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WAWANCARA 

I. Pertanyaan: 

1. Pramuka diadakan untuk kelas berapa saja? 

2. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam Gerakan Pramuka di sekolah? 

3. Berapa jumlah pembimbing dalam kegiatan Pramuka? 

4. Apa saja media yang digunakan untuk menerangkan materi dan menyampaikan nilai-nilai  

 Pramuka? 

5. Apakah Pramuka diwajibkan di sekolah ini? 

6. Apakah Pramuka sebaagai suatu bentuk kegiatan masih diminati anak-anak sekolah? 

7. Apa saja manfaat Pramuka dalam keseharian anak-anak?  

8.  Apakah Bapak/Ibu merasakan penurunan minat Pramuka nyata di kalangan anak-anak  jaman 

sekarang? 

9.  Apakah diperlukan media kreatif dalam pembelajaran Pramuka? 

 

II. Jawaban: 

II.1 Sekolah Dasar Negeri Sarirejo Kartini 

  Narasumber: Ibu Anna Fitriyah 

1.  Pramuka diadakan wajib untuk kelas 3,4,5 dan kelas 6 untuk semester 1 (supaya tidak  mengganggu 

persiapan ujian akhir). Kegiatan diadakan tiap hari Jumat  sore. 

2. Untuk kegiatan mingguan pramuka siaga diajarkan ketangkasan dalam bermain dan belajar  seperti 

games, tepuk-tepuk, menyanyi, dan disiplin diri. Kegiatah tahunan siaga adalah  diadakannya Pesta Siaga 

yang diikuti Pramuka Siaga dalam satu kecamatan 

 Untuk kegiatan mingguan pramuka penggalang diajarkan keterampilan tali temali, simpul, 

 semaphore, baris berbaris, sandi, mandiri, leadership.  Kegiatan tahunan Pramuka adalah  Persami. 

3. Ada 8 pembimbing, termasuk di dalamnya wali kelas dan guru-guru. 

4. Praktik dengan peraga (tali, tongkat), dan bahasa verbal (kata-kata). 

5. Wajib untuk kelas 3,4,5  

 kelas 6 khusus untuk semester 1 

6. Ya, namun beberapa anak juga kerap tidak hadir dalam kegiatan Pramuka. sanksinya adalah  mencari 

tahu dari teman materi yang diajarkan di hari sebelumnya. 

7. Berani aktif dalam kelas, mampu bekerjasama. 

8. Ya, memang secara global penurunan minat Pramuka sudah menjadi fakta karena kemajuan jaman, 

banyak orang mulai menganggap remeh Pramuka. Namun, kita sebagai pihak pendidik di sekolah ingin 

sekali tetap melestarikan dan menanamkan nilai Pramuka di kalangan anak-anak sebagai fondasi awal. 

9. Ya, akan bagus jika ada media kreatif untuk komunikasi antara pembimbing dan anak-anak,  otomatis 

pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan tidak cepat bosan. 

 

II.2  Sekolah Dasar Negeri Bendan Ngisor 

   Narasumber: Bu Yustina, Pak Andreas 

1. Kelas 3,4,5 dan 6. Kegiatan untuk Siaga (3-4) diadakan hari Rabu sore, sedangkan Penggalang  

 (5-6) diadakan hari Kamis sore. 

2. Untuk kegiatan mingguan Siaga diadakan jalan-jalan Pramuka ke lapangan terbuka, Permainan, 

 ketangkasan, tepuk-tepuk, menyanyi, sandi-sandi tertentu. 

 Untuk kegiatan mingguan Penggalang diajarkan bagaimana mengenal apotek hidup, ke lingkungan 

terbuka, baris berbaris, upacara, kemandirian, kerjasama, dan keterampilan Pramuka tingkat dasar seperti 

tali temali, semaphore, sandi, dll. 

3. Ada 2 pembimbing, terkadang dibantu dengan tambahan pembimbing dari guru dan wali kelas. 

4. Menjadi teladan sebagai contoh Pramuka yang baik itu yang utama. 

 Kemudian untuk mengajarkan materi lebih banyak menggunakan bahasa verbal (kata-kata), kalaupun 

butuh praktik maka langsung praktik misalnya dengan tali, tongkat,bendera, dll. 

