriptif kualitatif dengan pola pendekatan induktif. 

Skripsi ini memfokuskan pada aspek-aspek pendidikan agama Islam yang ada 

dalam gerakan pramuka dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-

hari.4 

Kedua, skripsi Dwinanto Yuwono mahasiswa Fakultas Tarbiyah 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2007 yang berjudul “Pendidikan Keterampilan Gerakan 

Pramuka Satuan Karya Bakti Husada (Tinjauan Pendidikan Islam)”. Skripsi 

ini menggunakan metodologi fenomenologi. Fenomenologi merupakan 

penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak 

untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Analisis dilakukan dengan cara 

                                                           
4 Eva Farrah Dibba, Aspek-Aspek Pendidikan Agama Islam Dalam Gerakan Pramuka di 

Madrasah Aliyah Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta (Skripsi), Yogyakarta : Fakultas 

Tarbiyah UIN sunan Kalijaga, 2005, h. 6. 
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analisis deskriptif kualitatif dengan pola pendekatan induktif. Skripsi ini 

memfokuskan pada peran gerakan pramuka dalam meningkatkan pendidikan 

keterampilan lewat Satuan Karya Bakti Husada. Dalam skripsi ini dibahas 

tentang pengembangan bakat dan minat serta peningkatan kemampuan 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman peserta didik dalam bidang 

kesehatan sebagai bekal bagi anggota gerakan pramuka dan masyarakat umum. 

Kemudian pendidikan tersebut ditinjau dengan pendidikan agama Islam yang 

ada saat ini.5 

Ketiga, skripsi Achmad Fachrozi mahasiswa Fakultas Tarbiyah Jurusan 

Pendidikan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997 yang berjudul 

“Pendidikan Islam dalam Kegiatan Kepramukaan di Racana Sunan Kalijaga-

Nyi Ageng Serang Pangkalan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Skripsi ini 

menggunakan metodologi fenomenologi. Fenomenologi merupakan penelitian 

yang mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena, atau tingkah laku 

sosial. Analisis dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif dengan pola 

pendekatan induktif. Dalam skripsi ini membahas tentang usaha pelaksanaan 

pendidikan Islam dalam rangka mempersiapkan anak didik dan 

menumbuhkannya baik aspek jasmani, aspek rohani dan aspek akal melalui 

kegiatan kepramukaan di Racana Sunan Kalijaga-Nyi Ageng Serang pangkalan 

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.6 

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis tulis 

lakukan adalah pada obyek penelitian, Dwinanto Yuwono memfokuskan pada 

peningkatan pendidikan keterampilan bidang kesehatan kaitannya dengan 

pendidikan Islam melalui kegiatan pramuka. Sedang penelitian yang dilakukan 

penulis lebih pada pendidikan karakter Islami melalui ekstrakurikuler pramuka. 

Sedang perbedaan dengan skripsi Eva Farrah Dibba dan Achmad Fachrozi 

adalah pada penekanan penelitian, Eva Farrah Dibba menekankan aspek-aspek 

                                                           
5 Dwianto Yuwono, Pendidikan Keterampilan Gerakan Pramuka Satuan Karya Bakti 

Husada (Tinjauan Pendidikan Islam) (Skripsi), Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah UIN Sunan 

Kalijaga, 2007, h. 9. 
6 Achmad Fachrozi, Pendidikan Islam dalam Kegiatan Kepramukaan di Racana Sunan 

AKalijaga-Nyi Ageng Serang Pangkalan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Skripsi), Yogyakarta : 

Fakultas Tarbiyah IAIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997, h. 9. 
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pendidikan agama Islam yang terkandung dalam gerakan pramuka. Sedang, 

Achmad Fachrozi menekankan pada usaha pendidikan Islam dalam rangka 

mempersiapkan anak didik dan menumbuhkannya baik aspek jasmani, aspek 

rohani dan aspek akal melalui kegiatan kepramukaan. Sedang penelitian yang 

akan penulis lakukan lebih pada usaha pendidikan karakter Islami melalui 

ekstrakurikuler pramuka. 

 

D. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter Islami melalui ekstrakurikuler 

pramuka di SMA NU 05 Brangsong Kendal? 

2. Apa sajakah nilai-nilai pendidikan karakter Islami yang terdapat dalam 

Pendidikan kepramukaan di SMA NU 05 Brangsong Kendal? 

