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ABSTRAK 

Dalam Kurikulum 2013, kegiatan ekstrakulikuler pramuka adalah program 

wajib yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, mulai dari tingkat SD/MI 

hingga ke tingkat SMA/MA. Dalam kegiatn pramuka peserta didik dapat belajar 

untuk selalu bersikap jujur, tanggung jawab, peduli lingkungan, dan disiplin. Dari 

sisi organisasinya sudah terbukti bahwa pramuka merupakan salah satu 

ekstrakulikuler terbaik untuk diikuti setiap peserta didik karena tidak hanya 

sebagai wadah pembelajaran tetapi pramuka juga merupakan wadah 

pengembangan karakter, watak yang ada dalam diri setiap peserta didik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis ekstrakulikuler pramuka 

dalam pembentukan karakter disiplin di sekolah dasar. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 

adalah peserta didik kelas 5 dan 6 yang sudah masuk dalam kategori pramuka 

penggalang di SDN 02 Agung Jaya Tulang Bawang Barat. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan teknis analisis Miles dan Huberman 

(reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan). Uji keabsahan data 

menggunakan triangulasi teknik dan sumber 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan karakter disiplin 

peserta didik di SDN 02 Agung jaya melalui pramuka yaitu dengan menggunakan 

hukuman-hukuman yang sifatnya dapat memberikan rasa jera kepada peserta 

didik agar tidak mengulangi kesalahan yang dibuatnya. Selain menggunakan 

hukuman, pendisiplinan menggunakan permainan-permainan yang dapat 

mengasah pola pikir peserta didik agar memiliki sikap dan mental yang berani 

untuk maju kedepan. Pendisiplinan yang dilakukan oleh pembina juga memalalui 

pembiasaan yang dilakukan pembina seperti tidak terlambat dalam berangkat, 

selalu menaati tata tertib, selalu disiplin dalam menjalankan tugas dan masih 

banyak lagi pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan pembina pramuka untuk 

merangsang rasa kedisiplinan dalam diri peserta didik. 

 

Kata kunci: Analisis pramuka, karakter disiplin 

  







 
 

MOTTO 

 

ا َسِمۡعىَا  َوأَوَّا فَََل يََخاُف بَۡخٗسا َوََل  ۦفََمه يُۡؤِمۢه بَِزبِّهِ  ۦ  ِِ  َءاَمىَّا بِه ٱۡلهَُدي   لَمَّ

 )٣١ (َرهَٗقا

Artinya: Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk (Al Quran), kami 

beriman kepadanya. Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut 

akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan 

kesalahan (Q.S. Al-Jinn: 13).
1
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 Departemen Agama RI, Alqur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2010) h. 573 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam Kurikulum 2013, kegiatan ekstrakulikuler pramuka adalah program 

wajib yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, mulai dari tingkat SD/MI 

hingga ke tingkat SMA/MA terkecuali peserta didik dengan kondisi tertentu 

yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. Ada 

dua alasan mengapa pramuka dijadikan sebagai ekstrakulikuler wajib di 

sekolah baik ditingkat SD/MI maupun tingkat SMA/MA hingga ketingkat 

Perguruan Tinggi. Pertama Undang-undang No. 12 Tahun 2010 pasal 1 ayat 4 

yang menyebutkan bahwa pendidikan kepramukaan adalah proses 

pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka 

melalui penghayatan dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan.
2
 

Alasan kedua, yaitu kegiatan ekstrakulikuler pramuka mengajarkan 

banyak nilai, mulai dari nilai kepemimpinan, nilai kebersamaan, nilai sosial, 

nilai kedisiplinan, nilai kesopanan, maupun kecintaan alam hingga nilai 

kemandirian. Dari sisi organisasinya sudah terbukti bahwa pramuka merupakan 

salah satu ekstrakulikuler terbaik untuk diikuti setiap peserta didik karena tidak 

hanya sebagai wadah pembelajaran tetapi pramuka juga merupakan wadah 

pengembangan karakter, watak yang ada dalam diri setiap peserta didik. 

                                                             
2 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12 Tentang Gerakan Pramuka, 

Diakses 19 Januari 2015 pukul  21.11. http://Pramukawipa.blogspot.com/2011/01/undang-undang-

nomor-12. Tahun. 2010,html.  

http://pramukawipa.blogspot.com/2011/01/undang-undang-nomor-12
http://pramukawipa.blogspot.com/2011/01/undang-undang-nomor-12


 
 

Lembaga formal memberikan perhatian lebih terhadap karakter peserta didik 

melalui ekstrakulikuler pramuka.
3
 

Gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya 

bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. 

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa gerakan pramuka adalah salah satu 

sarana pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Sistem 

pembelajaran dalam pramuka dapat dilaksanakan di alam terbuka, sehingga 

kegiatan ini bisa menjadi lebih asik dan menarik karena siswa bisa belajar dan 

berinteraksi langsung dengan alam sekitar. Walaupun pramuka pendidikan 

non-formal yang pendidikannya tidak terikat dengan nilai pelajaran, akan tetapi 

pramuka mempunyai peraturan tersendiri yang mengatur anggotanya supaya 

tetap terlihat rapi dan teratur. 

Pelaksanaan ekstrakulikuler pramuka memberikan banyak manfaat tidak 

hanya terhadap peserta didik tetapi juga bagi efektivitas penyelenggaraan 

pendidikan disekolah. Guru yang membina ekstrakulikuler pramuka adalah 

guru atau petugas khusus yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk membina 

ekstrakulikuler dibidang pramuka.  Selain itu juga melalui organisasi gerakan 

pramuka, peserta didik dapat belajar untuk selalu bersikap jujur, tanggung 

jawab, peduli lingkungan, disiplin baik itu dalam mengikuti latihan 

kepramukaan yang dilaksanakan disekolah maupun dalam melaksanaan segala 

aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Maksud dari disiplin disini adalah bahwa 

                                                             
3
 Sriwahyuningsih,”Pengaruh Kegiatan Ekstrakulikuler Pramuka Terhadap Karakter 

Peserta Didik Di MI Laikang Kecamatan Ma‟arang Kabupaten Pangkep”, (UIN Alauddin 

Makassar, 2016), h. 5-6 



 
 

dalam melakukan segala itu selalu tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang 

ada atau berlaku.
4
  

Disiplin yaitu sebagai kepatuhan siswa dalam melaksanakan dan 

menghormati system dimana mengharuskan siswa untuk tunduk pada perintah, 

keputusan atau peraturan yang berlaku. Jadi disiplin merupakan sebuah 

tindakan untuk mengembangkan sikap baik kepada siswa dalam menghormati 

suatu sistem yang didalamnya memiliki sebuah taat tertib, perintah, aturan atau 

keputusan yang dilandasi atas kesadaran diri siswa tanpa paksaan.
5
 

Disiplin merupakan sikap mental mengandung kerelaan untuk mematuhi 

semua ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan norma-norma yang 

berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Disiplin dengan melalui 

latihan dapat mengatur dirinya sendiri dengan pelajaran yang diperolehnya. 

Sehingga dapat menumbuhkan kepercayaaan dalam dirinya serta dapat 

mengendalikan dirinya sendiri.
6
 

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, dalam pelaksanaan 

ektrakulikuler pramuka di SD Negeri 02 Agung Jaya peserta didik diajarkan 

untuk disiplin waktu, bertanggung jawab, religius, peduli dan lain sebagainya. 

Untuk karakter yang lain peserta didik di SDN 02 Agung Jaya ini sudah bagus. 

Hal ini ditunjukan oleh peserta diidk dengan menjaga kebersihan sekolah, 

                                                             
4
 Dian Mentari, “ Manajemen Pembinaan Kegiatan Ekstrakulikuler Bidang Pramuka Di 

MAN Pidie”. (UIN Ar-raniry Darussalam, Banda Aceh. 2017) , h. 3  
5
 Joko Sudrajad “ Hubungan Nilai-nilai Kepramukaan, Karakter Disiplin dan Kerja Keras 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Produktif di SMK PGRI 1 Ngawi”  (Yogyakarta: 

Ft. UNY),  h. 3 
6
 Puput Suryani ,“ Pengaruh Kegiatan Pramuka Terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas VIII 

SMP Negeri 1  Terusan Nunyai Tahun ajaran 2016/2017”. (Universitas Lampung, Bandar 

Lampung, 2017) h. 3 



 
 

hormat dengan guru, berdoa ketika akan melaksanakan segala kegiatan. Namun 

untuk sikap disiplin dalam pelaksanaannya peserta didik masih belum memiliki 

sikap disiplin seperti hal yang dijelaskan oleh pembina. Untuk membentuk 

karakter disiplin pembina  memberikan hukuman-hukuman seperti menyapu 

ruangan setelah latihan pramuka selesai, membacakan Dasa Darma pramuka, 

dan lain sebagainya.
7
  

Berbicara mengenai disiplin, dalam ajaran islam disiplin merupakan salah 

satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Di dalam Al-Qur‟an Allah 

Swt beberapa kali bersumpah dengan menggunakan waktu, diantaranya adalah 

Q.S, Al-„Asr yang berbunyi: 

( اَِّلَالَِّذ ْيَه اََمىُى ا َوَعِملُى ۲( اِنَّ ْاَِلْوَساَن لَفِْي ُخْسٍز)٣َؤْالَعْصِز)

ْبِز) لَِحِت َؤتََىاَصْىابِاْلَحقِّ َوتََىاَصْىابِااصَّ (١االصَّ  

“Demi masa (1) ,Sesungguhnya manusia dalam kerugian (2),  Kecuali orang-

orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk 

kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran(3)”.
8
 

Ayat diatas menjelaskan kepada manusia agar senantiasa menghargai 

waktu. Ketika Allah Swt. Bersumpah dengan menyebut nama waktu itu berarti 

manusia diingatkan oleh Allah swt agar jangan sampai manusia menyia-nyia 

kan waktu, karena jika waktu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya maka 

                                                             
7
 Hasil wawancara kepada Pembina Pramuka di SD Negeri 02 Agung Jaya, (Rabu tanggal 

23 Januari 2019, pukul 10.00 wib). 
8
 Departemen Agama RI,  Alqur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV Penerbit 

Diponegoro, 2010), h. 601  



 
 

kerugian akan didapatkannya, baik kerugian di dunia maupun di akhirat. Dari 

pernyataan tersebut membuktikan bahwa disiplin merupakan salah satu kunci 

keberhasilan seseorang. Sebagai ciri orang yang disiplin adalah selalu patuh 

dan tertib dalam segala hal. 

