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Gerakan pramuka adalah organisasi non formal yang mengandung unsur 

permainan dan pendidikan, suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka 
tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama, mengadakan pengembaraan 
bagaikan kakak beradik membina kesehatan, kebahagiaan, keterampilan dan 
kesediaan untuk memberi pertolongan bagi yang membutuhkannya dengan 
menggunakan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan dengan tujuan 
akhirnya terbentuknya watak kepribadian dan akhlak mulia, Jadi dalam latihan 
kepramukaan tidak mungkin ada bentakan-bentakan, kata-kata kurang senonoh 
apalagi hukuman yang bersifat fisik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teori kekerasan dari Galtung. Menurut teori kekerasan  terjadi bila manusia 
dipengaruhi  sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada 
dibawah realisasi potensialnya. Dalam proses pengambilan Tanda Kecakapan Umum 
(TKU) Bantara di SMAN 5 Padang, anggota pramuka yang senior mempengaruhi 
sedemikian rupa anggota pramuka junior yang akan mengambil Tanda Kecakapan 
Umum (TKU) Bantara sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di 
bawah realisasi potensialnya, agar mereka mau melaksanakan apa yang di 
perintahkan senior mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
tipe studi kasus intrinsik. Peneliti melakukan observasi partisipasi moderat, dimana 
terdapatnya keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. 
Informan dalam penelitian ini berjumlah dua piluh tujuh orang. Validitas data peneliti 
melakukan triangulasi data. Analisis data yang digunakan adalah model Miles 
Huberman (model analisis interaktif) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Temuan di lapangan menunjukan adanya rasa senioritas yang sangat 
dijunjung tinggi dalam Organisasi Pramuka di SMAN 5 Padang. ’Kekerasan” yang 
terjadi dalam pengambilan Tanda Kecakapan Umum (TKU) Bantara seperti ini telah 
lama terjadi dan telah menjadi kebiasaan yang turun temurun dari senior yang lama di 
Gugus Depan Pramuka SMAN 5 Padang dalam mendidik dan membina setiap 
anggota Pramuka yang akan mengambil Tanda Kecakapan Umum (TKU) Bantara. 
Mereka tidak setuju pola pembinaan yang mereka lakukan disebut suatu kekerasan 
tapi keras, karena apa yang telah mereka lakukan semata untuk kemajuan organisasi 
Pramuka.  


