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ABSTRAK 

 

CHOIRUNNAS, MOHAMAD. 2013. Kegiatan  Pramuka Dalam 

Pembentukan Kedisiplinan Dan Tanggung Jawab Siswa Di Mts 

Miftahul Ulum Pucang Kradinan Dolopo Tahun 2012 Skripsi : 

Program Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing (I) Drs. H 

Moch. Saichu M.S.i (II) Ahmad Syaikhudin. M.Pd. 

Kata kunci : Kegiatan dan Karakter 

Pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

demokratis serta bertanggungjawab.  Dalam pembentukan karakter bisa 

dilaksanakan di berbagai bidang mulai dari kegiatan formal dalam non formal. 

Skripsi ini membahas tentang Kegiatan dalam pembentukan kedisiplinan 

dan Tanggung Jawab Siswa di MTs Miftahul Ulum Pucang Kradinan Dolopo. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan mengunakan 

pengumpulan data yang digunakan yaitu, interview, observasi dan dokumentasi, 

sedangkan analisis data yang dipakai adalah analisis data reduksi, display data, 

dan pengambilan kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa : 1. Kegiatan Kepramukaan 

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan Tanggung Jawab 

dan Kedisiplinan Siswa. 2. Faktor pendukung dan penghambat muncul murni dari 

intern dan ektern dimana ada beberapa pihak yang mendukung kegiatan 

kepramukaan karena didalam kepramukaan bisa dilakukan pendidikan karakter 

seperti halnya pendidikan formal didalam kelas. Adapun penghambat pelaksanaan 

kegiatan ini karena kurang adanya pemahaman terkait dengan pembinaan 

kepramukaan sehingga dukungan kurang baik dari Orang Tua, Masyarakat, dan 

Lingkungan Masyarakat sekolah itu sendiri. 

Dengan adanya hasil yang nampak seperti yang telah disampaikan dalam 

skripsi ini, hendaknya dari madrasah lebih mendukung lagi kaitannya dengan 

kegiatan kepramukaan sebagai wadah untuk pembentukan karakter agar tercapai 

tujuan pendidikan dan kepramukaan sesuai dengan harapan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah upaya mengembangkan bakat dan kemampuan 

individu sehingga potensi kejiwaan dapat diaktualisasikan secara sempurna
1
. 

Hal ini dapat dibuktikan melalui perbedaan yang mendasar antara manusia dan 

binatang dimana binatang hanya di beri insting sedangkan manusia diberikan 

sebuah akal dan pikiran. Dalam pendidikan islam orang yang mempunyai 

derajat yang tinggi adalah orang yang berilmu, seperti yang difirmankan 

dalam al-Qur’an surat Al-Mujadillah ayat 11 

 

  َْ  َِ   اَِ ْ َ  َ  َا ُْ ِاْ ُ ْ  َ  اَِ ْ َ   ُْ اُ ْ اِلْ َ  َ َ ٰ ٍ  َ  ُ  َِ  اَْلَ  ُْ َ  َ  ِْ  ٌ 

 

Artinya “Niscaya Allah akan meninggikan Orang-Orang yang Beriman 

diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.2 Dari firman 

tersebut secara tidak langsung bahwa pendidikan bisa dapat diartikan sebuah 

kewajiban bagi setiap muslim, bahkan dalam sebuah haditsjuga di terangkan 

bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim”3
. 

                                                 
1
 Muhamad Amin. Konsep Masyarakat Madani Islam, (Jakarta :Fikahadi Aneka, 1992) 

93. 
2
 M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Misbah, (Jakarta : Lentera Hati 2005) 77.  

3
 Imam Al-Ghazali . Ihya’ Ulumiddin (Menghidupkan Ilmu –Ilmu Islam)Jilid  I, 

(Semarang : CV. Asy Syifa’) 3. 



 

 

 

3 

 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 Pendidikan adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis 

serta bertanggung jawab.
4
 

Pendidikan bisa dilakukan di lingkungan formal seperti SD/MI, 

SMP/MTs, dan MA/SMA, dan bisa juga dilakukan secara non formal seperti 

pendidikan yang dilakukan di luar sekolah. Selain itu juga ada sebuah wadah 

untuk mengembangkan bakat dan minat seorang peserta didik yaitu dengan 

Organisasi Siswa Intra Sekolah atau Organisasi Ektra Sekolah misalnya 

Pramuka, KSR, Rohis, Pecinta Alam, Teater dan lain-lain. Semua pendidikan 

formal dan non formal mempunyai tujuan untuk membentuk karakter peserta 

didik. 