Di tengah perkembangan zaman kearah era globalisasi ini, nilai-nilai 

disiplin semakin memudar. Tata tertib sekolah seolah-olah hanya sebagai 

simbol tertulis dan kekuatannya lemah untuk mengatur kehidupan sekolah. 

Kepatuhan yang tumbuh dan berkembang dikalangan peserta didik hanya 

sebuah keterpaksaan karena takut hukuman bukan karena kesadaran. 

Pentingnya penguatan nilai karakter disiplin didasarkan pada alasan bahwa 

sekarang banyak terjadi perilaku menyimpang yang bertentangan dengan 

norma kedisiplinan.
9
  Alasan mengapa peneliti hanya berfokus pada karakter 

disiplin karena berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SD Negeri 02 

Agung Jaya, peserta didik yang mengikuti Esktrakulikuler Pramuka masih 

banyak yang belum disiplin. Seperti tidak memakai atribut lengkap saat latihan 

pramuka, peserta didik disana hanya memakai pakaian pramuka seadanya 

seperti memakai pakaian pramuka hanya dengan stang lehernya saja, ada juga 

yang memakai pakaian pramuka saja tanpa menggunakan atribut lengkap, serta 

masih banyak peserta didik saat berangkat latihan pramuka masih terlambat. 

Karena latihan pramuka hanya dilakukan pada hari minggu, kebanyakan 

peserta didik banyak yang tidak berangkat untuk latihan pramuka jika tidak 

ditekankan oleh pembina Pramuka harus berangkat latihan Pramuka.  

                                                             
9
Wuri Wuryandani, DKK, “ Pendidikan Karakter Disiplin Di Sekolah Dasar” 
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Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti mengambil judul “Analisis 

Ekstrakulikuler Pramuka Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik 

Di Sekolah Dasar”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat identifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Peserta didik di SD Negeri 02 Agung Jaya Tulang Bawang Barat beberapa 

belum  disiplin. 

2. Ektrakulikuler Pramuka sebagai organisasi diluar sekolah untuk membantu 

peserta didik di SD Negeri 02 Agung Jaya dalam menanamkan nilai 

kedisiplinan dalam diri peserta didik.  

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti membatasi permasalahan yang 

diteliti yaitu Pramuka Penggalang kelas 5, 6  dan karaker disiplin peserta didik. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kegiatan ekstrakulikuler pramuka di SD Negeri 02 Agung Jaya 

dapat membentuk karakter disiplin peserta didik? 

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat serta faktor pendukung dalam 

Ekstrakulikuler Pramuka di SD Negeri 02 Agung Jaya? 

 

 

 



 
 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembentukan 

karakter disiplin peserta didik dapat dilakukan dengan ektrakulikuler 

Pramuka di SD Negeri 02 Agung Jaya Tulang Bawang Barat. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor 

pendukung Ekstrakulikuler Pramuka di SD Negeri 02 Agung Jaya Tulang 

Bawang Barat. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan pengetahuan kepada peneliti bagaimana proses perencanaan 

kegiatan ektrakulikuler pramuka agar dapat mengenai sasaran utama yaitu 

pembentukan karakter disiplin peserta didik di SD Negeri 02 Agung Jaya 

Tulang Bawang Barat. 

2. Memberikan pengetahuan kepada peneliti bagaimana cara pembina 

pramuka merealisasikan perencanaan yang telah dibuatnya kedalam 

pelaksanaan ektrakulikuler Pramuka. 

3. Peneliti dapat memberikan evaluasi kepada pembina pramuka terkait proses 

dan pelaksanaan kegiatan pramuka di SD Negeri 02 Agung Jaya Tulang 

Bawang Barat saat perencanaan dan pelaksanaan serta hasil tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

 

 

  



 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Ekstrakulikuler Pramuka 

Kegiatan ekstrakulikuler dapat diartikan sebagai kegiatan pendidikan yang 

dilakukan diluar jam  pelajaran tatap muka. Kegiatan  tersebut dilaksanakan untuk 

memperluas pengetahuan,  meningkatkan  keterampilan dan menginternalisasikan 

nilai-nilai atau aturan-aturan agama serta norma-norma sosial baik lokal, nasional, 

maupun global untuk membentuk insan yang paripurna.
10 

Kegiatan ekstrakulikuler juga dapat diartikan salah satu kegiatan diluar jam 

sekolah. Peserta didik yang menjadi wadah untuk peserta didik dalam berkreasi 

atau menyalurkan bakat serta minatnya. Kegiatan ekstrakulikuler disekolah 

bermacam-macam ada yang bersifat pendidikan, kedisiplinan, olahraga, seni dan 

budaya dan masih banyak lagi lainnya. Diharap dengan adanya kegiatan 

ekstrakulikuler disekolah peserta didik dapat mengatur waktu antara kegiatan 

ekstra dan kegiatan belajar. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ekstrakulikuler merupakan 

kegiatan non-formal yang dilakukan peserta didik umumnya diluar jam belajar 

formal yang ada dikurikulum. Kegiatan ekstrakulikuler ditujukan supaya siswa 

bisa mengembangkan bakat, kepribadian, serta kemampuannya di segala bidang 

diluar akademik.  
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1. Pengertian Pramuka 

Pramuka merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka, yang meliputi: 

Pramuka Siaga (7-10 tahun), Pramuka Penggalang (11-15 tahun), Pramuka 

Penegak (16-20 tahun), Pramuka Pandega (21-25 tahun). Kelompok anggota yang 

lain yaitu Pembina Pramuka, Andalan  Pramuka, Korps Pelatih Pramuka, Pamong 

Saka Pramuka, Staf Kwartir dan Majlis Pembimbing.
11

 

Pramuka adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dalam bentuk 

kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan 

di alam terbuka dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan, 

yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. 

Kepramukaan adalah sistem pendidikan yang menyesuaikan dengan keadaan, 

kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia.
12

  

Secara harfiah Pramuka dapat diartikan “palang depan”. Kata pramuka 

merupakan rangkaian dari kata “Pra”,” Mu”, “Karana”. Pra yang merupakan 

singkatan dari “praja” yang berarti rakyat atau warga, Mu singkatan dari “Muda” 

yang berarti belum dewasa, Ka singkatan dari kata “karana” yang berarti 

perbuatan, penghasilan.  

Gerakan Pramuka adalah organisasi yang merupakan suatu tempat proses 

pendidikan kepramukaan yang ada di Indonesia. Sebelum tahun 1961, di 

Indonesia pernah berdiri puluhan bahkan sampai ratusan organisasi kepanduan, 

seperti misalnya: Pandu Rakyat Indonesia (PRI), Kepanduan Bangsa Indonesia 

(KBI), Hizbu Wathon (HW), Pandu Kesultanan (PK), Wira Tamtama, dan banyak 
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lainnya. Sekarang hanya ada 1 organisasi kepanduan nasional, Gerakan 

Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana, disingkat GERAKAN PRAMUKA. 

Di  Negara-negara lain, istilah pandu dan kepanduan serta organisasinya berbeda-

beda, walau maksudnya sama. Misalnya: 

a. Di Malaysia, disebut Persekutuan Pengakap Malaysia. 

b. Di Singapura, The Singapore Scout Association. 

c. Di Philipina, Kapatiran Scouting Philufinas. 

d. Di India, The Bharat Scouts and Guides. 

e. Di Amerika Serikat, Boys Scouts of America (BSA).
13

 

Kepramukaan (scounting) adalah sebuah proses pendidikan yang  teraplikasi 

pada  kegiatan yang  menarik serta menyenangkan bagi anak dibawah tanggung 

jawab orang  dewasa, dilaksanakan di alam  terbuka, diluar sekolah dan keluarga, 

dengan menggunakan  prinsip dan metode  khusus. Kepramukaan juga berkaitan 

dengan ilmu dan materi-materi yang diajarkan dalam gerakan pramuka. Gerakan 

pramuka yaitu nama organisasi dimana yang menyelenggarakan pendidikan 

kepramukaan di Indonesia. 

