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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini akan diuraikan secara sistematis mengenai : (A) Kajian teori mengenai : (1)

Pramuka : a. Pengertian Pramuka, b. Visi Misi Strategi dan Tujuan Gerakan Pramuka, c.

Fungsi Kegiatan Pramuka, d. Organisasi Pramuka, e. Keanggotaan Pramuka ; (2)

Nasionalisme : a. Pengertian Nasionalisme, b. Beberapa Bentuk dari Nasionalisme, c. Awal

Kebangkitan Nasionalisme, d. Konsep Nasionalisme Indonesia. (B) Hasil Penelitian yang

Relevan. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

A. Kajian Teoritis

1. Pramuka

a. Pengertian Pramuka

Kata Pramuka adalah singkatan dari PRA, PRA : Praja (masyarakat), MU :

Muda, KA : Karana (kata asli dalam bahasa Sanskrit “KARANA” yang berarti kreatif

dan berkarya). Dengan demikian Pramuka bermakna anak muda yang kreatif dan

berkarya (Kwartir Daerah Gerakan Pramuka, 1998: 134).

Pengertian lain mengenai kepramukaan juga diungkapkan dalam

UndangUndang No. 12 Tahun 2010 Tentang Kepramukaan. Dalam Undang-Undang

tersebut disebutkan bahwa seorang yang mengikuti kegiatan pramuka adalah warga

negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya

Pramuka dan Darma Pramuka. Satya dan Darma Pramuka merupakan kode

kehormatan bagi tiap-tiap siaga yang harus dihormati dan diamalkan. Dapat dipahami

bahwa Satya dan Darma Pramuka merupakan hal dasar dari kegiatan pramuka yang

bertujuan untuk membimbing siswa yang mengikuti kegiatan pramuka untuk

mencapai nilai-nilai positif dari kegiatan tersebut.
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Menurut Rohmat Kurnia (2015:1) Pramuka merupakan kependekan dari Praja

Muda Karana, yaitu organisasi kepemudaan, dimana para pemuda yang tergabung

didalamnya dididik, diberikan beberapa keterampilan dengan tujuan untuk

membentuk pemuda yang mandiri. Bahkan memiliki kepercayaan diri, disiplin dan

memiliki jiwa setia kawan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pramuka adalah Singkatan

dari Praja Muda Karana dan merupakan suatu organisasi untuk pemuda yang

mendidik para anggotanya dalam berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada

diri sendiri, saling menolong, dan

Pengertian menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014

Tentang Kepramukaan, Kepramukaan pada hakekatnya adalah suatu proses

pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda, dibawah tanggung jawab orang

dewasa, yang dilaksanakan diluar lingkungan pendidikan sekolah dan keluarga,

dengan tujuan, prinsip dasar, dan metode pendidikan tertentu.

Perbedaan Pramuka dengan Kepramukaan menurut (KBBI edisi Keempat

2008:1098) yaitu : Pramuka adalah nama organisasi pemuda ynag mendidik

anggotanya berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri sedangkan

Kepramukaan adalah kegiatan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan

pramuka.

b. Visi, Misi, Strategi dan Tujuan Gerakan Pramuka

Menurut Kwartir Cabang Blora gerakan Pramuka Visi dari gerakan pramuka

yaitu : “Gerakan Pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah

kaum muda”

Misi dari gerakan Pramuka yaitu :
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1) Melaksanakan kegiatan pramuka kepada kaum muda

2) Menghasilkan anggota yang berjiwa serta memiliki watak yang sesuai dengan

nilai-nilai pramuka yang berlandaskan kepada iman,taqwa serta tidak ketinggalan

terhadap perkembangan imtek (ilmu pengetahuan dan tekhnologi).

3) Membentuk dan melahirkan generasi yang mempunyai rasa patriotisme dan jiwa

bela negara

4) Menanamkan rasa kepekaan sosial terhadap masyarakat hingga selalu peduli

terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat

Strategi dari kegiatan pramuka yaitu :

1) Meningkatkan jumlah dan mutu satuan pendidikan kepramukaan

2) Meningkatkan jumlah dan muttu peserta didik

3) Meningkatkan jumlah dan mutu tenaga pendidik

4) Memperbaharui kurikulum pendidikan kepramukaan

5) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan

6) Memantapkan organisasi, sistem manajemen, dan sumber daaya.

7) Meningkatkan pelaksanaan berbagai program kepramukaan

Tujuan dari gerakan pramuka yaitu :

Tujuan kepramukaan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 Tentang

Kepramukaan Pasal 4 dijelaskan bahwa gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk

setiap anggota pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak

mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur

bangsa dan memilki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan
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membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta

melestarikan lingkungan hidup.