Pendidikan karakter seharusnya ditanamkan kepada peserta didik sejak 

dini, karena sangat mempengaruhi tingkah laku peserta didik. Sebagai 

lembaga formal, guru mempunyai peran yaitu mentransfer nilai-nilai yang 

luhur kepada peserta didik. Selanjutnya, kegiatan ektrakurikuler juga 

mempunyai peranan penting  dalam pembentukan karakter. Disamping 

sebagai tempat untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik, 

                                                 
4
 Undang-undang.  SISDIKNAS UU No 20 Tahun 2003, (Bandung : Citra Umbara, 2006) 

76. 
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ektrakurikuler juga sebagai tempat penanaman moral dan pembentukan 

karakter di luar pendidikan formal. 

Secara Umum Gerakan Pramuka adalah nama organisasi yang 

merupakan suatu wadah proses pendidikkan kepramukaan
5
 yang 

menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan  dan Metode Kepramukaan. 

Sedangkan Kepramukaan adalah nama kegiatan anggota Gerakan 

Pramuka. Kepramukaan merupakan pelengkap pendidikan di lingkungan 

sekolah dan pendidikan di lingkungan keluarga, untuk mengisi kebutuhan 

peserta didik yang tidak terpenuhi oleh kedua lingkungan pendidikan tersebut. 

Selain itu pramuka sangat berperan sebagai wadah untuk pengkaderan, dan 

pengembagan bakat dan minat siswa dan siswi dalam bidang kepramukaan. 

Melihat realita yang ada di kalangan Sekolah Dasar hingga Sekolah 

Menengah Atas masih banyak dijumpai peserta didik yang mempunyai 

karakterdan moral yang kurang baik. Padahal, tujuan pendidikan untuk 

membentuk sebuah karakter peserta didik, moral dan kepribadian peserta 

didik. Disini bisa dikatakan bahwa pendidikan yang dilakukan secara formal 

atau pendidikan secara non formal itu kurang berhasil. 

Pendidikan karakter yang dilaksanakan di MTs Miftahul Ulum ini yang 

dilakukan dengan Pembiasaan yang ditumbuhkan melalui kegiatan rutin, 

spontan, dan keteladanan yang baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Sedangkan pembiasaan melalui kegiatan terprogram dilaksanakan secara 

bertahap disesuaikan dengan kalender pendidikan, semua guru berpartisipasi 

                                                 
5
 Sunardi, Andri Bob. Boyman Materi-Materi Kepramukaan, Bandung : Nuansa Muda 

2006. 
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aktif dalam membentuk watak, kepribadian dan kebiasaan positif. Peran 

konselor dalam hal ini memberikan bimbingan dan konseling, arah 

pengembangan kebiasaan peserta didik dalam kehidupan sehari – hari dan 

sekaligus mengkoordinir penilaian perilaku mereka melalui pengamatan guru-

guru terkait. Sedangkan Kegiatan pembinaan diluar kelas dilaksanakan dalam 

kegiatan ekstrakurikuler. Ektrakurikuler wajib yang ada di MTs Miftahul 

Ulum dilaksanakan adalah Ekstrakurikuler Pramuka khususnya untuk peserta 

didik kelas VII. 

Berdasarkan kasus yang penulis ditemui bahwasannya pendidikan 

karakter dan moral merupakan hal yang tidak asing dalam pendidikan, bahkan 

sudah banyak sekolah atau instansi pendidikan yang melaksanakan, akan 

tetapi masih banyak peserta didik yang mempunyai karakter dan moral yang 

kurang baik. Penulis banyak menemui kasus seperti itu di MTs Miftahul Ulum 

Pucang Desa Kradinan  kecamatan Dolopo Kab. Madiun. 

Fakta dilapangan menunjukkan banyak sekali kejadian yang 

menunjukkan karakter dan moral peserta didik yang kurang baik dikalangan 

masyarakat sekolah seperti halnya banyaknya peserta didik yang membolos 

tidak mengikuti pelajaran, itu pelanggaran yang sudah sering terjadi di 

kalangan sekolah, akan tetapi secara moral masih banyak peserta didik yang 

cara berpakaian tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh 

Sekolah atau lembaga, bahkan tidak sesuai dengan norma yang ada dalam 

pendidikan. Permasalahan tersebut bisa disebabkan oleh banyak faktor 
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diantaranya kurang adanya perhatian dari pihak yang menangani kegiatan para 

peserta didik di sekolah. 