 

E. Penegasan Istilah 

Sebelum penulis menguraikan isi skripsi, maka akan diawali dahulu 

dengan memberi penjelasan pengertian berbagai istilah yang ada dari judul 

skripsi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman interpretasi isi 

keseluruhan skripsi. 

Adapun penegasan istilahnya tercantum sebagai berikut: 

1. Studi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Studi berarti penelitian 

ilmiah, kajian, atau telaahan. 

2. Analisis 

Menurut Wiradadi Analisis merupakan sebuah aktivitas yang 

memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk 

digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari 

ditaksir makna dan kaitannya. 

Sedangkan menurut Komaruddin Analisis merupakan suatu 

kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen 
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sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain 

dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. 

Serta menurut Dwi Prastowo Darminto Analisis diartikan sebagai 

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu 

sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang 

tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 

3. Pendidikan 

Pendidikan menurut Ngalim Purwanto adalah segala usaha orang 

dewasa dan pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin 

perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.7 

Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba bahwa pendidikan adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.8 

Jadi, pendidikan yang dimaksud di sini adalah suatu proses yang 

dilakukan manusia dewasa dalam upaya bimbingan jasmani dan rohani 

dengan memelihara dan mengembangkan potensi kepribadian yang ada di 

dalam diri individu menuju terbentuknya kepribadian utama. 

4. Karakter 

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah 

“bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, 

tabiat, temperamen, watak.” Adapun berkarakter adalah berkepribadian, 

berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. 

Menurut Fuad Wahab, istilah karakter sama dengan istilah akhlak 

dalam pandangan Islam. Dalam berbagai kamus, karakter (character) 

dalam bahasa Arab diartikan khuluq, thab’u, yang dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan dengan syakhsiyyah atau personality, artinya kepribadian.9  

                                                           
7 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan; Praktis dan Teoritis, Bandung : Remaja Rosdakarya, 

1985, h. 10. 
8 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Bandung : Al-Ma’arif, 1989, 

h. 19. 
9 Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, 

Bandung : Pustaka Setia, 2013, h. 30. 
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5. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran 

atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.10 

6. Islami 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Islami berarti bersifat keislaman. 

7. Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan non-pelajaran formal yang 

dilakukan peserta didik sekolah atau universitas, umumnya di luar jam 

belajar kurikulum standar. Kegiatan-kegiatan ini ada pada setiap jenjang 

pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas. Kegiatan ekstrakurikuler 

ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan 

kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ini 

diadakan secara swadaya dari pihak sekolah maupun siswa-siswi itu sendiri 

untuk merintis kegiatan di luar jam pelajaran sekolah.11 

8. Pramuka 

Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana dan merupakan 

organisasi atau gerakan kepanduan. Pramuka adalah sebuah organisasi 

yang merupakan wadah proses pendidikan kepramukaan yang 

dilaksanakan di Indonesia. Dalam dunia internasional, Pramuka disebut 

dengan istilah “Kepanduan” atau “Scout”. 

Kesimpulannya adalah karakter Islami merupakan suatu watak atau 

kepribadian yang bersifat keislaman yang diperoleh melalui pendidikan 

karakter. SMA NU 05 Brangsong merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang menyelenggarakan Pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler Pramuka, 

dalam kegiatannya selalu mengedepankan pendidikan akhlak seperti adanya 

sholat berjamaah. Sehingga atas dasar itu penulis tertarik untuk menulis skripsi 

                                                           
10 Ibid., h. 33. 
11 Wikipedia. “Ekstrakurikuler” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Ekstrakurikuler 

diakses tanggal 28 Desember 2016 jam 19.30 WIB. 
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dengan judul “Studi Analisis Pendidikan Karakter Islami Dalam 

Ekstrakurikuler Pramuka di SMA NU 05 Brangsong Kendal.” 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter Islami melalui 

ekstrakurikuler pramuka di SMA NU 05 Brangsong Kendal. 

2. Mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter Islami yang terdapat dalam 

Pendidikan kepramukaan di SMA NU 05 Brangsong Kendal. 