Gerakan pramuka sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi

muda Indonesia tentunya mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan

kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi

generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu mengisi kemerdekaan nasional

dan membangun dunia yang lebih baik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya gerakan

pramuka atau kegiatan pramuka memerlukan suatu perencanaan dan program yang

strategik dan berkesinambungan berupa kebijakan dan prioritas program yang

dituangkan dalam Rencana Kegiatan Gerakan Pramuka agar tujuan yang ingin dicapai

dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Sebagai penyelenggara kepanduan Indonesia berarti dapat diartikan bahwa

gerakan pramuka merupakan bagian dari pendidikan nasional, yang mana tujuannya

melatih, membimbing serta membina kaum muda agar potensi yang ada didalam diri

mereka dapat dicapai sepenuhnya baik dari segi spiritual, sosial, intelektual dan

fisiknya, agar mereka dapat:

1. Kepribadianya (kaum muda) terbentuk dan memiliki akhlak yang mulia.

2. Kaum muda selalu menanamkan semangat kebangsaan, cinta terhadap tanah airnya

serta bela negara.

3. Melatih kaum muda agar memiliki keterampilan sehingga siap menjadi masyarakat

yang bermanfaat, menjadi pejuang yang tangguh serta dapat diandalkan sebagai

calon pemimpin bangsa pada masa depan.
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c. Fungsi Kegiatan Pramuka

Dalam UU RI No. 12 (2010:4) menyebutkan bahwa Gerakan Pramuka

berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka dengan melalui: (a)

pendidikan dan pelatihan pramuka; (b) pengembangan pramuka; (c) pengabdian

masyarakat dan orang tua; (d) permainan yang berorientasi pada

pendidikan.Sementara itu pada Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka

disebutkan fungsi kegiatan pramuka antara lain: (a) Gerakan Pramuka berfungsi

sebagai organisasi pendidikan nonformal diluar pendidikan sekolah (formal) dan di

luar sistem pendidikan keluarga (informal) dalam pelaksanaanya saling melengkapi

dan memperkaya; (b) Gerakan Pramuka berfungsi pula sebagai wadah pembinaan dan

pengembangan kaum muda dan dilandasi Sistem Among, Prinsip Dasar dan Metode

Kepramukaan; (c) Pelaksanaan dari fungsi tersebut disesuaikan dengan keadaan,

kepentingan, dan perkembangan masyarakat, bangsa dan negara.

d. Organisasi Pramuka

Organisasi ini didirikan pertama kali oleh seorang serdadu yang bernama

Robert Baden-Powell dengan nama Boy Scout. Tujuannya adalah untuk membentuk

kepribadian para pemuda, sehingga pada saat dewasa nanti mereka akan tumbuh

menjadi pemuda yang mandiri, disiplin, dan mampu memimpin. Hingga saat ini,

organisasi yang digagas tersebut telah menyebar keseluruh dunia, tentu saja dengan

nama-nama yang berbeda berdasarkan kulturnya masing-masing. Di Indonesia sendiri

bernama Gerakan Pramuka. (Kurnia, Rohmat. 2015:2)

Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yaitu yaitu organisasi

kepemudaan yang bertujuan untuk mencetak generasi yang mandiri, disiplin, memiliki

kepercayaan diri, peka terhadap keadaan sosial sehingga siap untuk saling menolong



17

dan tentu saja memiliki jiwa pemimpin. Intinya adalah latihan kepramukaan ditujukan

untuk membentuk watak, akhlah dan budi pekerti luhur setiap anggotanya. Hal inilah

yang akan menjadi bekal setelah anggota pramuka dewasa kelak. (Kurnia, Rohmat

2015 : 3)

e. Keanggotaan Pramuka

Menurut Kwartis Nasional dalam Kurnia Rohmat (2015:21) Untuk menjadi

anggota Pramuka harus berusia minimal 7 tahun dan maksimal 25 tahun. Setiap

rentang usia dikelompokkan kedalam beberapa kelompok. Hal ini dikarenakan setiap

kelompok usia memiliki sistem pembelajaran yang berbeda. Akan tetapi pada

umumnya ada dua kelompok belajar utama, yaitu golongan anggota muda terdiri dari :

- Pramuka siaga berusia 7-10 tahun, dan biasanya disingkat dengan huruf S serta

dilambangkan dengan warna hijau

- Pramuka penggalang berusia 11-15 tahun, dan biasanya disingkat dengan huruf G

serta dilambangkan dengan warna merah.

