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MOTTO 

 

Makin banyak pengalaman dan pengetahuan yang 

dimiliki seseorang makin memungkinkan dia 

memanfaatkan dan menggunakan segala pengalaman 

dan pengetahuan tersebut untuk bersibuk diri 

secara kreatif.1 

 

                                                            
1  S.C. Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah 

Penuntun Bagi Guru dan Orang Tua (Jakarta: PT Gramedia, 1985), hal. 47. 



vi 

PERSEMBAHAN 

 

 

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK: 

ALMAMATER TERCINTA 

PROGAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH 

IBTIDAIYAH 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UIN SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 



 

vii 
 

ABSTRAK 

 Titis Wahyu Lestari, “Peran Permainan Pada Kegiatan Ekstrakurikuler 
Pramuka dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa (Studi kasus Kelas V MIN 
Yogyakarta I)”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Sunan Kalijaga, 2015. 
 Tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi siswa salah 
satunya pada aspek kreativitas. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang sebagai 
wadah untuk mengembangkan kreativitas siswa yaitu pramuka. Pendidikan 
kepramukaan di Indonesia merupakan pendidikan nasional dalam bentuk kegiatan 
ekstrakurikuler yang diwajibkan. Kegiatan pramuka merupakan kegiatan yang 
menyenangkan yang dilakukan di luar ruangan dekat dengan alam. Apabila 
dipahami secara sungguh-sungguh pendidikan kepramukaan dapat mengantarkan 
siswa pada pengembangan potensi siswa kaitannya dengan kreativitas salah 
satunya melalui permainan-permainan. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 
kreativitas siswa kelas V MIN Yogyakarta I. Pengumpulan datanya dilakukan 
dengan metode observasi, dokumentasi, angket dan wawancara. Analisis data 
bersifat induktif dilakukan dengan reduksi data, penyajian data kemudian ditarik 
kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan permaian pada kegiatan 
ektrakurikuler pramuka di MIN Yogyakarta I dilaksanakan pada awal kegiatan 
sebagai ice breaking kegiatan pramuka untuk memberikan kesan awal yang 
menyenangkan pada kegiatan pramuka yang nantinya dapat menimbulkan 
kreativitas siswa. Peningkatan kreativitas siswa kelas V MIN Yogyakarta I 
melalui permainan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka sudah bagus, karena 
dalam permainan mengembangkan beberapa ketrampilan dalam diri siswa 
diantaranya: sosial, emosional, intelektual, dan kemandirian yang nantinya dapat 
meningkatkan kreativitas siswa pada aspek kelancaran, fleksibilitas, dan 
orisinalitas. Adapun faktor pendukung pelaksanaan permainan meliputi: kondisi 
anggota pramuka, kondisi pembina pramuka, dukungan penuh dari pihak 
madrasah, dan dukungan dari orang tua anggota pramuka. Sedangkan faktor 
penghambat meliputi: kondisi anggota pramuka, kurangnya SDM pembina, dan 
tempat kegiatan pramuka. 

 
 
Kata Kunci : Permainan, Pendidikan Kepramukaan, Kreativitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 2 

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam 

tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program 

kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang alokasi 

waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler 

menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik yang berbeda; 

seperti perbedaan sense akan nilai moral dan sikap, kemampuan, dan 

kreativitas. 

Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler peserta didik 

dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja 

sama dengan orang lain, serta menemukan dan mengembangkan 

                                                           
2 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementadi Kurikulum 2013, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2013), hal. 20 



2 
 

potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan manfaat sosial 

yang besar. 

Kegiatan ekstrakurikuler dalam Kurikulum 2013 dikelompokkan 

berdasarkan kaitan kegiatan tersebut dengan kurikulum, yakni 

ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib 

merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta 

didik, terkecuali peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak 

memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. 

Dalam Kurikulum 2013, Kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan 

ekstrakurikuler wajib dari sekolah dasar (SD/MI) hingga sekolah 

menengah atas (SMA/SMK). Pelaksananannya dapat bekerja sama dengan 

organisasi Kepramukaan setempat/terdekat.3 

Pramuka adalah salah satu kegiatan yang diwajibkan dalam 

ekstrakurikuler. Dasar Penyelenggaraan Gerakan Pramuka sebagai 

Landasan Hukum diatur berdasarkan:  

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka 

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961 Tentang 

Gerakan Pramuka  

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 tahun 1961 Tentang 

Penganugerahan Pandji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Pradja 

Muda karana 

                                                           
3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 

2013 Tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler Lampiran III. 
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4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 Tentang 

Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka 

5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 tahun 2009 

Tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A tahun 

2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013 pada Lampiran III, 

kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional (supplement 

dan complements) kurikulum yang perlu disusun dan dituangkan dalam 

rencana kerja tahunan dan kalender pendidikan sekolah. 

 Kedudukan kegiatan ekstrakurikuler dalam sistem kurikulum 

hendaknya tidak dipandang sebagai pengisi waktu luang, tetapi 

ditempatkan sebagai komplemen kurikulum yang dirancang secara 

sistematis yang relevan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan. 

Seluruh aktivitas didedikasikan pada peningkatan kompetensi peserta 

didik. Penyelenggaraan kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan kemampuan, bakat dan potensi peserta didik. 

Kompetensi meliputi; sikap (spiritual dan sosial), kompetensi pengetahuan 

dan kompetensi keterampilan. Setiap proses pendidikan di sekolah, 

termasuk penyelenggaraan ekstrakurikuler di sekolah, hendaknya 

diarahkan untuk mengembangkan kapasitas ketiga dimensi tersebut.4 

Manusia adalah satu-satunya makhluk dimuka bumi yang 

dianugrahi kreativitas yang tanpa henti dan tanpa batas yang kemudian 

                                                           
4 Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional, Pedoman Pendidikan Kepramukaan Pada 

Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, (Jakarta: Kemdikbud, 2014) 
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berdampak luas pada peradaban manusia. Peradaban manusia berkembang 

karena adanya temuan baru yang pada gilirannya menstimulasi temuan 

baru lainnya.5 Alam menyediakan segala macam kebutuhan manusia untuk 

dimanfaatkan, tetapi hal itu memerlukan kreativitas.6 

Imajinasi akan membawa logika kearah kebenaran. Dengan 

imajinasi manusia tidak usah setiap kali memecahkan masalah dengan 

data. Sebaliknya, daya imajinasi harus dikendalikan oleh logika. Indera 

akan menangkap stimulan lalu diimplementasikan di otak. Selanjutnya 

diproses, dikembangkan dan disempurnakan oleh imajinasi, walaupun 

subjek sudah tidak ada. Bila diantara logika dan imajinasi dapat 

terkoordinasi optimal, hasilnya akan otentik antara realita dengan alam 

imajinasi. Namun, semua ini kurang cukup jika pendidikan sekolah dan 

orang tua siswa belum menyadari dan memahami betapa pentingnya 

imajinasi dalam mencerdaskan anak dan pentingnya imajinasi untuk 

membangun kreativitas.7 

 Pendidikan sekarang ini tertuju pada pembinaan kognitif semata 

yang mengutamakan pikiran logis dan rasional. Sedangkan kreativitas, 

daya cipta, perasaan kurang berkembang malah tertinggal. Akibatnya, 

menghasilkan manusia yang pandai mengkritik, pandai menganalisis, dan 

dapat berpikir logis tetapi daya imajinasi rendah sehingga orientasinya 

sempit dan akibatnya miskin ide alias tidak kreatif. Pembinaan kreativitas 

                                                           
5 Conny R. Semiawan, Kreativitas Keberbakatan: Mengapa, Apa dan Bagaimana, 

(Jakarta: PT. Indeks, 2010), hal. xv 
6 M. Nurhalim Shahib, Pembinaan Kreativitas Anak Guna Membangun Kompetensi, 

(Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2010), hal. 2 
7 Ibid., hal.3 



5 
 

perlu dimulai sejak awal, karena untuk kreatif diperlukan pembinaan 

jangka panjang. Apabila kita perhatikan pendidikan SD atau sederajat di 

Indonesia tampak sekali belum memenuhi persyaratan untuk 

pengembangan kreativitas. 

 Dalam kehidupan ini krativitas sangat penting, karena kreativitas 

merupakan suatu kemampuan yang sangat berarti dalam proses kehidupan 

manusia. Kreativitas penting dipupuk dan dikembangkan dalam diri anak 

karena dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya, dan 

perwujudan diri termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam hidup 

manusia. Kreativitas sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-macam 

kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah, merupakan bentuk 

pemikiran yang sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian dalam 

pendidikan formal. Bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat, 

tetapi juga memberikan kepuasan kepada individu. Kreativitaslah yang 

memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya.8 

Kegiatan pramuka di MIN Yogyakarta I merupakan salah satu 

kegiatan yang diwajibkan bagi kelas III sampai kelas V, kegiatan pramuka 

di MIN Yogyakarta I diharapkan menjadi salah satu wadah untuk 

mengembangkan kreativitas siswa. kegiatan pramuka di MIN Yogyakarta 

I dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan siaga dan golongan 

penggalang, golongan siaga yaitu kelas III dan kelas IV yang berjumlah 66 

siswa sedangkan golongan penggalang yaitu kelas V yang berjumlah 58 

                                                           
8 Utami Munandar, Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah (penuntun Bagi 

Guru dan Orang Tua), (Jakarta: 1992), hal. 45-56 
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siswa. Masing-masing golongan hanya diampu oleh satu pembina saja, 

yaitu kak Luthfi pembina golongan siaga dan kak Aden pembina golongan 

penggalang hal ini membuat pembina merasa kuwalahan dalam kegiatan 

pramuka dan sering ketika kegiatan pramuka banyak yang asyik sendiri 

dengan teman-temannya dan mengabaikan pembina terutama pada 

golongan penggalang yang memiliki group-group bermain sendiri 

sehingga mengabaikan kegiatan pramuka. Pada saat kegiatan pramuka 

mereka asyik bicara sendiri dengan temannya sehingga kegiatan pramuka 

menjadi kurang kondusif dan siswa kurang aktif dan tidak bersemangat 

ketika kegiatan pramuka, akibatnya kreativitas siswa kelas V kurang 

terealisasikan.9 

Kreativitas siswa perlu ditumbuhkan sejak dini dan salah satu yang 

dapat meningkatkan kreativitas siswa adalah melalui kegiatan pramuka 

yang diawali dengan permainan-permainan untuk menumbuhkan semangat 

siswa ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Permainan bagi 

siswa SD khususnya kelas V minat terhadap permainan itu sangat tinggi. 