 

G. Manfaat Penelitian (teoritis dan Praktis) 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis manfaat hasil penelitian ini adalah untuk menambah dan 

memperkaya khazanah keilmuan dalam dunia pendidikan Islam khususnya 

dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka sehingga dari kelebihan 

yang ada dapat diambil manfaat. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan 

bagi penulis khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka yang menjadi salah satu wahana untuk membentuk karakter 

Islami. 

 

H. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian ilmiah agar penelitian tersebut dapat terarah 

serta mencapai hasil yang optimal, maka harus dipilih dengan pemilihan 

metode yang tepat. Metode ini yang akan menjadi teropong setiap persoalan 

yang akan dibahas. Sehingga terwujud suatu karya ilmiah yang patut 

dipertanggung jawabkan. 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif/ penelitian lapangan 

(field research), yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan menjelaskan 

suatu fenomena, tingkah laku sosial, yang merupakan turunan filosofi 
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fenomenologi. Artinya, Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 

memperoleh data yang akurat serta objektif tentang Studi Analisis 

Pendidikan Karakter Islami Dalam Ekstrakurikuler Pramuka di SMA NU 

05 Brangsong. 

Pada dasarnya penelitian ini meneliti tentang fenomena 

pengalaman sosial manusia yang dilihat dari sudut pandang partisipan 

dengan cara mendeskripsikannya. Pemahaman diperoleh melalui analisis 

dari berbagai keterkaitan dari partisipan, dan melalui penguraian. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan pendidikan karakter Islami artinya penulis menjadikan konsep-

konsep, teori-teori pendidikan karakter Islami sebagai acuan pemikiran 

atau landasan berpikir untuk menganalisis. 

2. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah suatu yang diteliti baik orang, benda, 

ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang 

akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Di dalam subjek penelitian inilah 

terdapat objek penelitian. 

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anggota 

Pramuka atau peserta didik di SMA NU 05 Brangsong. 

3. Teknik pengumpulan data 

a. Metode Wawancara (Interview) 

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam (systematic interview), 

yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan 

dimana pertanyaan telah di persiapkan semuanya secara tuntas. Metode 

ini digunakan untuk mendapatkan data kualitatif dari subjek penelitian 

pendukung yaitu Kepala Sekolah, pembina pramuka dan siswa yang 

tergabung dalam dewan ambalan. Data kualitatif tersebut yaitu tentang 

visi misi sekolah, sarana prasarana dan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di SMA NU 05 Brangsong, muatan atau 
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materi yang diberikan, metode yang digunakan dan untuk mengetahui 

proses pembelajarannya. 

b. Metode Observasi 

Metode ini digunakan untuk mendukung atau melengkapi data 

yang berhasil dikumpulkan dengan metode lainnya. Metode observasi 

adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang 

diselidiki.12 Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan 

data yang terkait dengan letak dan keadaan geografis SMA NU 05 

Brangsong serta yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstrakurikuler 

pramuka. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

atau berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, legger, agenda, dan sebagainya.13 Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang sejarah berdiri dan perkembangan, struktur 

organisasi dan personalia, keadaan guru dan siswa, sarana prasarana, 

status pendidikan pramuka sebagai program ekstrakurikuler yang 

bersifat wajib. 

4. Metode Analisis data 

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan yang dikutip oleh 

Sugiyonom mengatakan bahwa “data analysis is the process of 

systematically searching and arranging the interview transcripts, 

fieldnotes, and other materials that you to present what you have 

discovered to other”. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat muda dipahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.14 

                                                           
12 Sutrino Hadi, Metodologi Research, Jilid 2, Yogyakarta : Andi Offset, 1995, h. 136. 
13 Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Yogyakarta : Andi Offset, 1995, 

h. 49. 
14 Beni Achmad Saebani, Metode Penelitian, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008, h. 334. 
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Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan 

mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, bahan-

bahan yang lain yang telah dikumpulkan atau dihimpun oleh peneliti 

setelah melakukan proses pengambilan data dari lapangan. Kegiatan 

analisis data ini dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi 

menjadi satuan-satuan sehingga sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

ditentukan.15 

Analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu: wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam 

catatan lapangan, hasil rekaman dan hasil observasi. 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan data lain yang relevan 

untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti. 

Dalam menganalisis data, Peneliti menggunakan metode analisis 

deskriptif tentang Pendidikan Karakter Islami dalam Ekstrakurikuler 

Pramuka di SMA NU 05 Brangsong, dengan demikian laporan penelitian 

ini akan digambarkan dalam bentuk kata-kata yang akhirnya dapat 

disimpulkan. 