- Pramuka penegak berusia 16-20 tahun, dan biasanya disingkat dengan huruf T serta

dilmbangkan dengan warna kuning.

- Pramuka pandega berusia 21-25 tahun, dan biasanya disingkat dengan huruf D serta

dilambangkan dengan warna cokllat muda.

Apabila anggota muda telah menikah maka, maka keanggotaannya dianggap

sudah dewasa dengan kata lain dia dianggap menjadi anggota dewasa. golongan

anggota dewasa yaitu anggota yang berusia diatas 25 tahun yang terdiri atas :

- Pembina

- Pembantu Pembina
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- Pelatih Pembina Pramuka Pamong Saka

- Instruktur Saka

- Pimpinan Saka

- Andalan

- Pembantu Andalan

- Anggota Majelis Pembimbing

Berikut ini adalah kelompok-kelompok anggota Gerakan Pramuka berdasarkan

usia.

1). Pramuka Siaga

Kelompok Pramuka Siaga adalah anggota yang berusia dari 7 tahun hingga 10

tahun atau sama dengan siswa SD kelas 1 sampai dengan kelas 4. Kelompok Pramuka

Siaga ini terdiri dari tiga kelompok yaitu : Siaga Mula, Siaga Bantu, dan Siaga Tata

2). Pramuka Penggalang

Kelompok Pramuka Penggalang adalah anggota yang berusia mulai dari 11

tahun hingga 15 atau sama dengan siswa 4-6 SD hingga kelas 7-9 SMP. Kelompok ini

terdiri dari : Penggalang Ramu, Penggalang Rakit, dan Penggalang Terap.

3). Pramuka Panegak

Kelompok Pramuka Penegak terdiri dari siswa-siswi SMA kelas 10 hingga 12

atau mereka yang berusia mulai dari 16 tahun hingga 20 tahun. Kelompok ini terbagi

menjadi dua bagian yaitu : Penegak Bantara dan Penegak Laksana

4). Pramuka Pandega
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Kelompok keempat ini adalah kelompok senior. Usia anggota yang termasuk

kedalam Kelompok Pandega ini adalah usia mahasiswa perguruan tinggi atau mereka

yang berusia 21 hingga 25 tahun

Di dalam pelaksanaannya, kelompok anggota diatas memiliki tugas dan peran

masing-masing , namun masing-masing kelompok saling bekerja sama membantu

satu sama lain tidak ada perbedaan. Khususnya kelompok yang lebih senior biasanya

mereka juga diberikan wewenang untuk membimbing kelompok yang lebih muda

Berbagai tingkatan Pramuka diatas dilatih dan dibimbing oleh para tenaga

pendidik. Semua kegiatan yang berlangsung dibawah pengawasan fungsionaris.

Tenaga pendidik dalam Pramuka terdiri dari Pembina Pramuka, Pelatih Pembina,

Pembantu Pembina, Pamong saka, dan Instruktur Saka. Sedangkan yang termasuk

dalam kategori Fungsionaris meliputi ketua dan andalan kwartir, staf kwartir, majelis

pembimbing, dan pimpinan saka.
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2. Nasionalisme

a. Pengertian Nasionalisme

 Menurut Huszer dan Stevenson (dalam DR. Badri Yatim 1999-58) Nasionalisme

adalah yang menetukan bangsa mempunyai rasa cinta secara alami kepada tanah

airnya

 Menurut L. Stoddard (dalam DR. Badri Yatim 1999-59) Nasionalisme adalah

suatu keadaan jiwa dan suatu kepercayaan yang dianut sejumlah besar manusia

perorangan sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan. Nasionalisme adalah

rasa kebersamaan segolongan sebagai suatu bangsa

 Menurut Hans Kohn (dalam DR. Badri Yatim 1999-59) ) Nasionalisme

merupakan suatu pernyataan bahwa negara dan kebangsaan merupakan suatu

cita-cita dan bentuk sah dari organisasi politik. Dan bangsa merupakan suatu

sumber dari semua kebudayaan, kreatif, dan kesejahteraan ekonomi.