Permainan merupakan kegiatan yang menyenangkan, memberikan 

aktivitas yang penuh semangat, dan juga tantangan-tantangan mental, serta 

didasarkan pada aturan-aturan dan kompetisi persahabatan.10  

Menurut kak Aden salah satu pembina pramuka penggalang di 

MIN Yogyakarta I, Kelas 5 dalam tingkatan golongan kepramukaan  

                                                           
9 Hasil Observasi kegiatan pramuka di MIN Yogyakarta I, pada hari kamis tanggal 11 

desember 2014 
10 M. Furqon Hidayatullah, Mendidik Anak Dengan Bermain (Buku Pegangan Guru 

Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar), (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008), hal. 14 
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merupakan masa transisi dari golongan siaga ke golongan penggalang. 

Pada golongan penggalang ini Kak Aden sering mengajak golongan 

penggalang untuk bermain sebagai ice breaking awal untuk memicu 

semangat anggota dalam mengikuti kegiatan pramuka sampai selesai. 

Karena jika semangat dan rasa percaya diri mulai ditumbuhkan sejak awal 

kegiatan, anggota akan merasa bebas untuk mengekspresikan dirinya 

dalam mengikuti kegiatan pramuka, disamping itu kegiatan pramuka 

sering diadakan diluar ruangan kelas sehingga anggota bisa berkreasi 

sebebas-bebasnya dengan alam sekitar. Hal ini terbukti bahwa setiap 

pertemuan anggota penggalang selalu berkumpul lebih dahulu sebelum 

kak aden (pembina) perintah untuk berkumpul dan tugas mereka selalu 

bisa selesai dalam satu kali pertemuan dengan hasil yang baik.11  

 Kajian dunia pendidikan khususnya tingkata SD/MI sederajat 

masih banyak yang berkutat pada sistem persekolahan, lingkungan 

keluarga, dan lingkungan masyarakat. Terkait dengan pramuka masih 

minim, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi 

tentang peran pramuka yang didalamnya mengandung berbagai macam 

pembelajaran yang salah satunya melalui permainan-permainan yang ada 

di pramuka yang sudah dilakukan oleh pembina pramuka golongan 

penggalang di MIN Yogyakarta I. Kegiatan pramuka di MIN Yogyakarta I 

mewajibkan kelas V untuk mengikuti kegiatan pramuka. Pembina 

pramuka sering menggunakan permainan sebagai pemicu semangat siswa 

                                                           
11 Hasil wawancara dengan Kak Aden Pembina Pramuka Penggalang, MIN Yogyakarta I, 

29 Januari 2015 
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yang nantinya dapat meningkatkan kreativitas siswa. Melalui permainan-

permainan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka diharapkan kreativitas 

siswa lebih meningkat. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Peran Permainan Pada Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa Kelas V MIN Yogyakarta I”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan permainan pada kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dalam meningkatkan kreativitas siswa kelas V MIN 

Yogyakarta I? 

2. Bagaimana peningkatan kreativitas siswa kelas V MIN Yogyakarta I ? 

3. Faktor apa saja yang mendukung dan  menghambat pelaksanaan 

permainan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

meningkatkan kreativitas siswa kelas V MIN Yogyakarta I? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan secara mendalam pelaksanaan permainan 

pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam meningkatkan 

kreativitas siswa kelas V MIN Yogyakarta I. 

b. Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kreativitas siswa kelas V 

MIN Yogyakarta I. 



9 
 

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

permainan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam 

meningkatkan kreativitas siswa kelas V MIN Yogyakarta I. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Akademis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

bagi para praktisi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan dan 

kepramukaan tentang metode permainan dalam pramuka untuk 

mengembangkan kreativitas. 

2) Sebagai masukan kepada pembina pramuka untuk dijadikan bahan 

pertimbangan dan perencanaan dalam mengembangkan kreativitas 

bagi anggota pramuka 

3) Diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

terutama dalam bidang pendidikan dan kepramukaan. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan 

secara langsung tentang pengembangan kreativitas melalui 

permainan-permainan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka. 

2) Bagi pembina, sebagai bahan pertimbangan guna mengoptimalkan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam mengembangkan 

kreativitas siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis memaparkan tentang peran permainan dalam 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam meningkatkan kreativitas siswa 

kelas V MIN Yogyakarta I, maka akhir dari pembahasan ini terdapat 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan permainan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

dilakukan setiap kegiatan pramuka pada awal kegiatan. Permaian ini 

dilakukan diawal untuk memberikan kesan kepada anggota pramuka 

bahwa kegiatan pramuka itu kegiatan yang menarik, asyik, dan 

menyenangkan. Selain itu, permainan dapat merangsang timbulnya 

semangat anggota pramuka yang nantinya dapat memunculkan 

kreativitas-kreativitas siswa. 

2. Peningkatan kreativitas siswa kelas V MIN Yogyakarta I melalui 

permainan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka terlihat ketika 

kegiatan inti dalam kegiatan pramuka yang diawali dengan permainan-

permainan yang terdapat sejumlah nilai-nilai yang dikembangkan, 

diantaranya ketrampilan sosial, kognitif, dan emosional yang dapat 

menumbuhkan ketrampilan dan pengembangan diri/ pengembangan 

potensi yang dimiliki oleh siswa ketika mengikuti kegiatan pramuka. 

Selain itu, kegiatan pramuka sendiri semakin meningkat, dengan 
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demikian bahwa semakin meningkatnya perkembangan kegiatan 

pramuka maka semakin bertambahnya pengalaman-pengalaman yang 

diperoleh siswa terutama dalam meningkatkan kreativitas diri dan dari 

data kuantitatif yang didapat, termasuk dalam kriteria bagus. 

3. Faktor pendukung dari pelaksanaan permainan pada kegiatan pramuka 

di MIN Yogyakarta I ini meliputi: kondisi anggota pramuka, kondisi 

pembina pramuka, dukungan penuh dari pihak madrasah, dan dukungan 

dari orang tua anggota pramuka. Sedangkan faktor penghambat 

pelaksanaan permainan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

meliputi: kondisi anggota pramuka, kurangnya SDM pembina, dan 

tempat kegiatan pramuka 

B. Saran-Saran  

1. Bagi Pembina Pramuka sebagai pelaksana program, membuat progam 

peserta didik yang lebih terstruktur agar kegiatan pramuka lebih efektif 

pelaksanaannya. 

2. Bagi Koordinator Pramuka, selaku koordinator pelaksana kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di MIN Yogyakarta I dapat memberikan 

dorongan kepada para pembina pramuka untuk mengembangkan 

materi yang diberikan kepada siswa, khususnya dalam pendidikan 

karakter yang berkenaan dengan kreativitas siswa dengan metode yang 

lebih kreatif dan inovatif dalam kegiatan pramuka. 
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3. Bagi Siswa, lebih patuh dengan pembina pramuka dan menaati aturan-

aturan yang sudah disepakati bersama. 

C. Kata Penutup 

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq dan hidayah serta 

inayah dari Allah SWT. Melalui beberapa hambatan dan rintangan 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas 

akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Penulis sadar bahwa apa yang telah penulis paparkan dalam skripsi 

ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, 

demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang konstruktif dari para 

pembaca dan pemerhati pendidikan islam senantiasa diharapkan. 

Akhir kata, dengan mengharap ridlo Allah SWT semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi penulis, para pembaca dan perkembangan 

ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pendidikan Islam. Atas segala khilaf 

penulis ucapkan permohonan maaf dan tak lupa penulis ucapkan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran 

sehingga penulis dapat menyelesasikan penyusunan skripsi ini. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

 

A. Pedoman Observasi 

1. Letak dan keadaan geografis MIN Yogyakarta I 

2. Mengamati situasi dan kondisi MIN Yogyakarta I 

3. Mengamati fasilitas, sarana dan prasarana MIN Yogyakarta I 

4. Mengamati kegiatan ekstrakurikuler pramuka MIN Yogyakarta I 

5. Keadaan pembina dan anggota pramuka MIN Yogyakarta I 

 

B. Pedoman Dokumentasi 

1. Arsip sejarah berdirinya MIN Yogyakarta I 

2. Letak dan keadaan geografis MIN Yogyakarta I 

3. Visi Misi dan Tujuan pendidikan di MIN Yogyakarta I 

4. Bagan Struktur Organisasi MIN Yogyakarta I 

5. Keadaan Sarana dan Prasarana MIN Yogyakarta I 

6. Perencanaan program kegiatan ekstrakurikuler pramuka MIN 

Yogyakarta I  

7. Berkas Kegiatan ekstrakurikuler pramuka MIN Yogyakarta I 

 

C. Pedoman Wawancara 

1. Kepala Madraasah 

a. Sudah berapa lama Ibu menjabat menjadi Kepala Madrasah di MIN 

Yogyakarta I? 

b. Bagaimana Sejarah berdirinya MIN Yogyakarta I? 

c. Apa rumusan tujuan, visi dan misi MIN Yogyakarta I? 
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d. Mulai kapan diadakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN 

Yogyakarta I? 

e. Apakah kegiatan ekstrakurikuler pramuka mendukung tercapainya 

visi misi? 

f. Bagaimana kedudukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN 

Yogyakarta I? 

g. Bagaimana kontribusi kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap 

kreativitas siswa? 

 

2. Koordinator Ekstrakurikuler Pramuka 

a. Sejak kapan ibu menjadi koordinator kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka? 

b. Sejak kapan kegiatan ekstrakurikuler pramuka diadakan di MIN 

Yogyakarta I? 

c. Kelas berapa saja yang diwajibkan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka? 

d. Bagaimana manajemen (Perencanaan, Pelaksanaan, dan evaluasi) 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN Yogyakarta I? 

e. Bagaimana kedudukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN 

Yogyakarta I? 

f. Bagaimana kontribusi kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap 

kreativitas siswa? 

 

3. Pembina Pramuka 

a. Sejak kapan kakak menjadi pembina pramuka di MIN Yogyakarta 

I? 

b. Bagaimana kedudukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN 

Yogyakarta I? 
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c. Apa tujuan dan fungsi kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN 

Yogyakarta I? 

d. Bagaimana manajemen (Perencanaan, Pelaksanaan, dan evaluasi) 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN Yogyakarta I? 

e. Bagaimana keaktifan siswa kelas V dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka? 

f. Materi apa saja yang anda berikan pada kelas V dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka? 

g. Metode apa saja yang anda gunakan dalam menyampaikan materi 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka? 

h. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di MIN Yogyakarta I? 

i. Bagaimana perkembangan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di 

MIN Yogyakarta I? 

j. Bagaimana peningkatan kreativitas siswa kelas V dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di MIN Yogyakarta I? 

k. Kegiatan apa saja yang bisa meningkatkan kreativitas siswa kelas 

V dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN Yogyakarta I? 

l. Bagaimana penerapan metode permainan untuk meningkatkan 

kreativitas siswa kelas V dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka? 

m. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan 

metode permainan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN 

Yogyakarta I? 

n. Bagaimana kontribusi permainan pada kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka terhadap kreativitas siswa kelas V MIN Yogyakarta I? 
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Lampiran  II 
PROFIL MIN YOGYAKARTA I1 

 
 

A. Letak Geografis 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Yogyakarta I terletak di Jalan Magelang 

KM. 4 Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, letaknya berada di wilayah 
Kabupaten Sleman, namun karena sejarahnya adalah dari pendiri PGA 
(Pendidikan Guru Agama) yang dulu terletak di wilayah Kodya Yogyakarta, 
maka namanyapun adalah MIN Yogyakarta I. 