Dari pemaparan di atas adanya kesenjangan antara konsep 

pengembangan diri dengan kenyataan yang ada, disini penulis mencoba untuk 

membahas lebih mendalam tentang Pendidikan karakter siswa di MTs, dan 

akan penulis sajikan dalam bentuk kajian penelitian Kualitatif dengan judul 

“KEGIATAN PRAMUKA DALAM PEMBETUKAN KEDISIPLINAN DAN 

TANGGUNG JAWAB SISWA DI MTS MIFTAHUL ULUM PUCANG 

KRADINAN DOLOPO TAHUN 2012 ”. 

 

B. FokusPenelitian  

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terdapat kegiatan 

kepramukaan yang dapat mengantisipasi terjadi pelanggaran yang di lakukan 

di sekolah oleh pelajar dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab. Dalam hal 

ini penulis memfokuskan pada Kegiatan pramukadalam pembentukan 

kedisiplinan dan tanggung jawab siswa melalui program yang dicanangkan 

dan direncanakan. 

 

C. RumusanMasalah 

Setelah memahami latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan, 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan kepramukaan dalam pembentukan 

kedisiplinan dan tanggung jawab siswa di MTs Miftahul Ulum Pucang 

KradinanDolopo Tahun 2012?    
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2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Pembina Pramuka dalam 

pembentukan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa di MTs Miftahul 

Ulum Pucang KradinanDolopo Tahun 2012? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini mempunyaiTujuansebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan kegiatan kepramukaan di MTs Miftahul 

Ulum Pucang Kradinan Dolopo Tahun 2012. 

2. Untuk mengatahui faktor pendukung dan penghambat dalampelaksanaan 

kegiatan kepramukaan di MTs Miftahul Ulum Pucang Kradinan 

DolopoTahun 2012. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitan ini diharapkan dapat mengatahuiseberapa besarperanan 

kegiatankepramukaan dalam pembentukan kedisiplinan dan tanggung 

jawab peserta didik di dalam kegiatan ektrakurikuler. 

b. Dapat menjadi masukan bagi para ilmuan Pendidikan yang berkaitan 

dengan Peranan Pembina Pramukadalam pembentukankedisiplinan  dan 

tanggung jawab Peserta didik. 

c. Sebagai wahana untuk mengembangkan ke ilmuan bagi peneliti yang 

mestinya di terapkan di lingkuangan masyarakat sekolah. 
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d. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan untuk kajian lebih 

lanjut bagi mereka yang meneliti masalah yang terkait. 

2. Manfaat Praktis 

a. Kepala Sekolah, memberikan informasi tentang peranan Pembina 

Pramuka dalam pembentukan karakter peserta didik. 

b. Bagi guru dan karyawan/staf, dapat dijadikan bahan informasi tentang 

pendidikan/pembentukan karakterpeserta didik tidak hanya dilakukan di 

dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. sehingga diharapkan 

mereka dapat memberikan bimbingan serta arahan kepada peserta didik 

untuk lebih aktif dan giat dalam melaksanakan kegiatan dalam 

ektrakurikuler. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Pendekatan 

Pendekatan ini termasuk penelitian kualitatif Deskriftif yaitu 

penelitian yang beruasaha mengungkapkan gambaran fenomena – 

fenomena yang ada dilapangan dan menghasilkan data diskriptif berupa 

kata – kata tertulis / lisan dari orang atau perilaku yang dapat di amati.
6
 

Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai narasumber 

data langsung, deskriptif, proses lebih di pentingkan daripada hasil.
7
 

  

                                                 
6
 Lexy Moleong MetodologiPenelitian Kualitatif (Bandung Ramaja Rosda Karya 1995) 

27. 
7
 Lexy Moelong Metodoligi Penelitian Kualitatif (Jakatra: Raja Gravindo Persada,1998) 

22.  
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2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini kehadiran seorang peneliti sangat perlu. Dalam 

hal ini untuk mengetahui aktifitas pembina pramuka dalam kegiatan yang 

dilaksanakan di MTs Miftahul Ulum Pucang Kradinan. 