 Menurut Sayidiman Suryohadiprojo (2014:88) Nasionalisme adalah Sikap,

pikiran dan perasaan anggota suatu bangsa yang menyatakan keterikatan,

hubungan nasional dengan bangsa dan negaranya, disertai harapan serta usaha

agar bangsa dan negaranya mempunyai tempat terhormat dan menonjol diantara

negara dan bangsa lain.

b. Beberapa bentuk dari nasionalisme

Berdasarkan beberapa pendapat warga negara, etnis, budaya keagamaan serta

ideologi dapat dikatakan bahwa nasionalisme yaitu sebagai sebagian paham negara

atau gerakan (bukan negara). Kategori tersebut diakibatkan banakknya teori tentang

nasionalisme tercampur aduk baik sebagian atau semua elemen tersebut.
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Beberapa bentuk nasionalisme dari sumber Wikipedia yaitu :

 Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil) adalah sejenis

nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif

rakyatnya, "kehendak rakyat"; "perwakilan politik". Teori ini mula-mula

dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Antara

tulisan yang terkenal adalah buku berjudul Du Contract Sociale (atau

dalam Bahasa Indonesia "Mengenai Kontrak Sosial").

 Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh

kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Dibangun

oleh Johann Gottfried von Herder, yang memperkenalkan konsep Volk dalam

bahasa Indonesia yaitu "rakyat"

 Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh

kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya "sifat keturunan"

seperti warna kulit, ras dan sebagainya.

 Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh

legitimasi politik dari persamaan agama.

c. Awal kebangkitan Nasionalisme

Menurut Manuel Kaisiepo, dalam tulisannya (Kompas 2017) Manuel menilai,

pendirian Boedi Oetomo oleh Wahidin Soedirohoesodo dan Soetomo merupakan awal

dari proses bangkitnya rasa nasionalisme.Bermula dari embrio yang bersifat kultural,

nasionalisme rakyat Indonesia perlahan mulai berkembang dan terwujud dalam

pembentukan berbagai organisasi setelah Boedi Oetomo.
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Tercatat ada beberapa organisasi dan partai politik lahir setelah kemunculan

Boedi Oetomo.Boedi Oetomo seakan menjadi pemicu kesadaran para tokoh

pergerakan nasional untuk mulai berjuang dengan cara berorganisasi. "Membicarakan

kembali peran Wahidin dan Soetomo berarti membicarakan kembali suatu proses

panjang kelahiran dan perkembangan nasionalisme Indonesia. Proses itu semakin

memperlihatkan bentuk nasionalisme yang nyata dalam wujud Perhimpunan

Indonesia (PI) dan partai-partai politk yang menyusulnya, di antaranya Parindra,"

tuturnya.

Presiden pertama RI Soekarno dalam setiap pidatonya pada peringatan hari

Kebangkitan Nasional selalu menegaskan bahwa Boedi Oetomo merupakan awal

kesadaran bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dengan jalan

berorganisasi. Saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1952, Presiden

Soekarno mengatakan, berdirinya Boedi Oetomo menjadi satu penanda bahwa bangsa

Indonesia untuk pertama kali menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan. "Kita

bangsa Indonesia buat pertama-pertama kali mulai lamat-lamat menyadari pentingnya

persatuan dan kesatuan itu," kata Soekarno.

Menurut Soekarno, para pendiri Boedi Oetomo kala itu telah memberikan ide

untuk memperjuangkan kemerdekaan dari Pemerintah Kolonial Belanda dengan cara

baru, yakni melalui perserikatan, perhimpunan politik dan persatuan. Soekarno

menuturkan, tidak dipungkiri Boedi Oetomo berperan dalam mengantarkan rakyat

Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.Oleh karena itu,

tanggal 20 Mei 1908 adalah penting sekali dalam sejarah perjuangan kemerdekaan

bangsa kita," ujar Sang Proklamator.
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Menurut Dian Apita Sari dalam tulisannya di web Universitas Malahayati

Bandar Lampung (Malahayati : 2016) Negara Indonesia selalu memperingati Hari

Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 bulan Mei yang mana pada hari itu

merupakan kelahiran Budi Utomo, mereka menganggap bahwa hari itersebut

merupakan suatu momentum perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Hari kebangkitan

nasional dianggap sebagai bangkitanya sebuah semangat nasiolisme, persatuan dan

kesatuan, serta kesadadran yang untuk memajukan sebuah Bangsa yang sebelumnya

tidak pernah muncul pada jaman penajajahan. Lahirnya suatu organisasi dalam

lingkup bidang sosial yang menajdi cikal bakal gerakan yang mana tujuannya yaitu

untuk mencapai sebuah kemerdekaan Negara Indonesia.

d. Konsep Nasionalisme Indonesia

Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah

menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai dari tumbuhnya kesadaran

untuk menentukan nasib sendiri di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas

kolonialisme dunia (seperti Indonesia salah satunya), hingga melahirkan semangat

untuk mandiri dan bebas menentukan masa depannya sendiri.

Nasionalisme sendiri dapat dikatakan sebuah keadaan dimana jiwa dan

kesetiaan seseorang terhadap bangsa dan negara yang diabdikan langsung secara total.