MIN Yogyakarta I berdiri diatas areal tanah seluas 484m. tanah tersebut 
merupakan hak pakai atas milik PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) 
Yogyakarta (sekarang MAN Yogyakarta).  

Secara geografis letak Madrasah Ibtidaiyah Negeri Yogyakarta I dibatasi 
dengan : 

1. Sebelah barat baerbatasan dengan MAN Yogyakarta III 
2. Sebelah selatan berbatasan dengan MTsN Yogyakarta I 
3. Sebelah timur berbatasan dengan AMY (Akademi Maritim 

Yogyakarta). 
4. Sebelah utara (depan) berbatasan dengan jalan yang menghubungkan 

jalan raya AM. Sangaji dan Jalan Magelang. 
 

B. Visi, Misi dan Tujuan 
Visi MIN Yogyakarta I 
(Si UPIK BERLIAN) 

Sekolah Islam “UNGGUL PRESTASI, ISLAMI DALAM KEPRIBADIAN 
BERWAWASAN LINGKUNGAN” 

Misi MIN Yogyakarta I 
1. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik 
2. Mengembangkan bakat, minat, potensi dan kreativitas siswa 
3. Mewujudkan insan yang terampil, cerdas dan berkarakter 
4. Kompetitif masuk sekolah / madrasah lanjutan yang berkualitas 
5. Mengembangkan dan membiasakan nilai – nilai agama, iman, takwa dan 

ibadah yaumiyah 

                                                            
1 Dikutip dari dokumen Profil MIN Yogyakarta I pada tanggal 22 februari 2015 
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6. Menumbuh kembangkan perilaku sopan santun, tata karma dan akhlak 
mulia 

7. Bersahabat, menjaga dan melestarikan lingkungan bersih di madrasah dan 
lingkungan 

8. Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan 
9. Terlindunginya dan terkelolanya lingkungan dan sumber daya alam 

(Konservasi). 
 

C. Peserta Didik 
Siswa atau yang saat ini dibahasakan oleh Undang Undang disebut peserta 

didik, merupakan subjek sekaligus obyek pendidikan memiliki peran penting 
dalam dinamika madrasah, siswa juga menjadi unsur primer dalam pendidikan. 
Oleh karena itu, segala aktifitas yang ada di madrasah secara mutlak 
diorientsikan untuk penanaman nilai dan pengembangan peserta didik untuk 
menghadapi kehidupan di hari depan.  

Di bawah ini, akan kami deskripsikan kondidi peserta didik di Madrasah 
Ibtidiyah Yogyakarta I secara kuantitatis dalam tabel berikut ini: 

Jumlah Siswa MIN Yogyakarta I 
Tahun Pelajaran 2014/2015 

Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 
I A 16 13 29 
I B 15 13 28 
II A 11 15 26 
II B 11 16 27 
III 16 18 34 

IV A 8 8 16 
IV B 7 8 15 
V A 16 13 29 
V B 15 14 29 
VI A 17 10 27 
VI B 15 11 26 

Jumlah 147 139 286 

 
 Seluruh siswa tersebut, selain mengikuti kegiatan belajar yang telah 

terjadwal sebagai pelajaran yang wajib diikuti sebagai siswa MIN Yogyakarta I 
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mereka juga bisa mengikuti kegiatan yang diadakan diluar jam pelajaran. 
Kegiatan tersebut antara lain: 
1. Pramuka 

 Kegiatan ini dilaksanakan oleh siswa-siswi MIN Yogyakarta I 
mulai dari kelas III sampai V, yang dilaksanakan pada hari Kamis pukul 
12.30 WIB hingga pukul 13.30 WIB. Untuk kelas I dan VI tidak 
diwajibkan mengikuti kegiatan ini, dikarenakan kelas I masih terlalu dini, 
dan kelas VI sudah difokuskan untuk mengikuti les mata pelajaran. 

2. Hadroh 
Kegiatan ini diadakan setelah proses pembelajaran usai, yaitu pada 

hari Sabtu jam 12.00 WIB dengan diikuti oleh siswa-siswi MIN 
Yogyakarta I yang berminat. Siswa yang mengikuti kegiatan ini 
diperbolehkan dari kelas I sampai VI, akan tetapi kegiatan ini banyak 
diikuti siswa kelas III sampai dengan siswa kelas VI. 

3.  Qosidah 
Kegiatan ini diadakan setelah jam pembelajaran usai, yaitu pada 

hari Rabu jam 13.30 WIB dengan diikuti oleh siswa-siswi MIN 
Yogyakarta I yang berminat. Kegiatan ini tidak dibatasi dari kelas 
manapun, artinya semua kelas baik kelas I ataupun kelas VI boleh 
mengikuti kegiatan ini. 

 
D. Sarana dan Prasarana 

Fasilitas yang dimiliki suatu sekolah akan sangat membantu dalam 
penentuan kemajuan lembaga pendidikan tersebut. Namun sebaliknya, 
apabila fasilitas dan saran pendidikan dan pengajaran itu kurang, maka hal ini 
akan dapat menjadi penghambat atau kendala bagi maju dan berkembangnya 
lembaga pendidikan yang bersangkutan. 

Adapun fasilitas yang dimiliki MIN Yogyakarta I meliputu fasilitas 
gedung sebagai tempat belajar yang tersedia dengan baik, karena disamping 
telah tersedia ruang kelas yang cukup untuk pembelajaran, dilengkappi pula 
dengan ruang lain seperti ruang perpustakaan, ruang kepala madrasah, ruang 
guru dan lain sebagainya. 

1. Ruang Kelas 
Kondisi Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas 
Baik 11 
Rusak Ringan - 
Rusak Berat - 
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Total 11 
 

2. Perpustakaan 
Jenis Buku Jumlah Buku 

Buku Pelajaran 250 
Buku Penunjang 233 
Buku Bacaan 300 
Total 783 

 
3. WC dan Kamar Mandi 

Peruntukan 
Keberadaan 

Luas 
(m2) 

Jumlah 
Kondisi 

Ada Tidak Baik 
Tidak 
Baik 

Kepala 
Sekolah/Madrasah/Guru/
Karyawan Laki-laki 

√ - 4 1 √ - 

Kepala 
Sekolah/Madrasah/Guru/
Karyawan Perempuan 

√ - 4 1 √ - 

Siswa Laki-laki √ - 4 1 √ - 
Sswa Perempuan √ - 4 1 √ - 

 
4. Prasarana 

Jenis 
Keberadaan Berfungsi 
Ya Tidak Ya Tidak 

Instalasi Air √ - √ - 
Jaringan Listrik √ - √ - 
Jaringan Telepon √ - √ - 
Internet √ - √ - 
Akses Jalan √ - √ - 
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Lampiran  III 

 

CATATAN LAPANGAN I 

Metode Pengumpulan Data Observasi dan Dokumentasi 
Hari/ tanggal  : Kamis/ 12 Februari 2015 
Lokasi  : Lapangan MTs Negeri Yogyakarta I 
Materi/ Permainan : Ketrampilan fisik “Tandu”/ Teka-teki silang 
Pukul  : 12.30-13.30 WIB 
Deskripsi data  : 

 Observasi kali ini merupakan observasi yang pertama kali pada kegiatan 

pramuka yang dilakukan dilapangan MTs Negeri Yogyakarta I, karena materi hari 

ini yaitu ketrampilan fisik membuat tandu, kegiatan pramuka hari ini dilakukan 

bergabung yaitu golongan siaga yang terdiri dari 3kelas dan golongan penggalang 

yang terdiri dari 2 kelas karena pembina golongan siaga tidak bisa hadir.  

 Kegiatan diawali dengan upacara pembukaan yaitu do’a dan pembina 

menyampaikan materi kegiatan yang akan dilakukan hari ini, setelah upacara 

pembukaan golongan dipisah dan diberi tugas masing-masing. Untuk golongan 

siaga mencatat tumbuhan sekitar dan untuk golongan penggalang membuat tandu. 

Golongan penggalang mulai membuat tandu, selama membuat tandu masih 

banyak siswa yang main sendiri tidak membantu regunya untuk membuat tandu, 

selesai membuat tandu pembina menjelaskan manfaat, simpul-simpul yang 

digunakan pada tandu dan bentuk tandu yang benar karena kebanyakan dari regu-

regu masih belum benar dalam membuat tandu. Setelah itu kak aden membagikan 

kertas teka-teki silang pada masing-masing regu tentang simpul-simpul yang 

sudah dipelajari. Setelah itu kegiatan ditutup dengan upacara penutupan yang 

digabung lagi dengan golongan siaga.  

Interpretasi: 
 Kegiatan pramuka kurang efektif karena pembina yang hanya satu orang 
mengampu dua golongan yaitu golongan siaga dan golongan penggalang yang 
terdiri dari 5 kelas. 
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CATATAN LAPANGAN II 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

Hari/ Tanggal  : Sabtu, 21 Februari 2015  

Jam  : 08.30-09.00 

Lokasi  : Kantor Kepala Madrasah MIN Yogyakarta I 

Sumber Data  : Sakinah, S.Ag 

Deskripsi Data : 

Informan adalah Kepala Madrasah Ibtida’iyah Negeri Yogyakarta I. 

Wawancara dengan informan dilaksanakan diruang kepala madrasah. Pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan menyangkut masa jabatan kepala madrsah, sejarah, visi 

dan misi madrasah, keterkaitan kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap 

kreativitas siswa dan tercapainya visi dan misi madrasah. 

Dari hasil wawancara, masa jabatan beliau dimulai sejak tahun 2011 

sampai sekarang, selama menjabat menjadi kepala madrasah kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka sudah ada dan berjalan dengan baik. Dan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka sangat membantu terwujudnya visi dan misi madrasah 

yang sering dikenal dengan sebutan “SI UPIK Berlian”, karena kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka sering sekali bahkan hampir selalu dilakukan diluar kelas 

dan banyak sekali pelejaran dan ktrampilan yang diajarkan dalam kegiatan 

pramuka, seperti: kedisiplinan, kejujuran, kebersihan dan kerapian, kreativitas, 

percaya diri, dan pengenalan lingkungan sekitar. 