Pramuka sebagai salah satu organisasi masyarakat memiliki tugas dan 

kewajiban yakni melaksanakan program pendidikan di luar sekolah, agar sasaran 

tersebut dapat diraih oleh generasi muda terutama mereka usia 7-25 tahun. 

Menurut Azrul Azwan pramuka merupakan proses pendidikan dilingkungan luar 

sekolah dan diluar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, 

menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan dialam terbuka 
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dengan prinsip dasar pramuka dan  metode pramuka. Sasaran akhir dari pramuka 

tentunya untuk pembentukkan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur.
14

 

2. Sejarah Singkat Pramuka 

Kepanduan masuk ke Indonesia (pada waktu itu masih Hindia Belanda 

karena negara kita sedang dijajah oleh orang Belanda) pertama-tama dibawa oleh 

orang Belanda. Organisasinta bernama Nedeland Indiasche Padvinders 

Vereniging (NIPV) yang artinya adalah Persatuan Pandu-pandu Hindia Belanda. 

Bangsa kita mulai tertarik pada oranisasi tersebut, dan karena sifatnya yang 

universal sehingga organisasi kepanduan dapat dengan cepat diterima oleh bangsa 

kita, mengingat kondisi pada waktu  itu sangat memungkinkan. Para remaja dan 

pemuda kita membutuhkan suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi 

mereka terhadap tanah airnya.
15

 

 Sesuatu yang membuat pemerintah  kolonial Belanda menjadi cukup khawatir. 

Oleh karena itu pemerintah kolonial Belanda melarang bangsa kita mengikuti 

kegiatan NIPV. 

 Maka berdirilah organisasi-organisasi kepanduan yang bercirikan 

nasionalisme. Dan organiasi kepanduan  nasional yang pertama didirikan  pada 

tahun 1916, Javaanse Padvinders Organisatie (JPO) atas prakarsa Sultan 

Pangeran Mangkunegara VII di Surakarta. 

                                                             
14 Puput Suryani. ,“ Pengaruh Kegiatan Pramuka Terhadap Kedisiplinan Siswa......” ,h. 11 
15

 Andri Bob Sunardi, BOYMAN Ragam Latih Pramuka (Bandung: Darma Utama, 2016), 

h: 37 



 
 

 Pendirian JPO ini membuat para remaja dan pemuda di daerah lain tertarik 

mendirikan organisasi kepanduan. Yang memang pada waktu itu bisa dianggap 

sebagai salah satu cara perjuangan dalam usahanya mencapai kemerdekaan. 

 Tonggak kebangkitan bangsa Indonesia adalah berdirinya organisasi Boedi 

Oetomo, 20 mei 1902. Lalu peristiwa Sumpah Pemuda, 28 oktober 1928, yang 

menjiwai Gerakan Kepanduan Nasional kita semakin bergerak maju 

(merupakan semangat Nasionalisme).
16

 

 Pada jaman kependudukan Jepang, organisasi-organisasi kepanduan dilarang 

sama sekali. Semua organisasi kepanduan harus bergabung dengan organisasi-

organisasi kepemudaan bentukan Jepang. 

 Kemudian setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, berdiri kembali 

organisasi-organisasi kepanduan hingga mencapai jumlah lebih dari 100 

organisasi, yang tergabung dalam 3 federasi yaitu: 

 IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia, 13-19-1951) 

 POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri, Tahun 1954), dan 

 PKPI (Perserikatan Kepanduan Puteri Indonesia). 

 Kemudian terjadi peristiwa penting lainnya adalah Jambore Nasional 

Kepanduan Pertama pada masa Pandu (sebelum jadi Pramuka), yaitu 

diselenggarakan di Pasar Minggu, Jakarta pada tahun 1955 (diselenggarakan 

oleh IPINDO). 

 Federasi tersebut bergabung menjadi satu dalam PERKINDO (Persatuan 

Kepanduan Indonesia), sekitar 60 organisasi dengan ± 500.000 anggota pandu. 
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 Akhirnya disadari bahwa banyaknya organisasi kurang baik untuk Persatuan 

Bangsa, maka Pemerintah mengeluaarkan KEPPRES No. 238/61 Tentang 

Gerakan Pramuka, sebagai dukungan pemerintah terhadap organisasi 

kepanduan di Indonesia. 

 Gerakan Pramuka bukan badan pemerintah semua organisasi kepanduan 

membaur masuk menjadi anggota Gerakan Pramuka. Kecuali organisasi 

berhaluan kiri/komunis. Mulailah Gerakan Pramuka berkembang menjadi 

organisasi yang disegani. Kemudian saat ini telah diselenggarakan beberapa 

kali Jambore Nasional (Jamnas), Pertemuan besar para Penggalang se-tanah 

air. Jambore ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
17

 

3. Nilai-nilai yang Tekandung Dalam Pramuka 

Berdasarkan Permen No. 63 tahun 2014 tentang  kepramukaan, menyatakan 

ada bebrapa nilai-nilai dan kecakapan pendidikan pramuka yaitu: keimanan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketaqwaan kepada Tuhan Y
18

ang Maha Esa, 

kecintaan  kepada alam, kecintaan kepada sesama manusia, kecintaan kepada 

tanah air Indonesia, kedisiplinan, keberanian, kesetiaan, tolong menolong, 

bertanggung jawab, dapat dipercaya, jernih dalam berpikir, jernih dalam 

berkata, jernih dalam berbuat, hemat, cermat, bersahaja, rajin dan terampil. 

Dari penjelasan diatas tergambar bahwa pendidikan pramuka sangat banyak 

memberikan  pengaruh  dalam pengembangan dan keterampilan peserta didik.  
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4. Sifat dan Fungsi Pramuka 

a. Sifat Kepramukaan 

Merujuk dari resolusi kofrensi Kepramukaan sedunia pada bulan Agustus 

1942 di Kopenhagen, menyatakan bahwa Kepramukaan itu mempunyai tiga 

sifat/arti khas yaitu: 

1) Kepramukaan bersifat Nasional 

Sifat nasional mempunyai arti bahwa setiap organisasi kepanduan harus 

bersifat nasional artinya didirikan untuk kepentingan  nasional, disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan nasional serta menunjang program  pendidikan 

dan pembangunan nasioal. Begitu pula disediakan atau hanya diperuntukan 

bagi anak-anak atau pemuda-pemuda nasional. 

2) Kepramukaan bersifat Internasioanl 

Sifat internasional adalah mencakup arti bahwa organisasi kepramukaan 

di Dunia ini harus dibina dan mengembangkan rasa persaudaraan, 

persahabatan dunia, dan ikut serta membina perdamaian dunia. 

3) Kepramukaan bersifat Universal 

Kepramukaan itu dapat dilakasanakan dimana saja untuk mendidik 

anak dari suku dan bangsa apa saja yang mendalam pelaksanaannya harus 

selalu menggunakan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepanduan 

oleh semua badan atau organisasi kepanduan.
19

 

Menelaah dari landasan pemikiran diatas, peneliti memberikan 

pemahaman bahwa Kepramukaan merupakan sifat dasar, yaitu Gerakan yang 
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disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan kepentingan masyarakat, 

membina dan mengembangkan persaudaraan untuk tercapainya oerdamaian 

abadi dan persamaan harkat kemanusian dan Gerakan Pramuka memegang 

prinsip pendidikan Kepramukaan. 

b. Fungsi Kepramukaan 

Anggaran dasar Kepramukaan pada bab II pasal 6 menegaskan tentang 

fungsi pramuka, yaitu sebagai lembaga pendidikan diluar keluarga sebagai 

wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda, menerakan prinsip 

dasar Kepramukaan dan metode Kepramukaan serta system yang 

pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan 

perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia. Berdasarkan landasan 

pemikiran diatas. Fungsi kepramukaan adalah sebagai berikut: 

1)  Sesuatu hal yang menarik bagi anak-anak dan kaula muda.  

Kegitan yang menarik disini yairtu kegiatan yang dilakukan diluar ruangan 

yang dapat memberikan wawasan kepada anak-anak serta kaula muda dan 

bukan hanya sebatas permaianan yang sia-sia. 

2) Pengabdian bagi orang dewasa 

Bagi orang dewasa Pramuka bukan hanya permaianan saja, tetapi 

sesuatu yang memerlukan keihklasan dan pengabdian. Mereka mempunyai 

tugas untuk memajukan orgaisasi. 

 

 

 



 
 

5. Pramuka Penggalang 

a. Pengertian Pramuka Penggalang 

 Dari banyaknya tingkatan dan bahasan yang ada didalam pramuka, maka 

penulis batasi tingkatan sesuai dengan tempat dimana penulis melakukan 

penelitian, yaitu penggalang. Penggalang merupakan sebuah golongan Pramuka 

setelah golongan siaga. Anggota Pramuka Penggalang yaitu berusia 11-15 tahun. 

Awalnya disebut Pramuka Penggalang yaitu sesuai dengan kata khiasan pada 

masa saat penggalangan perjuangan bangsa Indonesia yang sering dikenal sebagai 

Soempah Pemuda. Dalam Pramuka Penggalang terdapat tiga tingkatan yaitu 

Penggalang Ramu, Penggalang Rakit, Penggalang Terap.
20

 

b. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang 

Kode kehormatan merupakan sebuah norma kesadaran mengenai Akhlak 

yang tersimpan dalam hati manusia sebagai akibat manusia tahu akan harga 

dirinya. Bagi seorang pramuka, kode kehormatan merupakan janji dan ketentuan 

moral. Kode kehormatan Pramuka Penggalang ada dua yaitu Trisatya (janji 

Pramuka Penggalang) dan Dasadarma (Ketentuan moral Pramuka Penggalang). 