5. Wajib untuk kelas 3,4 dan 5; sedangkan untuk kelas 6 sifatnya pilihan. Kalau ada kegiatan semisal 

kemah, jalan-jalan, banyak anak-anak yang tertarik untuk ikut Pramuka. Sedangkan, ketika kegiatan 

mingguan, siswa/i yang hadir  cenderung berkurang. 

6. Ya, tapi tentunya ada kendala seperti kehadiran siswa yang tidak menentu. 

7. Ya, tentu saja sangat bermanfaat, seperti pembentukan karakter diri yang mandiri, disiplin, dan berani 

dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. 
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8. Betul, fakta yang ada sekarang adalah begitu. Namun, perlu dilihat kembali bahwa manfaat Pramuka itu 

nyata dan relevan dengan jaman sekarang untuk membentuk karakter dan moral serta mental anak. Oleh 

karena itu, kita selalu berusaha menanamkan nilai-nilai tersebut dalam setiap pengajaran kepramukaan. 

9. Ya, tentunya akan sangat menarik, terutama lebih komunikatif pada saat menerangkan materi sekaligus 

menyampaikan nilai Pramuka ke anak- anak. 

II.3 Sekolah Dasar Kebon Dalem 

   Narasumber: Bu Evie, Bu Dayu 

1.  Pramuka diadakan wajib untuk kelas 3,4,5 dan kelas 6 untuk semester 1 (supaya tidak mengganggu 

persiapan ujian akhir). Kegiatan diadakan tiap hari Jumat  siang. 

2. Untuk siaga, anak-anak mendapatkan pengetahuan umum, keterampilan lewat permainan, tepuk-tepuk, 

menyanyi pada kegiatan mingguan Pramuka. Untuk kegiatan tahunan, siswa mengikuti Pesta Siaga yaitu 

bertemunya Pramuka siaga dari satu kecamatan untuk berlomba dan saling berkenalan.  

 Untuk penggalang, anak-anak mendapatkan keterampilan dasar berupa tatacara upacara, baris-berbaris, 

sandi, semaphore, pengetahuan mendalam tentang Pramuka. Kegiatan tahunan nya berupa Persami 

(Perkemahan Sabtu Minggu). 

3. Ada 12 pembimbing, termasuk di antaranya wali kelas dan guru-guru. 

4. Mengajarkan lewat media bahasa verbal (kata-kata) dan peraga seperti tali, tongkat, bendera. 

5. Ya, wajib dan dinilai berdasarkan kehadiran dan keaktifan kegiatan. Namun, tentu saja ada beberapa 

anak yang cenderung memilih kegiatan les,pulang atau bahkan malas mengikuti kegiatan Pramuka 

karena lelah. 

6. Ya, terutama saat kegiatan bermain pada kelompok siaga. 

7. Ya, sangat bermanfaat dan dampaknya terlihat dari pembawaan karakter anak yang baik dan positif 

sehari-hari di dalam sekolah maupun di luar sekolah. 

8. Betul, secara global Pramuka kini mengalami penurunan minat, namun kita sebagai pihak pendidik 

berusaha untuk tetap menanamkan nilai-nilai Pramuka yang mampu mebekali dan membentuk karakter 

siswa yang baik dan disiplin. 

9. Bagus tentunya, apalagi kalau dapat mempermudah menyampaikan nilai dan mampu menarik minat 

anak-anak untuk ikut Pramuka. 

     

II..4 Sekolah Dasar Pangudi Luhur Bernardus , Semarang 

 Narasumber: Pak Heru 

1. Saat ini diwajibkan untuk kelas 3,4,5 sedangkan untuk kelas 6 tidak diadakan dahulu, mengingat 

persiapan ujian. Tahun depan akan dijadikan wajib untuk kelas 3-6. Kegiatan Penggalang (kelas 5) 

diadakan tiap sabtu pagi, pukul 07.15 wib Kegiatan Siaga (kelas 3-4) diadakan tiap hari sabtu pagi, 

pukul 09.00 wib 

2. Untuk siaga kegiatan paling dominan adalah permainan dan menyanyi, sambil uji ketangkasan 

dengan materi dasar Pramuka seperti simpul (hidup, jangkar, mati), sandi potong, sandi ular.Kegiatan 

tahunan Siaga adalah Pesta Siaga satu kecamatan dan juga dengan BKS (Badan Kerjasama Sekolah 

Katolik) 

 Untuk Penggalang, lebih dituntut mandiri dengan materi seperti tali temali, semaphore, sandi. 