Setelah data terkumpul maka tiga komponen analisis (reduksi data, 

sajian data, dan penarikan simpulan) berinteraksi. Data tersebut berasal dari 

transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, foto, dokumentasi 

pribadi, dan dokumen resmi lainnya.16 Data yang diperoleh dari penelitian 

sifatnya masih kompleks dan rumit direduksi, maka peneliti akan 

merangkum dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

penting, dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Karena data yang akan 

diinvestigasi itu merupakan fenomena yang sama dan bersifat kompleks 

                                                           
15 Mukhamad Saekan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kudus : Nora Media Enterprise, 

2010, h. 91. 
16 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, dan 

Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, 

Pendidikan, dan Humaniora, Bandung: Pustaka Setia, 2002, cet. I, h. 51. 
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dan rumit, maka peneliti perlu menggunakan analisis triangulasi17 untuk 

menganalisis seperangkat data yang sama untuk tujuan validasi. 

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berisi 

tentang nilai-nilai pendidikan Islam akan direduksi. Dari hasil reduksi akan 

disajikan atau didisplay ke dalam bentuk yang mudah dipahami, biasanya 

penyajian ini berbentuk naratif, tabel, atau grafik. 

Kemudian Peneliti menganalisis data tersebut dan menyusunnya 

dalam bentuk aslinya. Hal ini dilakukan untuk menelaah satu persatu 

pertanyaan apa, dan bagaimana. Dengan demikian penelitian ini tidak 

memandang sesuatu itu sudah demikian adanya.18 

Untuk membuat kesimpulan, Peneliti menggunakan metode 

induktif yaitu suatu pengambilan keputusan dengan menggunakan pola 

pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus kemudian 

digeneralisasikan kepada hal-hal yang bersifat umum19. Hasil analisis ini 

akan berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti dan bentuk uraian 

naratif.20 

 

I. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Untuk memperoleh ilustrasi yang jelas mengenai penulisan skripsi ini 

maka penulis memilih sistematika pembahasan yang dibagi menjadi tiga 

bagian sebagi berikut: 

1. Bagian Awal 

Pada bagian ini terdiri dari: halaman judul, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman deklarasi, 

halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman 

pedoman transliterasi Arab-Latin, halaman daftar isi, halaman daftar tabel 

dan halaman daftar bagan. 

                                                           
17 Triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multimetode untuk menelaah 

fenomena yang sama (Denzin,1989). 
18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2004, h.4. 
19 Sutrisno  Hadi,  Metodologi  Research,  Yogyakarta:  Andi Offset, 1997, Jilid I, h. 42. 
20 Nana Sudjana dan Imrahim, Penelitian dan Penelitian Pendidikan, Bandung: Sinar Baru 

Al-Grasindo, 2001, h.197-198. 
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2. Bagian Isi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Meliputi: Latar Belakang Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Telaah 

Pustaka, Rumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penyusunan Skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG PENDIDIKAN 

KARAKTER ISLAMI DALAM EKSTRAKURIKULER PRAMUKA 

Meliputi: landasan teori, meliputi kajian teoritik, teori dan konsep-

konsep yang relevan dengan fokus penelitian serta kerangka 

berpikir. 

BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN 

Meliputi: Laporan hasil penelitian berupa gambaran umum SMA 

NU 05 Brangsong yang meliputi letak geografis, sejarah dan 

perkembangannya, visi misi, tujuan dan sasaran sekolah, struktur 

organisasi, keadaan guru, karyawan dan siswa, sarana prasarana 

serta gambaran umum kegiatan pramuka di SMA NU 05 Brangsong. 

Bab ini juga berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu 

Studi Analisis Pendidikan Karakter Islami Dalam Ekstrakurikuler 

Pramuka di SMA NU 05 Brangsong Kendal. Adapun yang dibahas 

dalam bab ini meliputi : proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka, dan pendidikan karakter Islami yang dibentuk melalui 

ekstrakurikuler pramuka. 

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Meliputi: Analisis hasil penelitian serta konfirmasi teori dengan hasil 

penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup yang terdiri dari Simpulan, Saran, dan Kata Penutup. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 

daftar riwayat hidup penulis. 