Isi dari ke dua kode tersebut yaitu: 

1) Trisatya  

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh: 

a. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan Mengamalkan Pancasila. 

b. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 
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c. Menepati Dasadarma. 

2) Dasadarma  

a) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b) Cinta alam dan kasih saying sesama manusia. 

c) Patriot yang sopan dan ksatria. 

d) Patuh dan suka bermusyawarah. 

e) Rela menolong dan tabah. 

f)  Rajin, terampil, dan gembira. 

g) Hemat cermat dan bersahaja. 

h) Disiplin berani dan setia. 

i) Bertanggungjawab dan dapat dipercaya. 

j) Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
21

 

Dari Dasadarma diatas akan dijabarkan masing-masing pengertian Darma 

yaitu: 

a) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan akhlak kepada Tuhan 

Yang Maha Esa meliputi syukur, cinta harap ikhlas, taubat, takut terhadap 

Tuhan, dan membenci atau mecintai karena Tuhan. Akhlak kepada Tuhan 

mengandung unsur-unsur taqwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

dan berbudi pekerti luhur. 

b) Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia yaitu sebgai makhluk Tuhan 

yang memiliki kelengkapan akal, rasa, karsa, dan karya, serta dengan 
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memiliki kelima indra manusia harus mengetahui makna seluruh ciptaan-

Nya. Sehingga wajar bila pramuka secara alamiah melimpahkan cinta 

kepada alam sekitar (satwa, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda alam), 

kasih sayang terhadap manusia dan sesama hidup serta menjaga 

kelestariannya.  

c) Patriot yang sopan dan ksatria yaitu patriot yang artinya pemuda tanah air, 

yang baik, berbakti, siap siaga membela tanah airnya. Sopan merupakan 

sikap yang lembut serta hormat pada orang lain. Kstaria merupakan orang 

yang jujur dan gagah berani. Seorang Pramuka yang patuh terhadap darma 

ini memiliki satu hati dan satu sikap dalam membangun, memperjuangkan, 

serta menjunjung tinggi martabat bangsa dan tanah airnya.   

d) Patuh dan suka bermusyawarah yaitu patuh yang mmemilki bersedia dan 

setia melaksanakan sesuatu yang telah ditentukan dan disepakati. 

Musyawarah merupakan perilaku utama seorang democrat yang selalu 

menghormati dan dapat menerima pendapat orang lain. 

e) Rela menolong dan tabah yaitu rela menolong yang berarti melakukn 

perbuatan-perbuatan baik untuk kepentingan orang lainyang membutuhkan. 

Tabah atau ulet merupakan sikap jiwa yang tahan uji. 

f) Rajin terampil dan gembira yaitu rajin yang berate selalu berusaha  dengan 

tekun, tetap disiplin dlam mengembangkan dirinya, dan senantiasa tertib 

dalam melaksanakan tugas. Terampil merupaka keahlian dalam 

mengerjakan sutu tugas dengan cepat, tepat, serta hasil yang memuaskan. 

Gembira yaitu perasaan bahagia, senangm, dan bangga yang dapat 



 
 

menimbulkan kegiatan menarik, menciptakan situasi yang positif, serta rasa 

keberanian. 

g) Hemat cermat dan bersahaja yaitu hemat yang memiliki arti seorang 

Pramuka dapat dengan tepat menggunakan sesuatu menurut kegunaannya. 

Cermat yaitu teliti, baik terhadap segala sesuatu yang ada pada dirinya 

sendiri (intropeksi) ataupun yang datangnya dari luar dirinya sehingga 

seorang pramuka tersebut selalu waspada. Bersahaja adalah sikap sederhana 

serta tidak berlebihan sehingga dapat menggambarkan  (penamplan diri) dan 

menimbulkan kemampuan untuk hidup dengan apa yang disapat secara 

halal, dan hidup apa adanya yang dimiliki, tanpa merugikan diri sendiri serta 

orang lain. 

h) Disiplin berani dan setia yaitu disiplin berati patuh dalam mengikuti 

pemimpin atau ketentuan dan peraturan. Menurut Kemendiknas pengertian 

disiplin yaitu merupakan tindakan yang mencerminkan perilaku tertib dan 

patuh pada semua ketentuan dan peraturan. Berani adalah sikap mental 

untuk bersedia menghadapi dan mengatasi suatu masalah dan tantangan. 

Setia adalah teta pada suatu pendirian dan ketentuan. 

i) Bertanggung jawab dan dapat dipercaya yaitu brtanggung jawab ialah 

seorang parmuka harus selalu bertanggung jawab dalam segala sesuatu yang 

diperbuat. Dapat dipercaya adalah jujur kepada dirinya sendiri dan orang 

lain. 

j) Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan yaitu suci dalam pikiran adalah 

bahwa pramuka tersebut harus memikirkan segala sesuatu pada segi baiknya 



 
 

(hikmahnya) dan tidak terlintas kearah pemikiran yang tidak baik. Suci 

dalam perkataan adalah setiap apa yang dikatakan itu adalah benar, jujur 

serta dapat dipercaya dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. Suci 

dalam perbuatan adalah Pramuka itu harus sanggup dan mampu berbuat 

baik dan benar untuk kepentingan Negara, bangsa, agama dan keluarga.
22

 

c. Kegiatan Pramuka Penggalang 

Ada beberapa kegiatan dalam Pramuka Penggalang yaitu diantaranya 

Jambore, Lomba Tingkat, Perkemahan Bakti, Dianpiru, Perkemahan, Forum 

Penggalang dan Penjelajah. 

B. Karakter 

1. Pengertian Karakter 

Karakter adalah ciri khas yang dimiliki seseorang. Ciri khas tersebut 

sudah mengakar dalam kepribadian individu serta merupakan lokomotif 

penggerak individu dalam bertindak, merespon sesuatu sesuai dengan norma-

norma yang berlaku.
23

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata karakter diartikan dengan 

tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan dengan yang lain, dan watak. Dengan demikian orang 

berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berprilaku, bersifat, bertabiat, 

atau berwatak. Dari pengertian diatas dapat dipahami karakter identik dengan 

akhlak sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia baik dalam rangka 
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berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungan 

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatannya 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat 

istiadat.
24

 

Pendidikan karakter berupaya menanamkan nilai-nilai sosial dalam diri 

peserta didik. Nilai-nilai sosial perlu ditanamkan kepada peserta didik karena 

akan berfungsi sebagai kerangka acuan dalam berinteraksi dan berperilaku 

dengan sesama hingga keberadaannya dapat di terima di masyarakat. 

Pendidikan pada intinya melakukan penanaman nilai dengan cara membimbing 

pemenuhan kehidupan manusia melalui perluasan dan pendalaman makna yang 

menjamin kehidupan yang bermakna manusia. Pendidikan karakter berusaha 

membina pribadi yang utuh, terampil berbicara, menggunakan lambang dan 

isyarat yang secara faktual diinformasikan dengan baik, manusia berkreasi dan 

menghargai estetika ditunjang oleh kehidupan yang kaya dan penuh disiplin. 

Blog wordpress.com menukilkan enam pilar pendidikan berkarakter 

(jurnal terampil, Uswatun Hasanah, 2015) berupa: 

1) Trustworthiness (Kepercayaan). Jujur jangan menipu, menjiplak atau 

mencuri, jadilah handal melakukan apa yang anda katakan anda akan 

melakukanny, minta keberanian dalam melakukan hala yang benar, 

bangun reputasi yang baik, patuh berdiri dengan keluarga, teman dan 

negara. 
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2) Respect (Respek). Bersikap toleran terhadap perbedaan, gunakan 

sopansantun, bukan bahasa yang buruk, pertimbangkan perasaan orang 

lain, jangan mengamcam, memukul atau menyakiti orang lain, damailah 

dengan kemarahan, hinaan dan perselisihan. 

3) Responsibility (Tanggungjawab). Selalu lakukan yang terbaik, gunakan 

kontrol diri, disiplin, berpikirlah sebelum bertindak, mempertimbangkan 

konseuensi, bertanggung jawab atas pilihan anda. 

4) Fairness (Keadilan). Bermain sesuai aturan, ambil seperlunya dan berbagi, 

berpikir terbuka; mendengarkan orang lain, jangan mengambil keuntungan 

dari orang lain, jangan menyalahkan orang lain sembarangan. 

5) Caring (Peduli). Bersikalah penuh kasih sayang dan menunjukkan anda 

peduli, ungkapkan rasa syukur, maafkan orang lain, membantu orang yang 

membutuhkan.  