3. Lokasi 

Dalam Penelitian ini penulis mengadakan penelitian di MTs Miftahul 

Ulum Pucang Kradian Dolopo. Di Madrasah ini mempunyai aktifitas 

siswa yang beranekaragam untuk kegiatan ektrakurikuler misalnya 

Qiro’atul Qur’an, Habsy, Futsal, Bola voly, Tenis Meja, Pramuka dan 

kegiatan Mukadhoroh, dimana kegiatan tersebut sifatnya sebagai 

penunjuang dan menjadi salah satu pendidikan karakter yang dilaksanakan 

di MTs Miftahul Ulum. Kegiatan ektrakurikuler yang dilaksanakan di MTs 

Miftahul Ulum ini bahwa kegiatan ektrakurikuler yang harus diikuti semua 

disiswa adalah ektrakurikuler Pramuka.Dalam hal ini menarik peneliti 

untuk mengetahui sejauh mana kegiatan kepramukaan dalam pembentukan 

karakter siswa siswi di MTs Miftahul Ulum. 

4. Subyek Penelitian 

Adapun Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pembina 

pramuka MTs Miftahul Ulum Kradinan Dolopo tahun 2012 dan Orang – 

orang yang bisa di mintai keterangan terkait dengan penelitian ini. 

5. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Dengan 
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demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata sebagai sebagai 

sumber data utama.Sedangkan data tertulis, foto dan statistik adalah sebagai 

data tambahan.Sumber data dalam penelitian adalah  

a. Sumber data primer (lapangan) 

Informan, yaitu para pembina Pramuka yang berada di MTs 

Miftahul Ulum Kradinan Dolopo dan orang – orang  yang terkait 

dengan  yang berada di MTs Miftahul Ulum yang bisa di dimintai 

keteranga tentang penelitian ini. 

b. Sumber data sekunder sebagai referensi 

Sumber data sekender dari penelitian ini adalah berupa buku-

buku atau dokumen - dokumen yang bisa mendukung tentang 

penelitian ini. 

6. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa 

metode yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu: 

a. Interview, yaitu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan di 

dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara 

langsung keterangan-keterangan.8 

b. Observasi bisa diartikan  sebagai pengamatan dan catatan dengan 

sistematik  tentang fenomena yang diselidiki
9
. 

c. Dokumentasi, mengumpulkan semua tulisan-tulisan atau data-data yang 

ada hubungan dengan materi pembahasan dalam skripsi ini. 

                                                 
8
 Cholid Narbuka, Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Antariksa, 2001) 

83 
9
  Sutrisno Hadi Metodologi Research (Yogakarta : Universitas Gajah Mada 1981) 136. 
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Dokumentasi bisa diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber non lisan (Dokumen  dan Rekaman)
10

. 

7. Teknik PengolahanData / Analisis Data 

Analisis data adalah proses terakihr dari sebuah penelitian sebelum 

menulis laporan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

menerapkan analisa secara interaktif sebagai sebuah teknik analisa data. 

Tahapan-tahapan dari analisa interaktif  adalah reduksi data, data 

display dan kesimpulan.  

a. Reduksi data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan 

polanya.Di dalam tahapan ini peneliti membutuhkan pengelompokkan 

terhadap hasil pengmpulan data.Melalui reduksi data peneliti dapat 

fokus terhadap data yang dianalisis. 

b. Data display  

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data.Penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang 

bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini adalah memudahkan 

pemahaman terhadap apa yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan 

penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah difahami. Dengan 

menyajikan data, akan memudahkan peneliti untuk memahami apa 

yang terjadi.  

                                                 
10

 Sutrisno Hadi.Metodologi Researchjulid II (Yogakarta : Fakultas Psikologi 1991) 226. 
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c. Kesimpulan Sementara  

Kesimpulan dalam tahapan ini penelitian ini mengungkap 

temuan berupa hasil diskripsi atau gamaran suatu objek yang 

sebelumnya masih kurang jelas dan diambil kesimpulan.Kesimpulan 

ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan diawal.
11

 

 

G. Sistematika Pembahasan. 

BAB I 

 

 

 

BAB II 

 

 

 

BAB III 

 

 

 

BAB IV 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

Dalam bab ini memebahas tentang latar belakang, fokus data, 

rumusan masalah,tujtuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik 

pengumpulan data. 

