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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 – Instrumen Wawancara dengan Kepala Madrasah
NAMA

: Hj.Asmaul Husna

JABATAN

: Kepala MI Matholiul Huda 02 Karangsari

Pertanyaan

Jawaban

Apakah di Madrasah

Ya, di MI Matholi’ul Huda 02 ada kegiatan

Ibtidaiyah

Matholi’ul

kepramukaan

Huda

Karangsari

02

Cluwak Pati ini ada
kegiatan
ekstrakurikuler
kepramukaan?
Apakah

kegiatan

Ya, ada kaitannya dengan pembentukan karakter

ekstrakurikuler
kepramukaan

ada

kaitannya pembentukan
karakter peserta didik?
Bagaimana

program

Perencanaan

perencanaan

kegiatan

diadakan di awal tahun melalui rapat tahunan. Yang

ekstrakurikuler
kepramukaan

ekstrakurikuler

pramuka

biasanya

dibahas ya tujuan yang kita inginkan, kemudian kami
dalam

juga menyusun rencana-rencana kegiatan yang akan

pembentukan karakter

dilaksanakan, seperti acara kemah dan lain-lain. Jika

peserta didik?

ada lomba atau perkemahan tingkat kecamatan
ataupun kabupaten. Kita akan mempersiapkannya
dengan matang agar yang kita inginkan tercapai.

Bagaimana

struktur

Kepala Madrasah sebagai Kamabigus bertanggung

pengorganisasiannya

jawab pada tingkat satuan pendidikan dan fokus

kegiatan

utama meningkatkan mutu kompetensi peserta didik

ekstrakurikuler

dan bertanggung jawab atas efektifnya program

kepramukaan

dalam

pembentukan karakter

Pendidikan

Kepramukaan

pada

tingkat

pendidikan dalam kerangka struktur

satuan
nasional
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peserta

didik

pada

pendidikan kepramukaan. Selain kepala madrasah

Madrasah

Ibtidaiyah

sebagai Kamabigus, kami juga menunjuk pembina

Matholi’ul

Huda

ekstrakurikuler

Karangsari

02

Cluwak

Pati?

pramuka

mendampingi

anak-anak

yang

nantinya

selama

kegiatan

kepramukaan.

Setelah

disusun

perencanaan

dan

Kepramukaan

dilaksanakan

seminggu

sekali,

kemping setahun sekali. Kegiatannya baris berbaris,

struktur organisasinya,

regu

kelompok,

lalu bagaimana tindak

kepramukaan, sandi, morse, mencari jejakdan latihan

lanjut pelaksanaannya?

gabungan,

dan

salat

kemah.

berjamaah,

Baris

teknik

berbaris,

regu

kelompok, berjamaah sandi, dan morse dilakukan di
lingkungan sekolah. Sedangkan mencari jejak,latihan
gabungan dan

kemping dilaksanakan

di

luar

lingkungan sekolah. Kamabigus bersama Ketua
Gugus depan dan seluruh stacholder Madrasah
bersama-sama ikut mencetak karakter peserta didik,
dengan meneladani sikap dan karakter yang baik.
Faktor

apa

sajakah

Faktor pendukungnya ya dukungan dari madrasah,

yang mendukung dan

orang tua, kemudian antusiasme peserta didik, sarana

menghambat

dan prasarana, dan juga dukungan dari masyarakat.

kegiatan

ekstrakurikuler

Kalau faktor penghambatnya waktu, kemudian

kepramukaan kaitannya

semangat peserta didik yang naik turun, dan

dengan

kurangnya beberapa sarana dan prasarana di

pembentukan

karakter peserta didik?

madrasah.

Setelah akhir kegiatan

Setelah akhir kegiatan,hasil evaluasi peserta didik

bagaimana

mampu bersikap sebagaimana yang diharapkan para

hasil

evaluasi serta tindak

peminanya.Untuk

lanjut

kepramukaanini akan tetap menjadi kegiatan wajib di

kegiatan

selanjutnya

kegiatan

ekstrakurikuler

madrasah seminggu sekali. Dan untuk penilaian kita

kepramukaan ini?

masukkan ke dalam raport

.