6) Citizensip (Kewarganegaraan). Menjadikan sekolah dan masyarakat 

menjadi lebih baik, bekerjasama, melibatkan diri dalam urusan 

masyarakat, menjadi tetangga yang baik, menaati hukum dan aturan, 

menghormati otoritasm melindungi lingkungan hidup.
25

 

Menurut Kemendiknas nilai-nilai yang dikembangkan dalam 

pendidikan karakter diidentifikasi dan bersumber dari agama, pancasila, 

budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Dari sumber-sumber tersebut 

kemudian dapat dinyatakan nilai-nilai yang termuat dalam pendidikan karakter. 
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Sehingga diperoleh 18 nilai karakter menurut Kementrian Pendidikan Nasional 

dalam yang terdiri dari: 

a. Religious, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. 

b.  Jujur, adalah prilaku yang menjadikan orang lain percaya dengan diri kita. 

c. Toleransi, ,suatu tindakan atau sikap yang menunjukkan dan menhargai 

perbedaan. 

d. Disiplin, tindakan atau prilaku yang menunjukkan sikap patuh. 

e. Kerja keras, suatu tindakan atau prilaku yang menunjukkan sikap 

bersungguh-sungguh. 

f. Kreatif, prilaku yang menghasilkan hal-hal baru. 

g. Mandiri, prilau yang menunjukan diri tidak bergantung dengan orang lain. 

h. Demokratis, sikap dan tindakan yang menunjukkan persamaan hak dan 

kewajiban dirinya dengan orang lain. 

i. Rasa ingin tahu, sikap yang menunjukkan dirinya untuk mengetahui hal-

hal secara mendaalam. 

j. Semangat kebangsaan, prilaku yang menempatkan kepentingan bangsa dan 

Negara diatas kepentingan diri atau kelompoknya. 

k. Cinta tanah air, sikap yang menunjukan kepedulian dirinya akan 

negaranya. 

l. Menghargai prestasi, sikap yang menunjukkan dirinya berkarya untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru dan menghargai jerih payah orang lain. 



 
 

m. Bersahabat, prilaku atau tindakan yang menunjukkan interaksi sesama 

manusia. 

n. Cinta damai, sikap yang menunjukan dirinya memberikan rasa nyaman 

kepada orang lain.. 

o. Gemar membaca, tindakan untuk menyempatkan waktu untuk membaca 

sesuatu yang menghasilakn pengetahuan. 

p. Peduli lingkungan, tindakan yang tidak merugikan alam, manusia dan 

seluruh hal yang ada di bumi. 

q. Peduli sosial, sikap empati kepada orang lain. 

r. Tanggungjawab, menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi 

dan dialami.
26

 

Ada berbagai pendapat tentang apa itu karakter atau watak. Karakter 

barasal dari kata Yunani “charassein”, yang berarti barang atau alat untuk 

menggores, yang di kemudian hari dipahami sebagai stempel atau cap, sifat-sifat 

yang melekat dalam dirinya. Perangai sebagai sifat seseorang dapat dibentuk, 

artinya perangai seseorang dapat berubah, kendati perangai mengandung unsur 

bawaan (potensi internal), yang setiap orang dapat berbeda. Namun, perangai 

sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, 

lingkungan pergaulan, dan lain-lain.
27

 

Daniel Galoman yang terkenal dengan bukunya Multiple Intellegences, dan 

emisional Intellegences dalam buku Pembelajaran Nilai-nilai Karater (Sutarjo 
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Adisusilo, 2014) menyebutkan bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan 

nilai, yang mencakup Sembilan nilai dasar yang saling terkait, yaitu:  

1) Responsibility (tanggung jawab); 

2) Respect (rasa hormat); 

3) Fairness (keadilan); 

4) Courage (keberanian); 

5) Honesty (kejujuran); 

6) Citizenship (rasa kebangsaan); 

7) Self-discipline (disiplin diri); 

8) Caring (peduli), dan 

9) Perseverance (ketekunan). 

Jika pendidikan nilai berhasil menginternalisasikan kesembilan nilai dasar 

tersebut dalam diri peserta didik, maka dalam pandangan Daniel Goleman 

akan terbentuk seorang pribadi yang berkarakter, pribadi yang berwatak.
28

 

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang 

melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan 

(action). Dengan pendidikan karakter, diharapkan peserta didik akan menjadi 

cerdas emosinya. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam 

mempersiapkan peserta didik menyongsong masa depan, karena dengan 
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kecerdasan emosi, seseorang akan berhasil dalam menghadapi segala macam 

tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.
29

 

Menurut Syahroni istilah karakter, dalam kajian Pusat Bahasa Depdiknas 

diartikan sebagai bawaan hati, kepribadian, jiwa, budi pekerti, perilaku, sifat, 

personallitas, tabbiat, tempramen, watak. Sedangkan berkarakter dimaknai 

“berkepribadian, berperilaku, bertabiat, bersifat, dan berwatak”. Menurut 

Tadkiroatun Musfiroh, bahwa karakter mengacu pada integrasi sikap (attitides), 

perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills). Dalam 

bahasa Yunani, karakter berarti “to mark” yang memfokuskan dan menandai 

bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan kedalam bentuk tindakan atau tingkah 

laku. Karakter merupakan ukuran baik buruknya suatu sikap, ucapan, dan 

tindakan.  

Tujuan pendidikan karakter adalah mendorong lahirnya generasi yang 

baik, dengan timbulnya karakter yang baik, seseorang cenderung akan bersikap 

yang baik pula serta memiliki tujuan hidup. Pendidikan karakter yang efektif, 

ditemukan dilingkungan sekolah yang memungkinkan semua peserta didik 

menunjukkan potensi mereka untuk mencapai tujuan yang sangat penting. 

Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (knowling) akting, menuju 

kebiasaan (habit). Hal ini berarti, karakter tidak terbatas pada pengetahuan, 
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karakter lebih dalam lagi, manjangkau pengetahuan tentang moral, moral feeling  

atau perasaan tentang moral dan moral action atau perbuatan bermoral.
30

 

Tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang 

tangguh, dimana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan 

bergotong royong. Seperti kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus 

menerus akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat Indonesia. 

Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat 

pada perilaku negatif di masyarakat, misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan 

obat-obat terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya. 

Pelaksanaan pendidikan karakter merupakan amanat yang telah digariskan 

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradapan bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah 

yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan 

untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Baik terhadap Tuhan, diri sendiri, 

sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan 

kamil.
31
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Penanaman nilai karakter itu sebaiknya ditanamkan sejak dini baik 

dilingkungan keluarga maupun di sekolah formal. Pada masa itulah anak mulai 

meniru semua yang ada disekitarnya. Dengan begitu, perlunya orang tua 

memperhatikan pentingnya penanaman karakter bagi anak-anak mereka, karena 

pendidikan karakter inilah yang kelak akan membentuk karakter anak.
32

  

Proses pendidikan karakter tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan 

sehingga nilai-nilai moral yang telah tertnam dalam pribadi anak tidak hanya 

samapai pada tingkatan pendidikan tertentu atau hanya muncul di lingkungan 

keluarga atau masyarakat saja. selain itu, praktik-praktik moral yang dibawa anak 

tidak terkesan bersifat formalitas, namun benar-benar tertanam dalam jiwa anak.  

Proses pembentukkan karakter adalah tahapan untuk membentuk sifat 

seseorang menjadi lebih baik. Proses tersebut tidak bisa dilakukan secara 

langsung, melainkan harus bertahap agar apa yang ingin dicapai berjalan secara 

maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang dapat membuat keputusan dan siap untuk mempertanggung 

jawabkan setiap akibat dari keputusan yang dibuat.
33

 

Karakter seseorang tidak terbentuk dalam hitungan detik namun 

memerlukan proses yang panjang dan melalui usaha tertentu. Mulyasa 

mengungkapkan beberapa contoh usaha untuk membina karakter. Misalnya 
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anjuran atau suruhan terhadap anak untuk duduk diam, tidak teriak-teriak agar 

tidak mengganggu orang lain, bersih badan, rapi pakaian, hormat kepada orang 

tua, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, menolong teman dan 

seterusnya merupakan proses membentuk karakter seseorang. Usaha-usaha 

tersebut dapat terlaksana dengan baik jika dibiasakan sejak dini.
34

 

Perilaku seseorang ditentukan oleh faktor lingkungan. Seseorang akan 

menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang 

berkarakter. Tentunya ini memerlukan usaha secara menyeluruh yang dilakukan 

semua pihak: keluarga, sekolah, dan seluruh komponen yang terdapat dalam 

masyarakat.
35

 

Pendidikan karakter seorang anak, butuh waktu dan komitmen dari 

orangtua dan sekolah atau guru untuk mendidik anak menjadi pribadi yang 

berkarakter. Butuh upaya, waktu dan cinta dari lingkungan yang merupakan 

tempat dia bertumbuh, cinta disini jangan disalah artikan dengan memanjakan. 

Sejak kecil anak-anak diajarkan tentang bagusnya sikap jujur, berani, kerja 

keras, disiplin peduli, adil dan tanggung jawab. Akan tetapi, dalam kesehariannya 

anak-anak tidak dibiasakan untuk memiliki sikap dan perilaku tersebut. Nilai-nilai 

kebaikan diajarkan sebagai materi pelajaran yang wajib dipelajari dan ujikan 

sebagai pengetahuan, bukan dinilai dalam bentuk sikap dan perilaku. Pada saat 

                                                             
34 Nurul Hidayah, “Penanaman Nilai-nilai Karakter Dalam Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Di Sekolah Dasar”. Terampil Jurnal Pendidikan Dan Keterampilan Dasar. Volume 2, 

Nomor 2, Desember 2015. p-ISSN 2355-1925. h. 191 
35 Sri Wening, “Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Nilai. Fakuktas 

Teknik Universitas Negeri Yogyakarta”. Jurnal Pendidikan Karakter. Tahun II, Nomor 1, Februari 

2012. h. 56 



 
 

ujian nasional banyak sekolah yang mengorbankan perilaku jujur dalam upaya 

memperoleh hasil yang baik dalam nilai akademik.
36

 

Berikut ini ada beberapa metode yang dapat diterapkan dalam 

mengembangkan karakter anak. 