Interpretasi: 

 Selama beliau menjabat menjadi kepala madrasah kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka sangat mendukung tercapainya Visi dan Misi madrasah. Banyak prestasi 

siswa yang meningkat terutama dalam bidang ketrampilan. 
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CATATAN LAPANGAN III 
Metode Pengumpulan Data : Observasi dan Dokumentasi 

 
Hari/ Tanggal  : kamis,5 maret 2015  
Pukul  : 12.35-13.40 WIB 
Materi/ Permainan : Ketrampilan fisik “Tenda darurat”/ Normal dan Up Normal 
Lokasi  : Lapangan MTs Negeri Yogyakarta I 
Deskripsi Data : 

Pada kali ini kegiatan pramuka dilakukan dilapangan MTs Negeri 
Yogyakarta I lagi karena masih materi ketrampilan fisik yaitu membuat tenda 
darurat. Kegiatan pramuka kali ini dimulai pada pukul 12.35 WIB, diawali dengan 
upacara pembukaan yang diikuti oleh 8regu dan masing-masing regu 
beranggotakan 6-7 orang, upacara dipimpin oleh pembina pramuka yaitu kak aden 
yang membuka kegiatan pramuka dengan berdo’a bersama sekaligus 
menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan hari ini setelah itu diadakan ice 
breaking dengan permainan “Normal dan Up normal” untuk meningkatkan 
kreativitas, konsentrasi dan semangat siswa-siswa, setelah  ice breaking kak aden 
memberikan contoh cara mendirikan tenda darurat dengan bantuan 4 siswa. 
Setelah itu, setiap regu dipersilahkan untuk membuat tenda darurat dengan 
perlengkapan dan peralatan yang sudah disiapkan oleh masing-masing regu 
dengan waktu  30 menit, semua regu sangat semangat walaupun cuaca sedang 
panas, mereka mendirikan tenda sampai tenda benar-benar berdiri. setelah semua 
tenda dari masing-masing regu sudah jadi, semua diistirahatkan untuk menikmati 
makanan/ bekal yang sudah dibawa. Setelah semua menikmati hidangan diadakan 
lomba kebersihan tenda dan lingkungan tenda. Kegiatan pramuka hari ini selesai 
pada pukul 13.40 WIB diakhiri dengan membubarkan tenda dan setelah 
membubarkan tenda masing-masing ketua regu memimpin untuk berdo’a untuk 
menutup latihan dan membubarkan anggota untuk pulang. 

 
Interpretasi: 

Kegiatan pramuka kali ini membuat tenda darurat yang diawali dengan 
upacara pembukaan dan ice breaking permainan “normal dan up normal” untuk 
membangkitkan semangat siswa. Cuaca hari ini sangat panas, walaupun begitu 
siswa-siswa tetap bersemangat mendirikan tenda dengan baik dan bagus hingga 
akhirnya bisa menikmati bekal yang dibawa bersama teman-teman dibawah tenda 
yang dibuat. 
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CATATAN LAPANGAN IV 
Metode Pengumpulan Data : Observasi dan Dokumentasi 

Hari/ Tanggal  : kamis, 12 maret 2015  
Pukul  : 12.35-13.40 WIB 
Materi/ Permainan : Ketrampilan fisik / “Pijit-memijit” 
Lokasi  : Lapangan MTs Negeri Yogyakarta I 
Deskripsi Data : 
 Kegiatan pramuka pada kali ini dilakukan di lapangan MTs Negeri 
Yogyakrta I lagi, karena pada hari ini kak aden ingin mengambil nilai dari siswa 
dalam materi tali temali dan ketrampilan yang sudah disampaikan pada siswa pada 
pertemuan sebelumnya. Sebelum siswa-siswa menuju lapangan kak aden 
memanggil semua ketua regu dan memberitahu bahwa mereka ke lapangan 
terlebih dahulu dan langsung mendirikan tenda. Pada pukul 12.55 WIB kak aden 
menuju lapangan MTs, ternyata tenda-tenda dari masing-masing regu sudah 
berdiri.  

Kak aden mengumpulkan semua regu untuk upacara pembukaan, 
pembukaan diawali dengan membaca do’a, pembacaan pancasila, tepuk pramuka 
dan permainan pijit-memijit, permainan ijit-memijit ini memberikan makna 
kepada siswa bahwa jika satu regu harus merasakan hal yang sama kalau capek-
capek semua dan sebaliknya kalau enak-enak semua. Setelah permainan pijit-
memijit, kak aden menilai masing-masing tenda. Dan setiap regu yang dinilai 
mendampingi kak aden karena kak aden menanyakan simpul apa yang digunakan 
dan kegunaan tenda pada regu yang sedang dinilai. Setelah semua dinilai kegiatan 
pramuka ditutup dengan upacara penutupan, diupacara penutupan kak aden 
menyampaikan bahwa semua regu dinyatakan bisa membuat tenda dengan baik 
dan benar dan paham simpul yang digunakan. Kegiatan pramuka diakhiri dengan 
tiga kali tepuk pramuka, do’a dan menyanyikan lagu sayonara. 

 
Interpretasi:. 
 Kegiatan hari ini evaluasi dari materi phioneering dan ketrampilan yang 
pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan oleh kak aden jadi siswa 
langsung ke lapangan MTs. Untuk mendirikan tenda. Kak aden datang ke 
lapangan MTs sengaja telat dan ketika sampai lapangan tenda-tenda dari masing-
masing regu sudah berdiri semua, kak aden sangat senang dan bangga. Kak aden 
langsung mengumpulkan semua siswa dan mengajak siswa bermain “pijit-
memijit”.  
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CATATAN LAPANGAN V 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 12 maret 2015  

Jam  : 12.25-12.55 

Lokasi  : Ruang loby MIN Yogyakarta I 

Sumber Data  :  

 Informan adalah Pembina Ekstrakurikuler Pramuka Madrasah 

Ibtida’iyah Negeri Yogyakarta I golongan siaga. Wawancara dengan informan 

dilaksanakan diruang loby MIN Yogyakarta I. Pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan menyangkut masa jabatan menjadi pembina, kedudukan, manajemen, 

materi, metode, kedudukan permainan pada ekstrakurikuler pramuka, kontribusi 

ekstrakurikuler pramuka terhadap kreativitas siswa dan faktor pendukung dan 

penghambat kegiatan ekstrakurikuler pramuka.  

Dari hasil wawancara, kak aden menjadi pembina pramuka sejak tahun 

2011 hingga sekarang, dan kedudukan ekstrakurikuler pramuka dari dulu hingga 

sekarang menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi siswa kelas III sampai kelas 

IV. Setiap awal tahun semester kak aden membuat prodik tahuna untuk kegiatan 

pramuka yang diadakan setiap seminggu sekali pada hari kamis, namun 

pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan prodik yang sudah direncanakan. 

Dan untuk evaluasi kegiatan pramuka diadakan setiap materi, pertengahan 

semester dan akhir semester. 

Metode yang sering digunakan oleh kak aden dalam kegiatan pramuka, 

diantaranya metode belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, alam terbuka, 

sistem among, sistem satuan terpisah, tanda kehormatan dan Permainan dalam 

kegiatan pramuka dimasukan pada ice breaking awal kegiatan pramuka. 

Permainan ini selalu dilakukan kak aden setiap pertemuan mulai dari permainan 

sederhana yang tidak menggunakan sarana prasarana sampai permainan yang 

harus menggunakan sarana prasarana yang lengkap. Permainan dilakukan diawal 

karena menurut kak aden permainan merupakan dunia anak terutama anak usia 
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penggalang ini karena permainan sering dilakukan diluar ruangan dan hanya 

untuk bersenang-senang. Jadi jika permainan dilakukan pada awal kegiatan 

pramuka, permainan dapat membangkitkan semangat dan percaya diri siswa, yang 

nantinya pada kegiatan pramuka siswa dapat mengekspresikan kreativitasnya 

dengan caranya masing-masing tanpa ragu-ragu. Memang semangat siswa-siswi 

MIN Yogyakarta I dalam mengikuti kegiatan pramuka sangat bagus dan 

peningkatan prestasi mereka juga lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, 

terbukti dengan hasil lomba AKPIN yang diadakan di UIN Sunan Kalijaga MIN 

Yogyakarta mendapat juara II dan masih banyak lomba-lomba lainnya. 

Terlaksananya prodik yang sudah direnacanakan tidak lepas dari faktor 

pendukung dan penghambat kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Faktor-faktor 

pendukung diantaranya: kesiapan dari anak-anak , dukungan dari madrasah seperti 

sarana prasarana dan mood siswa. Sedangkan faktor-fakor yang menghambat 

diantaranya: SDM pembina kurang, tempat untuk kegiatan pramuka kurang 

kondusif akhirnya pinjem lapangan MTsN Yogyakarta I dan mood siswa. 

 

Interpretasi: 

 Kak aden menjadi pembina dipenggalang sejak tahun 2011 hingga 

sekarang, prestasi siswa semakin meningkat dan siswa semakin bersemangat 

mengikuti pramuka, karena kak aden selalu mengajak siswa berkegiatan diluar 

kelas sambil bermain-main.  
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CATATAN LAPANGAN VI 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 12 maret 2015  

Jam  : 13.55-14.15 

Lokasi  : Kantor guru MIN Yogyakarta I 

Sumber Data  : Siti komariyah, 

Deskripsi Data : 

Informan adalah Koordinator Ekstrakurikuler Pramuka Madrasah 
Ibtida’iyah Negeri Yogyakarta I. Wawancara dengan informan dilaksanakan 
diruang guru. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menyangkut masa jabatan 
menjadi koordinator, kedudukan, manajemen, dan kontribusi ekstrakurikuler 
pramuka terhadap kreativitas siswa  

Dari hasil wawancara, kegiatan ekstrakurikuler pramuka sudah ada sejak 
pertama kali madrasah berdiri hingga saat ini. Bu siti menjadi koordinator sejak 
tahun 2012 hingga sekarang masih menjabat. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka 
menjadi ekstrakurikuler wajib di MIN Yogyakarta I sejak dulu sebelum kurikulum 
2013 diberlakukan dan siswa yang wajib mengikuti ekstra pramuka mulai dari 
kelas III sampai kelas V. 

Pelaksanaan pramuka mengacu dengan prodik tahunan yang sudah dibuat 
oleh pembina dan evaluasinya dilakukan di akhir semester dan juga bisa diadakan 
setiap pertengahan semester untuk memperbaiki semester kedepannya, evaluasi 
tidak selalu dilakukan dengan tes tertulis kadang diadakan lomba antar regu, dan 
diadakan kemah setiap akhir semester dan juga diadakan evaluasi diakhir kelas VI 
yang nantinya siswa yang sudah lulus SKU diberi sertifikat. Ekstrakurikuler 
pramuka sangat memicu untuk meningkatkan kreativitass siswa, karena kegiatan 
pramuka sebagian besar dilakukan diluar kelas yang dekat dengan alam apalagi 
golongan penggalang sebagian materi tentang ketrampilan seperti membuat tandu, 
tenda, jemuran dll. Dan juga diadakan lomba antar regu dimana setiap regu 
membuat yel-yel dan memanfaatkan barang berkas. 