Kegiatan tahunan nya adalah Persami (Perkemahan Sabtu Minggu) dengan sekolah-sekolah satu 

kecamatan. 

3. Semua guru kelas + guru mata pelajaran menjadi pembina, 

 Siaga (15 guru kelas + 3 guru mapel) = 18 pembina 

 Penggalang (15 guru kelas + 3 guru mapel) = 18 pembina 

4. Media percontohan alat-alat Pramuka seperti kompas, tali, tongkat,dll. Dengan Permainan yang 

memupuk kerjasama dan ketangkasan. 

5. Wajib dan masuk penilaian di rapor akademik. Ketika tidak hadir, akan diarahkan untuk hadir dan 

mengikuti kegiatan Pramuka. 

6. Ada beberapa yang tidak aktif dalam Pramuka, salah satunya karena menurun minat, lebih 

mementingkan les, dll. 

7. 80% minat, dan 20 % hanya penggembira saja dalam Pramuka, jadi sering usil dan menggunakan 

atribut seperti tongkat untuk menjaili teman. 

8. Ya, sangat kelihatan dampak nya mana yang aktif dan tidak aktif dalam kegiatan Pramuka. Yang aktif 

dalam kegiatan Pramuka cenderung lebih berani aktif di kelas, mudah bergaul .Ya, betul Pramuka 

secara global mengalami penurunan minat, oleh karena itu diperlukan kreativitas dari pembimbing 

untuk mampu menarik kembali minat Pramuka. 

9. Perlu, karena lebih lanjutnya jika berhasil akan meningkatkan greget Pramuka Indonesia. 
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II.5 Sekolah Dasar Pangudi Luhur Xaverius, Semarang 

 Narasumber: Pak Antonius Marno 

1. Saat ini diwajibkan untuk kelas 3,4,5 sedangkan untuk kelas 6 tidak diadakan dahulu, mengingat 

persiapan ujian. Tahun depan akan dijadikan wajib untuk kelas 3-6. Kegiatan Penggalang (kelas 5) 

diadakan tiap sabtu pagi, pukul 07.15 wib. Kegiatan Siaga (kelas 3-4) diadakan tiap hari sabtu pagi, 

pukul 09.00 wib. 

2. Untuk siaga kegiatan paling dominan adalah permainan dan menyanyi, sambil uji ketangkasan 

dengan materi dasar Pramuka seperti simpul (hidup, jangkar, mati), sandi sederhana. Kegiatan 

tahunan Siaga adalah Pesta Siaga satu kecamatan dan juga dengan BKS (Badan Kerjasama Sekolah 

Katolik) 

 Untuk Penggalang, lebih dituntut mandiri dengan materi seperti tali temali, semaphore, sandi. 

Kegiatan tahunan nya adalah Persami (Perkemahan Sabtu Minggu) dengan sekolah-sekolah satu 

kecamatan. 

3. Siaga ada 6 pembina 

 Penggalang ada 6 pembina 

4. Menggunakan peraga, peluit, bendera, kompas, bahasa verbal. 

5. Wajib dan masuk di nilai rapor. Ketika tidak hadir, sanksinya adalah mencari materi di perpustakaan. 

6. Ada beberapa yang tidak aktif dalam Pramuka, salah satunya karena menurun minat, kelelahan, 

panas. 

7. 70% minat, dan 30 % hanya penggembira saja dalam Pramuka, jadi sering usil dan menggunakan 

atribut seperti tongkat untuk menjaili teman. 

8. Ya, sangat kelihatan dampak nya mana yang aktif dan tidak aktif dalam kegiatan Pramuka. Yang aktif 

dalam kegiatan Pramuka cenderung lebih disiplin,mandiri, berani aktif di kelas, mudah bergaul .Ya, 

betul Pramuka secara global mengalami penurunan minat, oleh karena itu diperlukan kreativitas dari 

pembimbing untuk mampu menarik kembali minat Pramuka bukan lagi dengan kegiatan yang 

monoton. 

9. Ya sangat diperlukan untuk perkembangan Pramuka. 
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