1) Menunjukkan teladan yang baik dalam berperilaku dan membimbing anak 

untuk berperilaku sesuai teladan yang ditunjukkan. Seorang anak tidak akan 

mengikuti petunjuk jika orang yang memberikan petunjuk tidak 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Membiasakan diri untuk melakukan tindakan yang baik. 

3) Berdiskusi atau mengajak anak memikirkan tindakan yang baik, kemudian 

mendorong mereka untuk berbuat baik. 

4) Bercerita dan mengambil hikmah dari sebuah cerita. Metode ini cocok 

diterapkan kepada anak yang masih kecil karena anak kecil senang 

mendengarkan cerita. 

Berdasarkan metode tersebut, berikut ini beberapa tahapan yang dapat diikuti 

dalam membentuk karakter anak melalui pendidikan. 

a. Menimbulkan rasa ingin tahu anak. 

b. Mengajak anak berdiskusi. 

c. Membimbing anak merencanakan sesuatu yang akan dilakukan. 
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d. Memfasilitasi anak dalam melakukan rencana yang telah disusun. 

e. Berdiskusi dengan anak dalam mengevaluasi apa yang telah ia lakukan.
37

 

E. Mulyasa menulis bahwa pendidikan di Indonesia pendidikan karakter 

bangsa telah berlangsung lama, jauh sebelum Indonesia merdeka. Ki Hajar 

Dewantara sebagai Pahlawan Pendidikan Nasional berpandangan tentang 

pendidikan karakter sebagai asas Taman Siswa, yang memiliki prinsip.  

1) hak seorang untuk mengatur diri sendiri dengan tujuan tertibnya persatuan 

dalam kehidupan umum. 

2) Pengajaran berarti mendidik anak agar merdeka batinnya, pikirannya, dan 

tenaganya. 

3) Pendidikan harus selaras dengan kehidupan. 

4) Kultur sendiri yang selaras dengan kodrat harus dapat memberikan kedamaian 

hidup. 

5) Harus bekerja menurut kekuatan sendiri. 

6) Perlu hidup dengan berdiri sendiri. 

7) Dengan tidak terikat, lahir batin dipersiapkan untuk memberikan pelayanan 

kepada peserta didik.
38
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2. Komponen Karakter yang Baik 

 Terdapat banyak jenis pengetahuan moral berbeda yang perlu kita ambil 

seiring kita berhubungan dengan perubahan moral kehidupan. Keenam aspek 

berikut ini merupakan aspek yang menonjol sebagai tujuan pendidikan karakter 

yang diinginkan. 

a. Kesadaran Moral. 

Kegagalan moral yang lazim diseluruh usia adalah kebutaan moral; kita 

semata-mata tidak melihat bahwa situasi yang kita hadapi melibatkan 

permasalahan moral dan memerlukan penilaian moral.  

b. Mengetahui Nilai Moral. 

Nilai-nilai moral seperti menghargai kehidupan dan kemerdekaan, tanggung 

jawab terhadap orang lain, kejujuran, keadilan, toleransi, penghormatan, 

disiplin diri, integritas, kebaikan, belas kasihan, dan dorongan atau dukungan 

mendefinisikan seluh cara tentang menjadi pribadi yang baik. Ketika digabung, 

seluruh nilai ini menjadi warisan moral yang diturunkan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Mengetahui sebuah nilai juga berati memahami 

bagaimana cara menerapkan nilai yang bersangkutan dalam berbagai macam 

situasi.  

c. Penentuan Perspektif. 

Penentuan perspektif merupakan kemampuan untuk mengambil sudut 

pandang orang lain, melihat situasi sebagaimana adanya, membayangkan 



 
 

bagaimana mereka akan berfikir, beraksi, dan merasakan masalah yang ada. 

Kita tidak dapat menghormati orang lain dengan baik dan bertindak dengan 

adil terhadap kebutuhan mereka apabila kita tidak memahami orang yang 

bersangkutan.
39

 

3. Fungsi Pendidikan Karakter 

Fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut: 

1) Pengembangan potensi dasar, agar “berhati baik, berpikiran baik, dan 

berperilaku baik”. 

2) Perbaikan perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku yang sudah 

baik. 

3) Penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. 

Dengan kata lain perkembangan karakter perlu keteladanann yang 

ditularkan melalui proses pembelajaran, pelatihan, pembiasaan terus 

menerus dalam jangka panjang yang dilakukan secara konsisten yang 

dibarengi nilai-nilai luhur. 

Identitas suatu bangsa yaitu karakter adalah acuan dasar prilaku dan 

merupakan tatanan nilai pada saat breinteraksi sesama manusia. Secara 

menyeluruh bermacam-macam karakter dirumuskan atas dasar nilai hidup 

berdasarkan pilar: peace (kedamaian), respect (menghargai), cooperation 

(kerjasama), freedom (kebebasan), happiness (kebahagiaan), honesty 
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(kejujuran), humility (kerendahan hati), love (kasih sayang), dan 

responsibility (tanggung jawab), simplicity (kesederhanaan), toleransi, dan 

persatuan. 
40

 

C. Disiplin 

1. Pengertian Disiplin  

Menurut Kemendiknas, disiplin adalah tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Sikap disiplin 

dalam mematuhi peraturan ini juga dijelaskan dala, surah An-Nisa ayat 59: 

ُسْوَل َواُولِى ْاالَْمِرِمْنُكْم  َفِاْن  ِ  ياَيَُّها الَِّذ ْيَن اَمُنْوااَِطْيُعوا هللاَ َواَِطْيُعواالرَّ

ُسْوِل ِاْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنْوَن ِباهللِا َوْالَيْوِم  ْوهُ ِالى اهللِا َوالرَّ َتَناَزَعْمُتْم ِفْي َشٍئ َفُردُّ

اَْحَسُن تَ  ِ  ْاالَِخرِ  أِْوْيلا ذلَِك َخْيٌروَّ       

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu, 

kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan 

kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya” (59).
41

 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita harus taat pada peraturan. Sebab 

jika kita sudah taat pada peraturan maka sudah timbul sikap disiplin dalam 
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diri. Sikap disiplin ini berpengaruh besar dalam kehidupan baik pribadi, 

masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. 

 Asy Mas‟udi mengatakan bahwa disiplin adalah kesadaran untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan dengan tertib dan terartur sesuai dengan 

peraturan-peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa ada 

paksaan dari siapapun.
42

 

Rusyan, disiplin belajar merupakan penunjang terhadap keberhasilan 

belajar siswa. Disiplin mengarahkan kegiatan secara teratur, tertib, dan rapi 

sebab keteraturan ikut menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan 

belajar. 

Sarumpaet, disiplin ialah suatu aturan dan tata tertib yang digunakan 

dalam menjalankan sebuah sekolah atau rumah. Orang tua yang memahami 

hal ini menyadari betul bahwa proses pendisiplinan adalah prosses yang 

berjalan yang seiring dengan waktu dan pengulangan serta pematangan 

kesadaran diri dari kedua pihak, yakni anak dan orang tua. Menurut Slameta, 

bahwa agar siswa lebih maju, siswa harus disiplin dalam belajar baik 

disekolah maupun dirumah. Menurut Prijodarminto, Disipin belajar adalah 

suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses belajar siswa dari 

serangkaian prilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, 

kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Sikap dan perilaku yang demikian 
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tercipta dan terbentuk melalui proses binaan melalui keluarga, pendidikan dan 

pengalaman.
43

 

Disiplin merujuk pada instruksi sistematis yang diberikan kepada murid 

(disciple). Untuk mendisiplinkan berarti menginstruksikan orang untuk 

mengikuti tatanan tertentu melalui aturan-aturan tertentu. Biasanya kata 

disiplin identik dengan hal negatif. Ini karena untuk melangsungkan tatanan 

dilakukan melalui hukuman. Dalam arti lain, disiplin berarti suatu ilmu 

tertentu yang diberikan kepada murid. Orang dahulu menyebutnya vak 

(disiplin) ilmu. Diperguruan tinggi, disiplin bisa disamakan artinya dengan 

fakultas.
44

 

Disiplin diri mengacu pada latihan yang membuat orang merelakan 

dirinya untuk melaksanakan tugas tertentu atau menjalankan pola perilaku 

tertentu, walaupun bawaannya adalah malas. Misalnya, orang yang memilih 

membaca pelajaran pada saat malam minggu, ketika orang lain santai-santai, 

adalah orang yang tengah mendisiplinkan diri. Maka, disiplin diri adalah 

menhahan diri untuk mengatasi hasrat-hasrat yang mendasar. Disiplin diri 

biasanya disamakan artinya dengan “control diri” (self-control). 