89

Lampiran 2 – Instrumen Wawancara dengan Pembina Pramuka
NAMA

: Syarifuddin, S.Pd.I

JABATAN

: Pembina Pramuka

Pertanyaan
Apakah

Jawaban
kegiatan

ekstrakurikuler

kepramukaan

Ya, kegiatan kepramukaan ada hubungannya
dengan pembentukan karakter

ada kaitannya pembentukan
karakter peserta didik?
Jenis kegiatan kepramukaan apa Keterampilan

tali

temali,keterampilan

yang dapat membentuk karakter pertolongan pertama gawat darurat
bertanggung

jawab

peserta

didik?
Bagaimana kegiatan tersebut

Karena tindakan menolong pertama itu sebagai

dapat

tindakan kemanusiaan untuk penyelamatan

membentuk

bertanggung

karakter

jawab

peserta

jiwa manusia sebelum tindakan selanjutnya.

diberikan

contoh

Menyampaikan dan menerima pesan -pesan

bentuk karakter bertanggung

rahasia dengan sandi atau semaphore dalam

jawab peserta didik!

keadaan darurat

Jenis kegiatan kepramukaan

Keterampilan menentukan arah.

didik?
Mohon

apa yang dapat membentuk
karakter kreatif peserta didik?
Bagaimana kegiatan tersebut

Karena peserta didik

dapat

membuat hal baru jika dalam keadaan

membentuk

karakter

kreatif peserta didik?

mampu berpikir dan

darurat, tidak bisa menemukan kompas untuk
menentukan arah.

Mohon

diberikan

contoh

Peserta didik mampu berkreatif menentukan

bentuk karakter kreatif peserta

arah dengan kompas,atau jika taka da kompas

didik!

bisa menggunakan kompas sederhana (silet,
magnet dan air), juga bisa menggunakan
bintang, pohon dan matahari.

Jenis kegiatan kepramukaan

Kegiatan yang dapat membentuk karakter
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apa yang dapat membentuk

mandiri adalah kegiatan pengembaraan.

karakter mandiri peserta didik?
Bagaimana kegiatan tersebut

Dalam

dapat

rintangan,peserta

membentuk

karakter

mandiri peserta didik?

pengembaraan

mengahadapi

didik

yang

penuh

dituntut

mampu

tantangan

sendiri

dan

menyelesaikan sampai tujuan akhir.
Mohon

diberikan

contoh

Dengan kegiatan pengembaraan peserta didik

bentuk

karakter

mandiri

mampu menghadapi tantangan sendiri tanpa

peserta didik!

menggantungkan orang lain.
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Lampiran 3 – Instrumen Wawancara dengan Wali Kelas VI
NAMA

: Masruroh,S.Pd.I

GURU KELAS

: VI (Enam)

Pertanyaan
Mohon

diberikan

Jawaban
contoh

bentuk karakter bertanggung

Menjalankan tugas memasang tanda jejak
dalam kegiatan penjelajahan dan tanda jejak.

jawab peserta didik.
Seberapa banyak peserta didik Peserta
yang

memiliki

diberikan

yang

memiliki

karakter

karakter bertanggung jawab sebanyak

bertanggung jawab?
Mohon

didik

80%.
contoh

Peserta didik mampu membuat hal baru

bentuk karakter kreatif peserta

menggunakan ,bahan-bahan di alam di saat

didik.

kondisi darurat.

Seberapa banyak peserta didik

Peserta didikyang memiliki karakter kreatif

yang

sebanyak 75%

memiliki

karakter

kreatif?
Mohon

diberikan

contoh

Dengan kegiatan pengembaraan peserta didik

bentuk

karakter

mandiri

mampu menghadapi tantangan sendiri tanpa

peserta didik.

menggantungkan orang lain.

Seberapa banyak peserta didik

Peserta didik yang memiliki karakter mandiri

yang

sebanyak 80%

mandiri?

memiliki

karakter
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Lampiran 4 – Dokumentasi Foto Kegiatan

Upacara Sebelum Latihan Rutin Ekstrakurikuler Pramuka

Rapat Tahunan
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Rapat Tahunan

Kegiatan Shalat Berjamaah
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Peserta Lomba Kepramukaan