Pada  bab II ini membahas tentang landasan teori peran 

pembina pramuka dalam pembentukan kedisipinan dan 

tanggung jawab. Dimana landasan teori ini sebagai acuan atau 

kerangka teori dalam pelakasanaan penelitian ini. 

Pada bab III ini berisi tentang Diskripsi data yaitu meliputi 

sejarah Lembaga, Letak Lembaga, data siswa yang melakukan 

pelanggaran, Peranan Pembina, program kerja yang telah di 

rencanankan dan kendala-kendala yang dihadapi. 

Pada Bab IV ini berisis tentang analisis dari data yang ada dan 

dan pembahasan tentang permasalahan yang ada di MTs 

Miftahul Ulum pucang Kradinan Dolopo. 

                                                 
11

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D ( Bandung : Alfabeta 2005 ) 16-12. 
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BAB V : Pada Bab V ini merupakan penutup yang berisi tentang 

kesimpulan dan kritik dan saran dari peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU 

 

A. Gambar Umum Tentang Pramuka 

1. Sejarah Pramuka 

Sejarah mengatakan bahwa pramuka berasal dari inggris yang di 

pelopori seorang tokoh yang bernama Sir Robert Baden Powell pada tahun 

1908 yang sekaligus menerbitkan sebuah buku yang berjudul scouting For 

Boys dimana buku ini yang menyebabkan anak – anak remaja tertarik dan 

berbondong-bondong untuk mengikutinya.  

 Kepanduan ini masuk di Indonesia pada masa penjajahan belanda. 

Kegiatan kepanduan yang berada di Indonesia ini awal mulanya di dirikan 

oleh Persatuan Pandu – Pandu Hindia Belanda atau yang di kenal dengan 

NIPV (Nederland Indische Padvinders Vereniging)
12

. Kepanduan ini 

hanya di ikuti oleh orang – orang belanda saja karena ini sangat 

menghawtirkan pemerintahan belanda. Dengan demikian berdirilah 

kepanduan yang bercirikan nasionalisme yaitu Javeanse Padvinders 

Organisatie (JOP) atas prakarsa Sultan Mangkunegara. Kemudian pada 

ttahun 1928 belanda melarang menggunakan istilah Padvinder untuk orang 

Indonesia. Kemudian nama Pandu dan Kepanduan baru di kemukakan 

                                                 
12

 Listy, Anang. Buku Pandu Sejati,  Surabaya : Mitra Media Group, 2014 
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pertama kali di kongres SIAP oleh KH. Agus Salim di kota Banjarnegara, 

Banyumas Jawa Tengah. 

Demikian perkembangan pandu di Indonesia pada waktu itu masih 

belum menjadi satu namanya Pramuka, akan tetapi masih membuat nama 

organisasi agama ada  juga kepanduan yang bernafaskan kebangsaan. 

Misalnya kepanduan yang bernafaskan kebangsaan yaitu Pandu Indonesia 

(PI), Padvinders Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), 

Sinar Pandu Kita (SPK) dan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). 

Sedangkan yang bernapas agama Pandu Ansor, Al Wathoni, Hizbul 

Wathan, Kepanduan Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders 

Organisatie (IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan 

Azas Katolik Indonesia (KAKI), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI). 

Sehingga pada tahun 1960-an mulai dirintis namanya gerakan 

kepanduan dan setahun kemudian lahirlah nama Gerakan Pramuka pada 

tanggal 14 Agustus Tahun 1961
13

 yang kemudian pada tanggal itu di 

tetapkan sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. 

 

2. Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan 

Prinsip Dasar kepramukaan dan metode kepramukaan merupakan ciri 

khas yang membedakan kepramukaan dan lembaga Pendidikan yang lain 

                                                 
13

 Kepres RI. No 238 Tahun 1961 Tentang Gerakan Pramuka. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pandu_Ansor
http://id.wikipedia.org/wiki/Hizbul_Wathan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hizbul_Wathan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hizbul_Wathan
http://id.wikipedia.org/wiki/Islam
http://id.wikipedia.org/wiki/Katolik
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yang dilakasanakan dengan kepentingan, kebutuhan, situasi dan kondisi 

masyarakat. Adapun Prinsip dasar Kepramukaan
14

 adalah : 

1. Iman dan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan seisinya. 

3. Peduli terhadap diri pribadinya 

4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. 