Disiplin diri merupakan pengganti untuk motivasi. Disiplin ini 

diperlukan dalam rangka menggunakan pemikiran sehat untuk menentukan 

jalannya tindakan yang terbaik yang menentang hal-hal yang lebih 

dikehendaki. Perilaku yang bernilai adalah ketika motivasi ditundukkan oleh 
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tujuan-tujuan yang lebih terpikirkan melakukan apa yang senang. Sementara 

perilaku yang baik biasanya adalah melakukan perbuatan yang baik, namun 

dilakukan secara enggan, karena menentang hasrat diri pribadi. Beralih dari 

perilaku biasa kepada perilaku yang bernilai membutuhkan latihan atau 

disiplin.
45

 Disiplin merupakan salah satu sikap yang harus dibentuk sejak 

dini. Displin disekolah sangat penting untuk diterapkan karena untuk 

menerapkan disiplin disekolah, moral peserta didik akan terbentuk untuk 

menjadi manusia yang lebih baik. Sikap disiplin dapat terlihat dari kebiasaan 

peserta didik dalam menaati peraturan disekolah. Apabila disiplin merupakan 

suatu kebiasaan maka peserta didik akan terbiasa meaati atau mematuhi 

peraturan yang ada disekolah.
46

 

Untuk itu ada beberapa cara/tips yang dapat membantu membiasakan diri 

menjadi orang disiplin. Misalnya: 

1) Melihat setiap peluang baru untuk dijadikan pengalaman hidup yang 

menyenangkan. 

2) Menyelesaikan tugas lebih cepat, sehingga tidak mengganggu pikiran 

secara terus menerus. 

3) Melatih diri untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. 

4) Hindari  mengulur-ulur waktu.  

5) Berusaha untuk menjadi professional dan membenahi kepercayaan diri dan 

keyakinan diri dalam menyempurnakan tugas. 
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6) Meninggalkan hal-hal yang membuat cemas, dimana hal-hal tersebut tidak 

pernah terjadi. 

7) Menyiapkan diri untuk tugas yang akan datang, sehingga kita selalu 

bersikap baik. 

8) Meminta tolong kepada yang ahli, jika kita sudah berusaha namn belum 

juga bisa. 

9) Mau mengambil resiko yang minim untuk kemajuan diri. 

10) Banyak bertanya. 

11) Merencanakan sesuatu yang akan datang, dengan tetap menghadapi masa 

sekarang. 

 Penanaman kedisiplinan bertujuan untuk memperlancar proses 

pembelajaran di sekolah dan dan peserta didik mampu untuk melakukan 

sebuah tindakan yang tertata dengan rapi, aman, dan terkendali sehingga 

menghasilkan perilaku yang baik, sikap mental yang bertanggungjawab. 

Disiplin tidak lagi merupakan suatu yang datang dari luar yang memberikan 

keterbatasan tertentu, tetapi disiplin telah merupakan aturan yang datang 

dari dalam peserta didik sebagai suatu hal yang wajar dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Artinya disiplin merupakan nilai yang telah tertanam 

dalam diri peserta didik yang menjadi bagian dalam kepribadian.
47

 

 Seseorang dapat dikatakan disiplin jika sudah mencakup beberapa 

indikator yang mendukung, indikator disiplin antara lain sebagai berikut: 

1) Datang tepat waktu 
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2) Mematuhi tata tertib yang berlaku 

3) Mengerjakan/mengumpulkan tugas tepat waktu 

4) Memakai seragam sekolah sesuai aturan.
48

 

 Disiplin juga dapat dibiasakan dengan menggunakan tata tertib 

disekolah. Tujuan diadakannya tat tertib disekolah menciptakan suatu 

kondisi yang yang menunjang terhadap kelancaran, ketertban dan suasana 

yang damai dalam pembelajaran. Sekolah sebagai lembaga pendidikan 

yanag memiliki tujuan membentuk manusia yang berkualitas, tentunya 

sangat diperlukan suatu aturan yang berguna untuk mewujudkan tujuan 

tersebut. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan bahwa 

peraturan tata tertib disekolah adalah peraturan yang mengatur segenap 

tingkah laku para peserta didik selama mereka bersekolah untuk 

menciptakan suasana yang mendukung pendidikan.
49

 

2. Fungsi Kedisiplinan 

 Disiplin sangat dibutuhkan oleh setiap orang, hal ini dikarenakan disiplin 

menjadi syarat bagi pembentukan sikap dan perilaku yang akan mengantar 

seorang siswa sukses dalam belajar. Adapun fungsi-fungsi kedisiplinan sebagai 

berikut: 

1)  Menata hidup bersama. 
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  Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu 

menghargai orang lain dengan cara mematuhi peraturan yang berlaku, agar 

hubungan antar sesama menjadi baik dan lancar. Jadi disiplin berfungsi 

mengatur kehidupan peserta didik dilingkungan sekolah agar peserta didik 

mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain. 

2) Membangun kepribadian. 

  Kedisiplinan yang diterapkan pada masing-masing lingkungan 

memberikan dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik bagi 

seseorang. Apalagi peserta didik yang sedang tumbuh kepribadiannya, tentu 

lingkungan sekolah yang tertib, teratur, tenang, sangat berperan dalam 

membangun kepribadian yang baik. Jadi disiplin sangat berperan dalam 

membangun kepribadian peserta didik. 

3) Melatih Kepribadian. 

 Kedisiplinan terbentuk melalui suatu proses yang membutuhkan waktu 

panjang, salah satu proses untuk membentuk kepribadian tersebut dilakukan 

melalui latihan karena latihan merupakan proses beelajar serta membiasakan 

diri melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Dengan cara itu orang menjadi 

terbiasa, terlatih, terampil dan mampu melakukan sesuatu dengan baik. Jadi 

disiplin berfungsi membuat siswa terbiasa hidup dalam keteraturan pada 

peraturan yang berlaku.
50
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4) Pemaksaan. 

 Disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang untuk 

mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Pemaksaan ini memiliki dampak 

positif, karena dengan dipaksanya seseorang untuk berperilaku disiplin, akan 

membuat orang tersebut terlatih mengikuti aturan-aturan yang ada 

dilingkungannya. Bentuk pemaksaan yang ada disekolah yaitu peserta didik 

yang tidak tidak mengikuti aturan yang ada di sekolah dan bersikap tidak 

disiplin akan diberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan pelanggaran yang 

dilakukan. Dengan pemaksaan maka akan menumbilkan suatu kebiasaan. 

Kebiasaan disiplin merupakan kebiasaan yang positif yang harus 

dikembangkan dalam berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan 

keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu lingkungan 

yang efektif dalam membentuk kedisiplinan peserta didik yaitu lingkungan 

sekolah. Dalam mendidik, disiplin memiliki peranan penting dalam 

mempengaruhi, mendorong, mengendalikan dan mengubah serta membentuk 

perilaku peserta didik.
51

 

5) Hukuman. 

 Hukuman ialah sanksi yang diberikan kepada peserta didik saat melanggar 

atau tidak menaati aturan-aturan yang ada di lingkungannya. Dengan adanya 

sanksi tersebut peserta didik akan merasa takut untuk melanaggar aturan yang 
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ada, maka dari itu bentuk dan jenis hukuman disesuaikan dengan jenis 

pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Hukuman yang diberikan 

kepada peserta didik yang tidak disiplin bertujuan untuk memberikan 

dorongan kepada peserta didik agar menaati aturan-aturan yang ada di 

lingkungannya. 

6) Menciptakan lingkungan kondusif. 

 Lingkungan pendidikan yang kondusif adalah lingkungan yang nyaman, 

tenang, dan tidak ada gangguan dalam melaksanakan proses pembelajaran, 

sehingga peserta didik dan guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar 

dengan baik. Untuk mewujudkan terciptanya lingkungan sekolah yang 

kondusif maka sekolah membuat peraturan sekolah yang diterapkan semua 

pihak sekolah.
52

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

a. Kesadaran diri 

 Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting 

bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya, selain itu kesadaran diri menjadi 

motivasi yang sangat kuat demi terwujudnya disiplin. 

b. Ketaatan. 
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 Ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan-peraturan 

yang mengatur perilaku. Hal ini harus diikuti oleh kemampuan dan kemauan 

diri yang kuat sebagai langkah penerapan peraturan-peraturan yang mengatur. 

c. Hukuman. 

 Hukuman sebagai upaya penyadaran, mengoreksi dan meluruskan 

tindakan yang salah, sehingga seseorang kembali pada perilaku sesuai 

harapkan. Jadi dengan hukuman kepada peserta didik maka peserta didik akan 

menjadi lebih disiplin terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah. 

d. Teladan. 

 Keteladanan sangat penting bagi terbentuknya perilaku disiplin seseorang, 

karena seseorang sangat dengan mudah menirukan apa yang dilihatnya, 

sehingga setiap perilaku yang baik akan menjadi teladan yang baik bagi 

seseorang. 

e. Lingkungan. 

 Seseorang akan terbentuk berdasarkan lingkungannya. Jadi jikalau peserta 

didik akan terbiasa pada lingkungan sekolah yang disiplin maka peserta didik 

akan terbiasa berperilaku disiplin. 

f. Latihan disiplin. 

 Perilaku disiplin dalam diri dapat dicapai dan dibentuk melalui proses 

latihan dan kebiasaan, artinya disiplin akan terbentuk melalui kebiasaan yang 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.
53
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 Dari faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin diatas dapat disimpulkan 

bahwa disiplin peserta didik di sekolah dapat terbentuk karena kesadaran dari 

dalam diri peserta didik untuk mematuhi atau menaati peraturan yang berlaku di 

sekolah, tetapi kesadaran itu terbentuk melalui proses yang berkelanjutan baik 

dalam proses kesadaran dari pendidik maupun lingkungan.  