Nasionalisme sangat terbukti efektif yaitu sebagai alat perjuangan secara bersama

dalam merebut suatu kemerdekaan dari cengkraman kolonial.

Dalam perjuangan sangat dibutuhkan suatu konsep yang mana konsep tersebut

dijadikan sebagai acuan dasar pembenaran rasional atas tuntutan nasib baik itu sendiri
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atau nasib suatu bangsa yang sifatnya mengikat keikutsertaan semua orang . kemudian

dasar tersebut dapat dibentuk dalam sebuah konsep atau pemahaman ideologi

kebangsaan yang disebut nasionalisme. Dari inilah terlahirnya konsep konspe

turunannya seperti :

· Bangsa (nation)

· Negara (state)

· Negara-bangsa (nation state)

Ketiganya merupakan komponen-komponen yang membentuk identitas

nasional atau kebangsaan. Para pengikut nasionalisme berkeyakinan bahwa

persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam sebuah identitas

atau kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (nation).

Dengan demikian bangsa merupakan suatu wadah atau badan yang didalamnya

terhimpun orang-orang yang memiliki persamaan keyakinan dan persamaan lain yang

mereka miliki seperti ras, etnis, agama, bahasa dan budaya.

Unsur persamaan yang mereka miliki dapat dijadikan sebagai identitas politik

bersama atau untuk menentukan tujuan bersama. Tujuan bersama ini direalisasikan

dalam bentuk sebuah organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolotik yang

terdiri atas populasi, geografis, dan pemerintahan yang permanen yang disebut negara

atau state.

Gabungan dari dua ide tentang bangsa (nation) dan negara (state) tersebut

mewujud dalam sebuah konsep tentang negara bangsa atau dikenal dengan nation-

state dengan pengertian yang lebih luas dari sekedar sebuah negara. Yakni sebuah

bangsa yang memiliki bangunan politik (political building) seperti ketentuen-
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ketentuan perbatasan teritorial, pemerintahan yang sah, pengakuan luar negeri dan

sebagainya. ( Masbuha : 2014 )

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian yanag berjudul Peran

Kegiatan Pramuka Terhadap Sikap Nasionalisme Siswa MAN 1 Banyuwangi,

Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi penelitian Indra

Saputra (2015) yang berjudul “ Korelasi antara Motivasi Siswa Dalam Mengikuti

Kegiatan Pramuka dengan Kedisiplinan Belajar Siswa/siswi SMAN 1Muara”. Dalam

penelitian tersebut : lebih fokus terhadap peran Pramuka terhadap motivasi belajar

siswa/siswi dan penelitiannya di Sekolah Dasar.

Penelitian selannjutnya juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Indra Saputra. Persamaannya yaitu : sama sama

meneliti mengenai tentang kepramukaan dan siswa. Sedangkan letak perbedaannya

yaitu : Indra Saputra dalam penelitiannya terhadap siswa sekolah menengah atas yang

berada di Desa Lawang Agung Lama, Kecamatan Muara Payang, Kabupate Lahat,

Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Madrasah

Aliyah Negeri yang berada di Desa Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten

banyuwangi dan tidak hanya pramukanya saja yang diteliti melainkan sikap

nasionalisme yang tumbuh akibat dari kegiatan pramuka tersebut.

Selanjutnya adalah penelitian dari Redy Guh Tristyantio (2015) yang berjudul

“Pelaksanaan Ekstrakurikuler di SD Negeri Lowokwaru 1 Kota Malang”. Didalam
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penelitian ini pembahasan lebih memfokuskan terhadap pelaksanaan ekstrakurikuler

pramuka di Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 1.

Penelitian selannjutnya juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Redy Guh Tristyantio. Persamaannya yaitu : sama

sama meneliti mengenai tentang kepramukaan dan siswa. Sedangkan letak

perbedaannya yaitu : Redy Guh Tristyantio dalam penelitiannya terhadap siswa

sekolah dasar yang beradadi desa Lowokwaru, terletak di Jl. Letjend Sutoyo V/ 33

Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sedangkan penelitian ini

akan dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 1 yang berada di Desa Sobo, Kecamatan

Banyuwangi, Kabupaten banyuwangi dan tidak hanya pramukanya saja yang diteliti

melainkan sikap nasionalisme yang tumbuh akibat dari kegiatan pramuka tersebut.

Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian yang dilakukan Redy Guh Tristyantio

yaitu menggunakan metode kuantitatif dan motede kulitatif sedangkan penelitian

selanjutnya hanya menggunakan metode kualitatif saja.


	