 
Interpretasi: 

 Bu siti menjadi koordinator pramuka sejak tahun 2012, kegiatan pramuka 

sudah ada sejak dulu, bu siti selalu melakukan koordinasi dengan pembina-

pembina pramuka tentang kegiatan dan evaluasi.  
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CATATAN LAPANGAN VII 
Metode Pengumpulan Data : Observasi dan Dokumentasi 

Hari/ Tanggal  : kamis, 19 maret 2015  
Pukul  : 12.45-13.50 WIB 
Materi/ Permainan : Ketrampilan fisik “Pagar”/ Nada Tepuk 
Lokasi  : Lapangan MTs Negeri Yogyakarta I 
Deskripsi Data : 
 Kegiatan pramuka hari ini banyak anggota yang telat, akibatnya molor 
hingga 15 menitan dan kak aden memberikan nasehat dengan mengingatkan 
makna dasadarma yaitu disiplin, berani dan setia. Yang telat paling akhir dan 
tidak memakai atribut pramuka lengkap dikasih hukuman untuk menulis surat 
keterangan dan ayat Al-Qur’an. 
 Kegiatan dimulai langsung dengan berdo’a karena kak aden tadi 
menasehati mereka suasana jadi hening untuk meningkatkan semangat anggota 
kak aden mengajak bermain “nada tepuk”, dimana kak aden memberi instruksi 
dengan tangannya jika tangannya gerak ke atas tepuk sekali jika kebawah tepuk 
dua kali jika kesamping tepuk tiga kali yang semakin lama semakin cepat 
instruksi dari kak aden. 
 Setelah dirasa cukup permainnya kak aden memberikan contoh membuat 
pagar dan ikatan yang digunakan dengan dibantu 2 siswa, setelah itu masing-
masing regu membuat pagar dengan waktu 15 menit dan selama membuat pagar 
siswa tidak boleh bertanya sama kak aden, permasalahan yang ada harus 
diselesaikan bersama dengan anggota, jika memang tidak bisa diselesaikan dalam 
regu baru boleh bertanya dengan kak aden. 

Dari masing-masing regu telah menyelesaikan pagar, kak aden mengoreksi 
pagar buatan dari masing-masing regu dan memberikan contoh yang paling benar 
pagarnya yaitu darii regu tulip dan kak aden menyampaikan manfaat dari pagar. 
Setelah itu kak aden mengumpulkan masing-masing ketua regu untuk 
membubarkan pagar yang dibuat dan setelah itu memimpin do’a dimasing-masing 
regu dan membubarkan anggota regu. 
Interpretasi: 

 Materi hari ini ketrampilan yaitu pagar, hari ini banyak yang telat datang 

akhirnya kegiatan menjadi molor, sebelum kegiatan dimulai kak aden memberi 

nasihat kepada anggota agar tidak telat lagi kedepannya. Dirasa suasana semakin 

tegang kak aden memulai kegiatan dengan bermain “nada tepuk” untuk 

mencairkan suasana dan menumbuhken semangat siswa. 
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CATATAN LAPANGAN VIII 

Metode Pengumpulan Data : Observasi dan Dokumentasi 

Hari/ Tanggal  : kamis, 2 April 2015  

Pukul  : 12.30-13.35 WIB 

Materi/ Permainan : -/ Permainan Ketangkasan 

Lokasi  : Lapangan MTs Negeri Yogyakarta I 

Deskripsi Data : 

 Kegiatan pramuka hari ini bermain permainan ketangkasan tanpa materi 

karena hari ini kegiatan pertama setelah ujian tengah semester jadi pembina 

pramuka kak aden ingin mengajak anggota pramuka untuk bersenang-senang.  

 Kegiatan dimulai dengan upacara pembukaan dengan seperti biasa setiap 

pemimpin regu menyiapkan regu masing-masing kemudian berdo’a, membaca 

pancasila dan tepuk pramuka untuk menggugah semangat anggota pramuka. 

 Permainan ketangkasan dibagi menjad tiga permainan: Pertama, tongkat 

dibawa secara vertikal, Kedua tongkat dibawa secara horizontal, dan Ketiga 

tongkat berada diujung kaki dengan bentuk vertikal.  

Permainan ketangkasan sama seperti permainan biasanya yang memiliki 

aturan-aturan yang harus ditaati oleh pemainnya. Aturan-aturan tersebut 

diantaranya:  

1. Berpasangan dua-dua dengan saling berhadapan 

2. Meluruskan barisan harus menggunakan tongkat 

3. Kaki tidak boleh melewati batas yang ditentukan 

4. Jika melempar dengan tangan kanan harus diteriwa dengan tangan juga 

begitupun sebaliknya 

5. Tongkat yang jatuh dihitung berapa kali jatuh. 

Sebelum dimulai permainan kak aden selalu memberi contoh terlebih 

dahulu, dan setelah permainan pertama selesai sebelum memulai permainan kedua 

kak aden menghitung banyaknya pasangan yang menjatuhkan tongkat dan jika 

masih banyak yang menjatuhkan tongkat maka permainan pertama diulangi lagi 



124 
 

namun jika hanya sedikit yang menjatuhkan tongkat maka dilanjut kepermainan 

yang kedua, begitu pula permainan kedua dan ketiga selesai dilakukan evaluasi  

 Setelah dirasa cukup permainnya kak aden memberikan waktu istirahat 

untuk anggota selama 5 menit, setelah itu kak aden mengumpulkan semua 

anggota dan menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan minggu depan. Dan 

kegiatan diakhiri dengan membaca do’a, tepuk pramuka dan menyanyikan lagu 

ila-liqo’. 

Interpretasi: 

Untuk ice breaking setelah ujian tengah semester pembina pramuka yaitu 

kak aden mengjak siswa kegiatan pramuka hanya bersenang-senang yaitu dengan 

bermain permainan ketangkasan. Permainan ketangkasan ini melatih panca indra 

anggota pramuka agar lebih peka dan siap selalu dalam menghadapi permaslahan, 

permainan ini jiga mengajarkan bagaimana dari masing-masing pasangan untuk 

bekerjasama menyelesaikan masalah bersama, saling menghargai pendapat tanpa 

menyakiti satu sama lain. 
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Lampiran  XIV 
Hasil Wawancara I 