Sedangkan Metode Kepramukaan merupakan cara belajar progresif 

melalui
15

: 

1. Pengamalan kode Kehormatan Pramuka 

2. Belajar sambil Melakukan 

3. Sistem berkelompok 

4. Kegiatan yang menantang dan meningkatkan serta mengandung 

pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani 

anggota muda dan anggota dewasa muda. 

5. Kegiatan di alam terbuka  

6. Sistem tanda kecakapan 

7. System satuan terpisah untuk putra dan untuk putri 

8. Kiasan dasar   

Sedangkan pramuka itu adalah orang yang atau anggota pramuka 

dimana di dalam pramuka  anggota dibedakan menjadi 2 Golongan
16

 yaitu: 

                                                 
14

  Sunardi, Andri Bob. Boyman Materi-Materi Kepramukaan, Bandung : Nuansa Muda 

2006 
15

  Ibid hal. 62 
16

 Keputusan  Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 203 Tahun 2009 Tentang 

Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 
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1. Anggota muda yaitu peserta didik S,G,T,D (Siaga, Galang , Penegak 

dan Pandega) 

2. Anggota dewasa yaitu Pembina Pramuka, pembantu Pembina 

Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pembina Profesional,  Pamong 

SAKA dan Instruktur SAKA, Pimpinan SAKA, Andalan, Pembantu 

Andalan, Anggota MABI, Staf Karyawan Kwartir, Mitra. 

3. Kedudukan Pramuka Dalam Pendidikan  

Pramuka adalah seseorang yang berada di dalam gerakan pramuka 

atau anggota pramuka. Sedang Gerakan Pramuka adalah sebuah wadah 

yang dilembaga sekolah yang mempunyai peran dan fungsi melakukan 

pendidikan di luar sekolah, di luar keluarga serta sebagai wadah 

pembinaan dan pengembangan generasi muda, dengan menerapkan Prinsip 

Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta Sistem Among, yang 

pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan 

perkembangan bangsa serta masyarakat Indonesia.
17

 Selain pramuka 

sebagai pendidikan diluar sekolah dan di luar keluarga mempunyai andil  

yang sangat besar dalam pendidikan karakter karena di dalam pramuka 

mempunyai kode kode kehormatan yang merupakan dasar moral dan janji 

gerakan pramuka. 
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B. Pengertian Pembina dan Sistem Pendidikan Pramuka 

Pembina Pramuka adalah orang yang pengajaran atau orang 

pembinaan dalam gerakan pramuka. Sedangkan membina Pramuka 

merupakan memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan 

mengembangkan
18

 : 

1. Kepribadian 

2. Pengetahuan dan ketrampilan 

3. Kecenderungan/keinginan serta kemampuan, peserta didik sehingga 

menjadi manusia yang aktif, kreatif, inovatif, pelopor dan mandiri. 

Hubungan antara pembina dengan peserta didik menggunakan sistim 

among. 

a. Sistim among berarti mendidik anggota Gerakan Pramuka menjadi insan 

merdeka, jasmani, rohani, dan pikirannya, disertai rasa tanggungjawab 

dan kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain. 

b. Sistim among mewajibkan para pembina pramuka melaksanakan prinsip 

– prinsip kepemimpinan sebagai berikut: 

1. Ing ngarso sung tulodo maksudnya di depan menjadi teladan. 

2. Ing madyo mangun karso maksudnya ditengah membangun 

kemauan. 

3. Tut wuri handayani maksudnya dari belakang memberi dorongan 

dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. 

                                                 
18
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c. Dalam melaksanakan tugasnya pembina wajib bersikap dan berperilaku 

berdasarkan: 

1. Cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, 

kesanggupan berkorban dan rasa kesetiakawanan sosial. 

2. Disiplin disertai inisiatif dan tanggungjawab terhadap diri sendiri, 

sesama manusia , negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, 

serta bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

d. Hubungan pembina dengan peserta didik merupakan hubungan khas, 

yaitu setiap pembina wajib memperhatikan perkembangan peserta 

didiknya secara pribadi agar perhatian terhadap pembinaannya dapat 

dilaksanakan sesuai dengan tujuan kepramukaan. 

e. Pembina berusaha secara bertahap menyerahkan pimpinan kegiatan 

sebanyak mungkin kepada peserta didik, sedangkan pembina secara 

kemitraan memberi semangat, dorongan dan pengaruh yang baik. 

f. Hubungan antara pembina dengan peserta didik adalah hubungan 

keluarga, hal ini diwujudkan dalam panggilan sebagai berikut: 

1. Ibunda atau Ayahanda, disingkat Bunda atau Yanda untuk Pembina 

Siaga. 