4. Aspek-aspek Disiplin 

Menurut Bahri ada tiga aspek disiplin yaitu sebagai berikut: 

(1) Sikap mental (mental attitude) merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil 

latihan pengendalian pikiran dan pengendalian watak. 

(2) Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan tingkah laku, pemahaman 

tersebut menumbuhkan kesadaran untuk memahami disiplin sebagai suatu 

aturan yang membimbing tingkah laku. 

(3) Sikap dan tingkah laku yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati 

untuk menaati segala hal secara cermat. 

Bersadarkan pendapat tersebut dapat difahami bahwa aspek-aspek yang perlu 

dikembangkan untuk membentuk sikap disiplin adalah pemahaman tentang 

perilaku, menumbuhkan sikap mental yang taat, norma yang mengatur, 

keteguhan hati serta kesadaran untuk mematuhi norma yang berlaku. 

5. Unsur-unsur Disiplin 

1) Peraturan. 

Adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Pola tersebut mungkin 

ditetapkan oleh orang tua, guru dan teman bermain. Tujuan peraturan adalah 



 
 

untuk mewujudkan anak lebih bermoral dengan membekali pedoman perilaku 

yang disetujui dalam situasi tertentu. Peraturan yang jelas dapat diterapkan 

secara efektif, akan membantu anak anak merasa aman dan terhindar dari 

tingkah laku yang menyimpang. 

2) Hukuman. 

Hukuman berasal dari kata kerja Latin “punier” dan berarti menjatuhkan 

seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan, atau pelanggaran sebagai 

ganjaran atau pembalasan. Tetapi hukuman untuk perilaku yang salah hanya 

dapat dibenarkan bila ia mempunyai nilai pemdidikan dan ketika perkembangan 

bahasa anak lebih baik, penjelasan verbal harus menggantikan hukuman. 

3) Penghargaan. 

Istilah penghargaan menurut Hurlock adalah tiap bentuk penghargaan untuk 

suatu hasil yang baik. Penghargaan tidak perlu berbentu materi, tetapi dapat 

berupa kata-kata pujian, senyuman, atau tepukan di panggung,. 

4) Konsistensi. 

Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Konsistensi harus 

menjadi ciri semua aspek disiplin. Harus ada konsistensi dalam peraturan yang 

digunakan sebagai pedoman perilaku, konsistensi dalam cara ini diajarkan dan 

dipaksakan, dalam hukuman yang diberikan kepada mereka yang tidak 

menyesuaikan pada standar, dan dalam penghargaan bagi mereka yang 

menyesuaikan.
54
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Ditegaskan dalam Perpres No 87 Tahun 2017 tentang penguatan Pendidikan 

karakter menegaskan bahwa penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter 

(PPK) pada satuan pendidikan jalur formal dilakukan secara terintegritas dalam 

kegiatan intrakulikuler, konkurikuler, dan ekstrakulikuler. 

a. Intrakulikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar 

dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Konkulikuler adalah kegiatan yang ddilaksanakan untuk penguatan, 

pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakulikuler. 

c. Ekstrakulikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka 

perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan 

kemandirian peserta didik secara optimal.
55

 

Salah satu ektrakulikuler yang dapat membentuk kedisiplinan adalah 

ekstrakuler pramuka. Gerakan pramuka mampu membentuk watak disiplin dan 

kepribadian peserta didik. Proses latihan kepramukaan harus menjadi proses 

pembelajaran diri dari untuk dan oleh peserta didik dibawah kepemimpinan 

pembina sebagai orang dewasa. Dalam kegiatannya setiap anggota Pramuka 

dituntut untuk menaati setiap kode etik yang ada dalam kepramukaan. Kegiatan 

kepramukaan ini sangat membantu peserta didik dalam membentuk mental yang 

positif terutama kedisiplinan. Dalam setiap kegiatannya, baik yang bersifat umum, 
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maupun khusus, baik dalam keadaan santai, maupun serius akan selalu diterapkan 

sikap kedisiplinannya sehingga terbentuklah jiwa yang disiplin.
56

  

Saat mengikuti kegiatan kepramukaan, sebenarnya banyak manfaat yang kita 

dapatkan. Hampir semua hal yang dipelajari didalam gerakan pramuka dapat 

dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuat karya dari barang 

bekas, memasak, menyiapkan serta merapihkan barang pribadi. Selain itu dengan 

mengikuti kegiatan kepramukaan kita juga belajar untuk bertahan hidup ketika 

hidup di alam terbuka dengan membuat tenda, membuat api dari kayu, makan 

dengan bahan seadanya, tidak mengandalkan listrik, jauh dari keramaian dan sulit 

mencari apapun. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan 

pramuka adalah kedisiplinan. Saat anak atau peserta didiik mengikuti kegiatan 

pramuka, pelajaran yang paling dasar adalah pembentukkan karakter anak. Ia akan 

dilatih untuk menyiapkan dan melakukan apapun seorang diri tanpa dibantu orang 

tua. Ia juga akan dilatih untuk tepat waktu seperti saat bangun tidur, mandi, 

makan, belajar atau aktivitas lainnya. Anak akan dilatih disiplin sejak kecil akan 

terbiasa berdisiplin sehingga akan menjadi kebiasaan yang baik yang terbawa 

hingga ia dewasa dan dapat bekerja dengan hasil yang memuaskan karena 

kedisiplinannya tersebut.
57 

D. Penelitian Yang Relevan 
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Dalam penulisan skripsi ini peneliti terlebih dahulu melakukan penelaahan 

terhadap beberapa karya penelitian yang berhubungan dengan judul peneliti. 

1. Puput Suryani, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2016/2017, 

dengan judul “Pengaruh Kegiatan Pramuka Terhadap Kedisiplinan Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 1 Terusan Nunyai Tahun Ajaran 2016/2017”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kegiatan 

pramuka dengan kedisiplinan siswa di SMP Negeri 1 Terusan Nunyai. Dari 

hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh kegiatan Pramuka dengan 

kedisiplinan siswa. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

pelanggaran siswa terhadap tata tertib menurun setelah adanya kegiatan 

pramuka, dan meningkatnya kedisiplinan siswa dari setiap tata tertib di 

sekolah setelah ada kegiatan pramuka.  

2. Ridho Agung Juwantara, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung. Dengan judul 

“Efektivitas Estrakulikuler Pramuka Dalam Menanamkan Nilai Karakter 

Siswa Kelas V MIS Masyariqul Anwar 4 Bandar Lampung”.  

 

E. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana 

menghubungkan teori dengan faktor yang akan diidentifikasi sebagai masalah. 

Kerangka berpikir adalah bagian dari teori yang menjelaskan tentang alasan atau 

argumen bagi rumus hipotesis, akan menggambarkan alur pemikiran peneliti dan 



 
 

pemberian terhadap orang lain, tentang hipotesis yang diajukan. Pada bagian ini 

akan dijelaskan hubungan ekstrakulikuler Pramuka dengan Karakter Disiplin 

siswa. 

Ekstrakulikuler merupakan kegiatan diluar pembelajaran yang dapat 

mempengaruhi karakter siswa. Pendidikan kepramukaan merupakan proses 

penerapan pendidikan yang praktis, pendidikan ini terjadi diluar lingkungan 

sekolah maupun lingkungan keluarga yang dilaksanakan di alam terbuka atau 

outdor untuk membangun suasana menyenangkan, menyehatkan, menarik, 

menantang, teratur, dan terarah dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan 

dan metode kepramukaan, yang tujuan akhirnya yaitu membentuk karakter atau 

kepribadian yang berakhlak mulia.
58

 

Sedangkan disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Disiplin merujuk pada instruksi 

sistematis yang diberikan kepada murid (disciple). Untuk mendisiplinkan berarti 

menginstruksikan orang untuk mengikuti tatanan tertentu melalui aturan-aturan 

tertentu. Biasanya kata disiplin berkonotasi negatif. Ini karena untuk 

melangsungkan tatanan dilakukan melalui hukuman. Dalam arti lain, disiplin 

berarti suatu ilmu tertentu yang diberikan kepada murid. Orang dahulu 

menyebutnya vak (disiplin) ilmu.
59

 

Gerakan pramuka mampu membentuk watak disiplin dan kepribadian 

peserta didik. Dalam setiap kegiatannya, baik yang bersifat umum, maupun 

                                                             
58 Nursanti Riandini, Buku Panduan Pramuka............, h. 11 
59 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk..............,h. 35-36 



 
 

khusus, baik dalam keadaan santai, maupun serius akan selalu diterapkan sikap 

kedisiplinannya sehingga terbentuklah jiwa yang disiplin.
60

 Salah satu manfaat 

yang dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan pramuka adalah kedisiplinan. Saat 

anak atau peserta didiik mengikuti kegiatan pramuka, pelajaran yang paling dasar 

adalah pembentukkan karakter anak. Ia akan dilatih untuk menyiapkan dan 

melakukan apapun seorang diri tanpa dibantu orang tua. Ia juga akan dilatih untuk 

tepat waktu seperti saat bangun tidur, mandi, makan, belajar atau aktivitas 

lainnya.
61
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