 
Nama : Sakinah, S. Ag 
Alamat : Jl. Magelang Km. 4, Sinduadi, Mlati, Sleman 
Waktu : Sabtu, 22 februari 2015/ pukul 08.30-09.00 
Tempat : Ruang kepala madrasah 
Hasil Wawancara: 
Saya : Sudah berapa lama Ibu menjabat menjadi Kepala Madrasah di 
MIN Yogyakarta I?  
Bu Sakinah : Sekitar 4 tahun, sejak tahun 2011 sampai sekarang tahun 2015  
Saya : Bagaimana Sejarah berdirinya MIN Yogyakarta I?  
Bu Sakinah : Adapun sejarah bisa dilihat di arsip dokumen madrasah 
Saya : Apa rumusan tujuan, visi dan misi MIN Yogyakarta I?  
Bu Sakinah : Visi dan misi MIN Yogyakarta I juga bisa dilihat di arsip 
dokumen madrasah namun, visi dan misi biasa disingkat dengan “SI UPIK 
Berlian” agar siswa-siswa lebih mudah mengingat visi dan misi madrasah 
Saya : Apakah kegiatan ekstrakurikuler pramuka mendukung 
tercapainya visi misi? 
Bu Sakinah : Sangat mendukung, karena kegiatan pramuka mengajarkan 
banyak hal mulai dari pendidikan karakter, keislaman, dan kedisiplina, misalnya: 
jadwal mulai dan selesai ekstrakurikuler pramuka tepat waktu dan siswa-siswa 
menanamkan tepat waktu ini tidak hanya pada saat kegiatan ekstrakurikuler 
pramuka tetapi juga kegiatan sehari-hari, mulai berangkat sekolah sebelum jam 7 
sampai dimadrasah, seragam yang digunakan sesuai yang dijadwalkan, sholat 
dhuha, sholat dhuhur jama’ah sebelum pulang sekolah dan sebelum 
ekstrakurikuler pramuka dimulai untuk hari kamis. Selain itu, pramuka sangat 
mendukung visi madrasah tentang berwawasan lingkungan, kegiatan pramuka 
sangat banyak sekali dilakukan dilingkungan terbuka (luar kelas) dari kegiatan 
tersebut dapat membantu siswa untuk mengenal lingkungan, misalnya bagaimana 
siswa menyatakan perasaan terhadap lingkungan, berdamai dengan lingkungan 
mulai sesama manusia, tumbuhan, hewan dan alam untuk tetap menjaga dan 
melestarikan lingkungan. 
Saya : Bagaimana kedudukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di 
MIN Yogyakarta I?  
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Bu Sakinah :  Ekstrakurikuler pramuka di MIN Yogyakarta I merupakan 
ekstrakurikuler  wajib karena  tujuan ekstrakurikuler pramuka itu adalah 
pembentukan karakter siswa 
Saya : Bagaimana kontribusi kegiatan ekstrakurikuler pramuka 
terhadap kreativitas siswa? 
Bu Sakinah : Untuk kreativitas siswa jangan ditanyakan lagi, sudah pasti 
ekstrakurikuler pramuka sangat membantu untuk meningkatkan dan 
mengembangkan kreativitas siswa, walaupun belajar baris berbaris, tepuk-tepuk 
namun hal itu menuntut kreativitas siswa. Kegiatan pramuka sangat erat dengan 
kegiatan sosial hal ini merupakan cara kegiatan pramuka untuk mengungkapkan 
kreativitas siswa dimulai dari memunculkan keberanian siswa melalui keberanian 
inilah siswa tidak akan ragu-ragu untuk mengungkapkan kreativitasnya 
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 Hasil Wawancara II 
Nama : Siti Komariyah, S.Pd. 
Alamat : Candi, Purwobinangun, pakem, Sleman, Yogyakarta 
Waktu : Kamis, 12 maret 2015/ Pukul 13.55-14.15 WIB 
Tempat : Kantor Guru MIN Yogyakarta I 
Hasil Wawancara: 
Saya : Sejak kapan ibu menjadi koordinator kegiatan ekstrakurikuler 
pramuka?  
Bu Siti : Sejak tahun 2012 sampai sekarang tahun 2015 
Saya : Sejak kapan kegiatan ekstrakurikuler pramuka diadakan di 
MIN Yogyakarta I?  
Bu Siti : Sejak madrasah berdiri sudah diadakan kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka hingga sekarang ini. 
Saya : Kelas berapa saja yang diwajibkan mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka? 
Bu Siti :Diwajibkan bagi kelas III sampai kelas VI semester awal, 
namun karena kelas VI jadwal siang dipakai untuk pemadatan materi UN dan les 
materi UN, kegiatan ekstrakurikuler pramuka menjadi tidak wajib bagi kelas VI 
semester awal. 
Saya : Bagaimana manajemen (Perencanaan, Pelaksanaan, dan 
evaluasi) kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN Yogyakarta I? 
Bu Siti : Perencanaan membuat prodik tahunan, dan pelaksanaannya 
mengacu dengan prodik yang sudah dibuat, untuk evaluasinya pembina bisa 
mengadakan ujian sendiri selain itu diakhir tahun (bulan desember) biasanya 
diadakan kemah. 
Saya : Bagaimana kedudukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di 
MIN Yogyakarta I? 
Bu Siti : kedudukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN 
Yogyakarta I, pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib sebelum 
ditetapkannya kurikulum 2013 yang mewajibkan ekstrakurikuler pramuka MIN 
Yogyakarta I sudah mewajibkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. 
Saya : Bagaimana kontribusi kegiatan ekstrakurikuler pramuka 
terhadap kreativitas siswa? 
Bu Siti : kegiatan ekstrakurikuler salah satu kegiatan untuk merancang 
kreativitas, karena kegiatannya khususnya untuk penggalang banyak diadakan 
diluar kelas dan banyak materi tentang ketrampilan seperti membuat tandu, tenda, 
jemuran, dll. Dan biasanya kegiatan ketrampilan ini diadakan lomba antar regu, 
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lomba disertai dengan membuat yel-yel dan memanfaatkan barang berkas untuk 
menambah motivasi siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler pramuka. 
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Hasil Wawancara III 
Nama : Aden Suryawan, Mb 
Alamat : kricak kidul RT 37/8 kecamatan tegalrejo 
Waktu : Kamis, 12 maret 2015/ Pukul 12.25-12.55 
Tempat  : Loby MIN Yogyakarta I 
Hasil Wawancara: 
Saya : Sejak kapan kakak menjadi pembina pramuka di MIN 
Yogyakarta I?  
Kak Aden : Sejak tahun 2011 sampai sekarang tahun 2015 
Saya : Bagaimana kedudukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di 
MIN Yogyakarta I? 
Kak Aden : Kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan ekstrakurikuler 
wajib yang diikuti oleh siswa mulai dari kelas III sampai kelas V, yang dibedakan 
menjadi dua golongan, yaitu golongan siaga kelas III dan IV dan gologan 
penggalang untuk kelas V. Anak suka ataupun tidak ya harus mengikuti. 
Saya : Apa tujuan dan fungsi kegiatan ekstrakurikuler pramuka di 
MIN Yogyakarta I? 
Kak Aden : Banyak sekali tujuan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN 
Yogyakarta I yang selalu saya tingkatkan setiap pertemuan, misalnya pramuka itu 
merupakan wadah pembinaan karakter siswa, mental spiritual, sosial dan sebagai 
wadah kreativitas anggota muda pramuka yang meliputi siaga, penggalang dan 
penegak 
Saya : Bagaimana manajemen (Perencanaan, Pelaksanaan, dan 
evaluasi) kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN Yogyakarta I? 
Kak Aden : Untuk penggalang perencanaannya setiap awal tahun saya 
membuat prodik tahunan, meliputi materi-materi, perkemahan dan lomba-lomba 
yang tertuang dengan silabus. Dan untuk pelaksanaannya tidak harus sesuai 
dengan prodik namun bisa kondisional, terkadang ada materi yang tidak bisa 
dilakukan dalam satu pertemuan, misalnya materi ketrampilan pioneering 
membutuhkan waktu yang lebih atau tidak hanya satu kali pertemuan. Untuk 
evaluasinya diadakan tiap materi, pertengahan semester dan akhir semester. 
Saya : Bagaimana keaktifan siswa kelas V dalam kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka? 
Kak Aden : Cukup baik, karena saya selalu datang lebih awal agar bisa 
berjama’ah sholat dhuhur dengan siswa untuk mempererat hubungan sosial kita, 
dan didukung dengan jadwalnya yaitu pada hari kamis setelah pulang sekolah 
langsung dan siswa tidak pulang rumah dahulu langsung mengikuti kegiatan 
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pramuka sehingga semangat mereka masih ada berbeda lagi kalau mereka pulang 
terlebih dahulu pasti semangat mereka udah berbeda malah bisa siswa tidak 
datang lagi kesekolah karena sudah keasyikan dirumah. 
Saya : Materi apa saja yang anda berikan pada kelas V dalam 
kegiatan ekstrakurikuler pramuka? 
Kak Aden : Banyak, untuk kepramukaan bisa meliputi semua, namun 
dalam penggalang untuk dua semester kita terfokus pada phioneering, ketrampilan 
phioneering dan tongkat, sandi-sandi, pengetahuan bela negara, kompas, dan 
sempoa. 
Saya : Metode apa saja yang anda gunakan dalam menyampaikan 
materi kegiatan ekstrakurikuler pramuka?  
Kak Aden : Metode belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, alam 
terbuka, sistem among, sistem satuan terpisah, tanda kehormatan dan Permainan. 
Saya : Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kegiatan 
ekstrakurikuler pramuka di MIN Yogyakarta I? 
Kak Aden : Faktor yang mendukung diantaranya: kesiapan dari anak-anak 
dan dukungan dari madrasah seperti sarana prasarana. Sedangkan yang 
menghambat diantaranya: SDM pembina kurang dan tempat untuk kegiatan 
pramuka kurang kondusif akhirnya pinjem lapangan MTsN Yogyakarta I 
Saya : Bagaimana perkembangan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di 
MIN Yogyakarta I?  
Kak Aden : Lebih bagus karena pembina sebelum saya dulu kata guru-guru 
itu kurang aktif dan datangnya sering terlambat. Setelah saya disini Sekarang 
siswa-siswa lebih aktif dan bersemangat, prestasi meningkat kemarin saja habis 
mengikuti lomba di UIN juara I dan II pada lomba AKPIN. 
Saya : Bagaimana peningkatan kreativitas siswa kelas V dalam 
kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN Yogyakarta I?  
Kak Aden : Untuk peningkatannya siswa jadi suka berdiskusi dengan 
temannya sendiri dibanding bertanya langsung dengan saya, lebih mandiri dalam 
menyelesaikan tugas-tugas dan suka diajak untuk kegiatan pramuka yang ada 
dilapangan dan lebih suka untuk praktik langsunmg seperti materi ketrampilan 
phioneering yang harus praktik langsung dalam membuat tandu, tenda darurat, 
pagar, dll. Ini terbukti ketika saya belum menyuruh mereka ke lapangan mereka 
datang sendiri kelapangan. 
Saya : Kegiatan apa saja yang bisa meningkatkan kreativitas siswa 
kelas V dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN Yogyakarta I?  
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Kak Aden : Permainan yang selalu saya masukan dalam ice breaking awal 
kegiatan, diskusi kelompok dimana dalam diskusi itu mereka bisa sharing ide-ide 
kretif mereka dengan teman-teman merekadan praktik langsung dalam materi 
ketrampilan. 
Saya : Bagaimana penerapan metode permainan untuk meningkatkan 
kreativitas siswa kelas V dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka?  
Kak Aden : Permainan saya lakukan diawal kegiatan sebelum saya 
memberikan materi kepramukaan kepada siswa, jadi permainan sebagai pemicu 
awal semangat siswa untuk mengikuti kegiatan pramuka sampai akhir. Karena 
sebenarnya didalam permainann itu terkandung banyak makna, seperti 
kekompakan, kreativitas, percaya diri, dan kesolidan. 
Saya : Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan 
metode permainan pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN Yogyakarta I?  
Kak Aden : Faktor yang mendukung dan menghambat hampir sama 
dengan faktor pendukung dan penghambat kegiatan pramuka pada umumnya 
namun hanya satu modal utama yaitu mood nya siswa karena jika moodnya siswa 
bagus maka akan mempengaruhi tercapinya permainan dan menambah semangat 
siswa dalam mengikuti kegiatan pramuka, namun sebaliknya jika moodnya siswa 
jelek, maka siswa tidak akan bersemangat sampai akhir, untuk mengatasi hal 
tersebut biasanya saya mengajak siswa untuk tepuk-tepuk dan bernyanyi bersama. 
Saya : Bagaimana kontribusi permainan pada kegiatan ekstrakurikuler 
pramuka terhadap kreativitas siswa kelas V MIN Yogyakarta I? 
Kak Aden : Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa permainan 
memang dunia anak, duaninyaanak siaga dan penggalang, karena kebanyakan 
permainan dalam pramuka dilakuakn diluar kelas. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi 
bahwa permainan sangat berkontribusi terhadap timbulnya kreativitas siswa. 
karena dalam permainan mengajarkan banyak makna salah satunya dalam 
kepercayaan diri  dan semangat. Jika siswa tidak percaya diri dan tidak 
bersemangat bagaimana kreativitas itu akan muncul. jadi permainan memang 
sangat berkontribusi terhadap kreativitas siswa. 
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Hasil Wawancara IV 
Nama : Alif 
Kelas : VB 
Regu : Garuda 
Waktu : Selasa 10 Maret 2015/ Pukul 09.30-09.40 WIB 
Tempat : Kelas VB 
Hasil Wawancara: 
Saya : Hai dek Alif, Kakak mau tanya-tanya sebentar tentang kegiatan pramuka 
boleh tidak? 
Alif : Hai kak, boleh  
Saya : Adek aktif tidak ikut pamuka? 
Alif : Aktif, aku datang terus 
Saya : Adek suka kegiatan-kegiatan yang ada pramuka? 
Alif : Suka, karena pramuka kegiatannya senang-senang terus 
Saya : Nama regu putra apa saja dek? 
Alif : Nama regu putra yaitu: Harimau, Garuda, Singa dan lupa.. hehehe  
Saya : Adek aktif diregumu? 
Alif : Aktif, aku suka bantu-bantu, gotong-gotong, ngambil-ngambil. 
Saya : Kamu suka dengan pembina pramukanya? 
Alif : Suka, kak aden lucu bikin ketawa terus 
Saya : Kamu suka kegiatan pramuka didalam kelas apa diluar kelas dek? 
Alif : Diluar kelas tapi agak gak suka karena panas, tapi enak diluar kelas karna 
lebih bebas main-mainnya 
Saya : Menurut adek kegiatan pramuka kretaif-kreatif tidak? 
Alif : Iya kreatif-kreatif dan menyenangkan 
Saya : Contoh kegiatan yang kreatif? 
Alif : Banyak, seperti bikin tandu, jemuran, dan bikin tenda darurat. Jadi kalau 
ada bencana dan tidak punya tempat tinggal bisa bikin tenda darurat, kreatif kan 
itu mbak. 
Saya : Kalau permainan dipramuka suka tidak? 
Alif : Suka, yang aku suka dipramuka permainannya, walaupun panas kalau 
bermain panasnya terassa dingin,hehehe 
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Hasil Wawancara V 
Nama : Fati Rizqia 
Kelas : VB 
Regu : Sakura 
Waktu : Selasa 10 Maret 2015/ Pukul 09.40-09.45 WIB 
Tempat : Kelas VB 
Saya : Hallo dek, siapa namanya? 
Fatih : Kakak mau tanya-tanya sebentar boleh tidak? 
Saya : Kamu aktif tidak ikut pamuka? 
Fatih : Iya aku aktif 
Saya : Kamu suka ikut pramuka? 
Fatih : Lumayan, gak sukanya karena panas 
Saya : Nama regu putrI apa saja? 
Fatih : Nama regu putri diambil dari nama tumbuhan ada Sakura, Tulip, 
Anggrek, dan Matahari 
Saya : Kamu aktif dikelompokmu? 
Fatih : Aktif, suka bantu-bantu kalau gak dibantu nanti gak selesai-selesai tugas 
dari kak aden. Aku kemarin pas bikin tenda aku narik-narik tali sampai jatuh 
bajuku kotor semua kak. 
Saya : Kamu suka dengan pembina pramukanya? 
Fatih : Suka, kak aden lucu banget e 
Saya : Kamu suka kegiatan pramuka didalam kelas apa diluar kelas dek? 
Fatih : Diluar kelas, kan makan-makan dan main-main enak, kalau di dalam 
kelas tidak bisa makan-makan dan main-main 
Saya : Menurut adek kegiatan pramuka kretaif-kreatif tidak? 
Fatih : kretaif 
Saya : Contoh kegiatan yang kreatif? 
Fatih : Kemarin itu buat tenda, jemuran, tandu, dan banyak... pokonya kegiatan 
pramuka kreatif semua. 
Saya : Kalau permainan dipramuka suka tidak? 
Fatih : Suka, kalau sebelum kegiatan kak aden pasti ngajak bermain dulu seperti 
kemarin, permainan normal dan up normal bisa bikin konsentrasi dan semangat. 
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Hasil Wawancara VI 
Nama : Julian hamam ja’fir 
Kelas : VA 
Regu : Kobra 
Waktu : Selasa 10 Maret 2015/ Pukul 09.45-09.52 WIB 
Tempat : Di depan kelas VA 
Saya : Hallo dek, siapa namanya? 
Ja’fir : Ja’fir 
Saya : Kakak mau tanya-tanya sebentar boleh tidak? 
Ja’fir : boleh 
Saya : Kamu aktif tidak ikut pamuka? 
Ja’fir : aktif 
Saya : Kamu suka ikut pramuka? 
Ja’fir : Suka, selalu datang aku 
Saya : Kenapa suka? 
Ja’fir : Asyik bisa main diluar 
Saya : Nama regu putra apa saja? 
Ja’fir : Nama regu putra diambil dari nama binatang, yaitu: Harimau, Singa, 
Kobra, dan Garuda.  
Saya : Kamu aktif dikelompokmu? 
Ja’fir : Aktif 
Saya : Kamu suka dengan pembina pramukanya? 
Ja’fir : Suka, kak aden lucu 
Saya : Kamu suka kegiatan pramuka didalam kelas apa diluar kelas dek? 
Ja’fir : Diluar, bisa main-main bebas 
Saya : Menurut adek kegiatan pramuka kretaif-kreatif tidak? 
Ja’fir : kreatif 
Saya : Contoh kegiatan yang kreatif? 
Ja’fir : Banyak, kemarin bikin kompor portabel, tenda darurat, tandu dan banyak 
pokoknya 
Saya : Kalau permainan dipramuka suka tidak? 
Ja’fir : Suka, yang aku suka dari pramuka permainannya apalagi kalau diluar 
kelas pasti permainan 
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Hasil Wawancara VII 
Nama : Alya Al hasna 
Kelas : VA 
Regu : Matahari 
Waktu : Selasa 10 Maret 2015/ Pukul 09.52-10.05 WIB 
Tempat : Kelas VA 
Saya : Hallo dek, siapa namanya? 
Saya : Kakak mau tanya-tanya sebentar boleh tidak? 
Aliya : Boleh  
Saya : Kamu aktif tidak ikut pamuka? 
Aliya : Aktif  
Saya : Kamu suka ikut pramuka? 
Aliya : Gak begitu suka 
Saya : Kenapa ? 
Aliya : Panas... 
Saya : Nama-nama regu putri apa saja dek? 
Aliya : Nama regu putri ada: Sakura, Tulip, Anggrek, dan Matahari 
Saya : Kamu aktif dikelompokmu? 
Aliya : Aktif  
Saya : Kamu suka dengan pembina pramukanya? 
Aliya : Gak begitu, aneh 
Saya : Kamu suka kegiatan pramuka didalam kelas apa diluar kelas dek? 
Aliya : Diluar kelas 
Saya : Menurut adek kegiatan pramuka kretaif-kreatif tidak? 
Aliya : Iya kreatif 
Saya : Contoh kegiatan yang kreatif? 
Aliya : Bikin kompor portabel, bikin tenda, dan setiap kegiatan kreatif 
Saya : Kalau permainan dipramuka suka tidak? 
Aliya : Suka,karena permainannya asyik-asyik 
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Lampiran XV 

 

Lembar Observasi 

Kelas   : VA dan VB 

Hari/ Tanggal   : kamis/ 5 maret 2015 

Materi/ Permainan : Ketrampilan fisik “Tenda darurat”/ Normal dan Up normal 

Tempat/ Pukul   : MTs. Negeri Yogyakarta I/ 12.35-13.40 WIB 

Aspek Hasil Observasi 

Kelancaran 

1. Siswa mampu membuat 

kesimpulan dalam berdiskusi 

kelompok dengan kata-kata sendiri 

Selama mendirikan tenda mereka 

berdiskusi menggunakan bahasa teman, 

bahasa mereka sendiri dan kebanyakan 

memakai Bahasa Jawa. 

2. Siswa mampu mencoba hal-hal 

baru yang belum pernah lakukan 

Membuat tenda dengan pengetahuan 

mereka sendiri mencoba-coba memasang 

tenda yang sering rubuh, didirikan lagi, 

rubuh lagi, didirikan lagi, dan sampai 

akhirnya berdiri juga, dan memasang patok 

menggunakan alat seadanya seperti: batu-

batuan sekitar 

3. Siswa melakukan hal-hal dengan 

semangat 

meskipun panas-pansan mereka tetap 

semangat mendirikan tenda sampai tenda 

benar-benar berdiri  

4. Siswa mampu mengajukan ide-ide 

baru ketika berada dalam suatu 

kelompok 

ketika tenda belum berdiri seimbang atau 

masih miring-miring mereka saling 

melempar pendapat agar tenda bisa berdiri 
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seimbang. 

5. Siswa mampu mengembangkan 

suatu ide yang diutarakan oleh 

temannya 

ketika ada salah satu anggota kelompok 

mengutarakan idenya kelompok tersebut 

langsung merespon ide temannya dan ide 

tersebut langsung diterapkan. 

Fleksibel  

1. Siswa mampu menggabungkan 

beberapa informasi pendukung 

untuk memecahkan suatu 

permasalahan  

ketika memasang patok, tidak membawa 

palu masing-masing mereka langsung 

melontarkan ide ada yang bilang 

menggunakan sepatu dan dicoba pake 

sepatu, tapi belum bisa dan ada yang usul 

memakai batu dan pada mencari batu dan 

akhirnya patok bisa dipasang dengan batu.  

2. Siswa mampu memberikan banyak 

pilihan solusi ketika menyelesaikan 

persoalan 

ada salah satu regu yang tidak membawa 

tenda (jas hujan) kemudian mencari-cari 

jas hujan dimotor-motor guru namun tidak 

mendapat akhirnya mencoba pakai karpet 

namun juga tidak bisa akhrnya pinjam 

banner di MTs. 

3. Siswa mampu mengkombinasikan 

ide-ide yang ada menjadi ide baru 

siswa mengkombinasikan tali sisa yang 

dikaitkan dengan patok kemudian 

dijadikan hiasan dengan simpul rantai agar 

lebih rapi 

4. Siswa mampu menggunakan pola 

pikir yang berbeda ketika menemui 

hambatan dalam menyelesaikan 

permaslahan 
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5. Siswa dengan mudah mengutarakan 

idenya ketika berdiskusi dengan 

orang lain 

 

mengutarakan pendapat dengan bahsa 

sendiri, dengan gaya santai dan kadang 

dengan guyonan. 

Originalitas 

1. Siswa mampu mengerjakan tugas 

dengan tepat waktu 

membuat tenda darurat waktunya 30 menit 

dan regu yang kompak dan saling 

mendengarkan ide anggota regu tersebut 

lebih cepat menyelesaikan tenda darurat. 

2. Siswa mampu menyelesaikan tugas 

dengan tepat waktu dan baik 

sebagian besar masing-masing kelompok 

menyelesaikan pembuatan tenda kurang 

dari 30 menit, rata-rat 25 menit dan hasil 

tendanyapun bagus, tenda bisa berdiri 

dengan seimbang, mereka duduk ditenda 

tanpa ada rasa takut rubuh. 

3. Siswa berperan aktif dalam 

pembuatan tenda 

satu regu terdiri dari 7-8 orang, dalam 

membuat tenda 4 orang memegang 

tongkat, 2 orang memasang tali, 2 orang 

mengukur jarak patok 

4. Siswa aktif bertanya ketika pada 

saat mengikuti kegiatan pramuka 

ketika kak aden selesai memberikan 

contoh cara membuat tenda, mereka secara 

rebutan untuk bertanya 

 

Observer 

 

Titis Wahyu Lestari  
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SILABUS 

PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN 
GUGUS DEPAN SLEN 120406057/120406058 
BERPANGKALAN PADA MIN YOGYAKARTA I 

GOLONGAN PENGGALANG 
  
GUDEP                                : 120406057/120406058 
Pangkalan                           : MIN Yogyakarta I 
Tingkat/Kelas                    : Pengggalang Ramu / V 
  
  

STANDAR 
KOMPETENSI 

KOMPETENSI 
DASAR  INDIKATOR  MATERI STANDAR  KEGIATAN 

BELAJAR (KBM) 
STANDAR 
PENILAIAN

ALOKASI 
WAKTU

ALAT/BAHAN & 
SUMBER 
BELAJAR 

Taat beribadah sesuai 
agama dan 
kepercaya‐annya dan 
mampu hi‐dup rukun 
dalam keberagaman 
tanpa ada‐nya 
diskriminasi. 

Dapat 
melaksanakan 
ibadah sesuai 
dengan agama dan 
kepercayaan atas 
kemauan sendiri 
dan mengetahui 
adanya perbedaan 
keyakinan 

Pemberian 
penugasan 
pengamatan kepada 
Orang Tua, akan 
kebiasaan 
putera/puterinya 
menjalankan ibadah 
di rumah 

Selalu taat 
menjalankan ibadah 
agamanya secara 
pribadi ataupun 
berjamaah 

  
Penilaian 
Proses dan 
Hasil 

35 
Menit 

Panduan SKU, 
Buku Boy Man 

Dapat mengelola 
emosi dan 
perasaannya untuk 
kestabilan dirinya 

Mengenal dan 
menerima berbagai 
perasaan serta 
emosi. 

Dapat menjelaskan 
macammacam 
Emosi di depan 
Regunya 

Dapat menjelaskan 
tentang Emosi 

  
Penilaian 
Proses dan 
Hasil 

35 

Menit  Panduan SKU, 
Buku Boy Man 
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Mampu 
menerimadan 
mendorong orang 
lain untuk menaati 
norma norma dan 
nilai‐nilai yang 
berada di masya 
rakat lingkungannya. 

Menerima dan 
mematuhi 
peraturan yang 
diciptakan 
masyarakat dengan 
rasa tanggung 
jawab. 

Dapat menyebutkan 
minimal 5 manfaat 
penghijauan 

Dapat mengetahui 
dan menjelaskan 
manfaat dari 
penghijauan 

Bertanya Jawab 
dan Merangkum 

Penilaian 
Proses dan 
hasil 

35 

Menit 

Panduan SKU, 
Buku Boy Man 

     

Dapat menunjukkan 
sikap yang benar 
pada saat 
pengucapan Tri 
Satya 

     
Penilaian 
Proses 

35 

Menit  Panduan SKU, 
Buku Boy Man 

     

Dapat menuliskan 
Dasa Darma 
Pramuka pada 
secarik Kertas 
  

     
Penilian 
Proses 

35 

Menit  Panduan SKU, 
Buku Boy Man 

     

Dapat 
menyebutkan: 
kepada siapa saja 
pemberian 
Salam/hormat 
Pramuka 

Tahu tentang : 
a. Salam Pramuka 
b. Motto 
c. arti Lambang 
Gerakan Pramuka. 

     

35 

Menit  Panduan 
Penyelesaian SKU 
dan Boy Men 

     
Dapat menyebutkan 
Motto Gerakan 
Pramuka 

        
35 

Menit 
Panduan SKU, 
Buku Boy Man 
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Dapat menggambar 
lambang Gerakan 
Pramuka 

        

35 

Menit 
Panduan SKU, 
Buku Boy Man 

     
Tahu Pencipta 
Lambang Gerakan 
Pramuka 

        

35 

Menit 
Panduan SKU, 
Buku Boy Man 

     

Tahu macam‐
macam ukuran dan 
penempatan 
kegunaan bendera 
merah putih 

Dapat menjelaskan 
sejarah dan kiasan 
warna serta cara 
menggunakan 
bendera merah putih 

     

35 

Menit  Panduan SKU, 
Buku Boy Man 

     

Tahu cara 
menaikkan dan 
Menurunkan 
bendera 1/2 tiang 

  

  
Mandiri dalam 
setiap pekerjaan 
kepramukaan 

Cara  
praktek 
Tiang 
Bendera 

35 

Menit 
Buku 
Panduan Lengkap 
Pramuka 

     

Tahu waktu 
pengibaran dan 
penurun n bendera 
Merah Putih 

        

35 

Menit    

     
Tahu kapan pertama 
kali bendera Merah 
Putih di kibarkan. 

        

35 

Menit  Buku Boy Man 

     

Dapat menuliskan 
Lagu Indonesia Raya 
bait 1 pada 
selembar kertas 

Dapat menjelaskan 
dan menyanyikan 
lagu kebangsaan 
Indonesia Raya 
dengan sikap yang 
benar serta dapat 

     

35 

Menit  Buku Panduan 
Pramuka dan 
Tuntas SKU 
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menyanyikan 2 lagu 
wajib Nasional dan 
lagu daerah 
nusantara 

     
Tahu pencipta Lagu 
Indonesia Raya dan 
tahun ciptaanya 

        

35 

Menit  Buku Boy Man 

     

Pernah 
menyanyikan Lagu 
Indonesia Raya di 
depan Pasukan 
Penggalang pada 
waktu Upacara 
Bendera 

        

35 

Menit 

Panduan SKU 

Mampu menganalisis 
situasi dan 
menyikapinya 
sertamengaplikasikan 
iptek, 
danketerampilan 
kepramukaan  secara 
kreatif dan inovatif. 

Memahami 
pentingnya 
perkembangan 
iptek, 
danketrampilan 
kepramukaan 
  
  

Dapat menyebutkan 
peralatan yang 
masuk kategori 
teknologi modern 
dan manfaatnya 
contoh Komputer 
dan telpon seluler 

Dapat menyebutkan 
dan menjelaskan 
manfaat sedikitnya 2 
jenis alat teknologi 
informasi modern 

     

35 

Menit 

Panduan SKU 

     
Dapat memilah 
golongan sampah 
basah dan kering 

Dapat mengenal dan 
memilah sampah 

     

35 

Menit 

Panduan SKU 

     

Dapat menyebutkan 
3 langkah 
pengelolaan 
sampah di rumah 

        

35 

Menit 

Panduan SKU 
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tangga 

     
Dapat menyebutkan 
sampah organik 
mudah busuk 

        
35 

Menit 

Panduan SKU 

     
Dapat membuat 
simpulsimpul 

Dapat membuat dan 
menggunakan simpul 
mati, simpul hidup, 
simpul anyam, 
simpul tiang, simpul 
pangkal 
dan dapat menyusuk 
tali, membuat ikatan 
serta menyambung 
dua tongkat 

     

35 

Menit 

Panduan SKU 

     

Dapat mengikat 3 
(tiga) batang 
tongkat pramuka 
menjadi satu bagian

        

35 

Menit 

Panduan SKU 

     

Dapat menyambung 
2 (dua) utas tali 
sesuai dengan 
fungsi dan gunanya 

        

35 

Menit 

Panduan SKU 

     
Dapat menjelaskan 
fungsi dari masing‐
masing simpul 

        

35 

Menit 

Panduan SKU 
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Dapat menyebutkan 
jumlah ikatan yang 
diketahui 

        

35 

Menit 

Panduan SKU 

     

Dapat menyebut 16 
arah mata angin dan 
besaran derajatnya 
dengan kompas 

Dapat menjelaskan 
kompas, menaksir 
tinggi dan lebar 

  
Cara praktek 
Kompas 
  

35 

Menit 

Panduan SKU 

     

Tahu dan dapat 
menyebut jenis‐
jenis kompas 
  

        

35 

Menit 

Panduan SKU 

     

Dapat menjelaskan 
alas an Jarum 
magnet kompas 
selalu ke arah Utara

        

35 

Menit 

Panduan SKU 

     

Dapat melakukan 
kegiatan menaksir 
tinggi pohon dan 
lebar sungai 

        

35 

Menit 

Panduan SKU 



158 
 

     

Dapat menunjukkan 
arah mata angin 
tanpa menggunakan 
kompas 
  

        

35 

Menit 

Panduan SKU 

     
Dapat menyebutkan 
macammacam sandi

Mengenal macam‐
macam sandi, 
isyarat morse dan 
semaphore 

     

35 

Menit 

Panduan SKU 

  

  
  
  
  

Dapat menunjukkan 
perbedaan bendera 
semaphore dan 
Morse 

        

35 

Menit 

Panduan SKU 

  
  
  
  

Tahu ukuran 
bendera sempahore 
dan morse 

        

35 

Menit 

Panduan SKU 

                                                                                                                                                                                                                                
Sleman,            Januari 2015 

Mengetahui ; 
Ka.Mabigus MIN Yogyakarta I 

 
 
 

SAKINAH, S.Ag 

Pembina 
 
 

 
ADEEN SURYAWAN, S.H, MG 
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A. Pengantar 

 

Petunjuk Pengisian Angket... ^-^ 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

Adik-adik tercinta, besar harapan saya sekiranya adek-adek 

berkenan memberikan jawaban atas beberapa pernyataan saya. 

Sehubungan dengan penelitian tentang “Peran Permainan Pada 

Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka Dalam Meningkatkan 

Kreativitas Siswa (Studi Kasus kelas V MIN Yogyakarta I). 

Atas ketersediaan adik-adik meluangkan waktu untuk 

memberikan jawaban dengan sebenarnya dan sejujurnya, saya 

ucapkan banyak terimakasih. ^-^ 

Wassalamu’alaikum wr.wb.  

B. Identitas 

Nama : 

Kelas : 

Alamat : 

Regu : 

ANGKET KREATIVITAS SISWA PADA  

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

PRAMUKA 

DI MIN YOGYAKARTA I 
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No Pernyataan Tidak 
Pernah 

Kadang-
Kadang 

Sering Selalu 

1. Saya mengikuti kegiatan 
pramuka dengan semangat  

    

2. 
Saya suka kegiatan pramuka 
yang diawali dengan 
permainan 

    

3. 
Saya aktif bertanya pada 
saat mengikuti kegiatan 
pramuka 

    

4. 

Kegiatan pramuka 
memberikan kebebasan 
kepada diri saya untuk 
mengungkapkan diri 

    

5. 

Pada saat kegiatan pramuka 
saya mencoba hal-hal baru 
yang belum pernah saya 
lakukan sebelumnya 

    

6. saya percaya diri dalam 
kegiatan pramuka 

    

7. 

Saya senang berdiskusi 
terlebih dahulu dengan regu 
pramuka dibanding bertanya 
langsung dengan pembina  

    

8. 
Ketika berada dalam suatu 
regu pramuka saya 
mengajukan ide-ide baru  

    

9. 

Ketika teman saya 
mengutarakan suatu ide 
dalam regu pramuka, saya 
mengembangkan ide 
tersebut 

    

10. 
Saya mengkombinasikan ide-
ide teman saya dan ide saya 
sendiri menjadi ide baru 
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11. 

Ketika menemukan suatu 
persoalan dalam kegiatan 
pramuka saya 
menggabungkan beberapa 
informasi pendukung untuk 
memecahkan persoalan 
tersebut 

    

12. 

Saya memberikan banyak 
pilihan solusi ketika 
menyelesaikan persoalan 
dalam kegiatan pramuka 

    

13. 
Saya mudah mengutarakan 
ide saya ketika berdiskusi 
dengan regu lain di pramuka 

    

14. 
Saya mengerjakan tugas 
kegiatan pramuka dengan 
benar dan tepat waktu 
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Lampiran IX 
FOTO PENELITIAN 

 

 
Upacara Pembukaan Kegiatan Pramuka 

 
Pembuatan Gapura 

  
 
 



 

Pembuatan Tenda Darurat 
 

 
 
 



 

Permainan ketangkasan  
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