2. Bucik atau Pakcik untuk Pembantu Pembina Siaga . 

3. Kakak disingkat Kak untuk Pembina Penggalang dan para Pembantu 

Pembina Penggalang. 

4. Kakak disingkat Kak untuk Pembina Penegak dan para Pembantu 

Pembina Penegak. 
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5. Kakak disingkat Kak untuk Pembina Pandega. 

Sesuai dengan Bab V tentang Pemimpin Poin 6 tentang Pembina 

Gudep pada Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tentang 

Perautran pelaksanaan Pramuka di gugusdepan menerangkan bahwa 

Gugusdepan dikelola secara kolektif oleh pembina gugusdepan yang 

dipimpin oleh Ketua Gugusdepan. 

Pembina Gugusdepan mempunyai tugas dan tanggung jawab
19

: 

a. Mengelola gugusdepan selama masa baktinya digugusdepan. 

b. Melaksanakan ketetapan Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting dalam 

pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan 

Musyawarah Gugusdepan dan ketentuan lain yang berlaku.  

c. Meningkatkan jumlah dan mutu anggota gugusdepannya : 

i. Peserta didik 

1. Menyiapkan rencana kerja gugusdepan untuk disampaikan kepada 

mabigus guna mendapat dukungan. 

2. Menjamin bahwa program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan dengan memperhatikan keamanannya. 

3. Menjadikan semua anggota gugusdepannya sebagai insan 

kehumasan Gerakan Pramuka 

ii.  Anggota Dewasa 

1. Mengusahakan agar para pembina memiliki keterampilan, 

kemampuan dan komitmen yang baik. 

                                                 
19

  Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 231 Tahun 2007 Tentang  

Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka. 



 

 

 

21 

 

 

2. Menilai kinerja pembina dan mengambil tindakan yang perlu untuk 

menjaga kwalitas kepemimpinan dalam gugusdepan misalnya 

dengan mengirim pembina mengikuti pelatihan, memberi 

pengalaman untuk ikut serta dalam panitia/t im kerja, baik di 

lingkungan gugusdepan maupun kwartir. 

3. Mengusulkan anggota gugusdepan kepada kwartir untuk 

mendapatkan tanda penghargaan. 

4. Merekrut anggota baru 

d. Membina dan mengembangkan organisasi, perlengkapan, dana dan 

keuangan gugusdepan. 

e. Menyelenggarakan kepramukaan di dalam gugusdepannya dengan 

memberdayakan sumber yang ada. 

f. Mengkoordinasikan Pembina Satuan, dan bekerjasama dengan Ma bigus 

dan orang tua anggota muda serta anggota dewasa muda. 

g. Bekerjasama dengan tokoh masyarakat di lingkungannya, dengan bantuan 

Mabigus. 

h. Menyampaikan laporan tahunan kepada Kwartir Rantingnya dengan 

tembusan kepada Ka Mabigus dan Kwartir Cabang tentang perkembangan 

gudepnya. Khusus laporan data potensi ditembuskan pula kepada Kwartir 

Daerah dan Kwartir Nasional. 

i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Gudep kepada musyawarah 

gugusdepan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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j. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut Ketua Gudep membagi tugas 

kepada para Pembina Gudep yang meliputi sekretaris, bendahara dan 

perlengkapan gudep.20 

 

C. Kedisiplinan 

1. Pengertian Disiplin 

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia Disiplin bisa diartikan sebagai 

ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan.
21

 Kedisiplinan berasal dari kata 

“disciple” yakni seorang yang belajar dari atau secara suka rela mengikuti 

seorang pemimpin.
22

 Disiplin adalah kearah perbaikan melalui 

pengarahan, penerapan, dan paksaan atau pelaksanan peraturan secara 

keras. Ini berarti bahwa disiplin adalah adanya kesediaan untuk mematuhi 

peraturan dan larangan – larangan kepatuhan tersebut bukan adanya 

tekanan – tekanan dari luar. Melainkan kepatuhan yang didasari oleh 

kesadaran tersebut.  

Menurut Penjabaran kedisiplinan dalam dasa darma pramuka yang 

sebagai landasan moral bahwa disiplin merupakan 

a. Disiplin dalam pengertian yang luas berarti patuh dan mengikuti 

pemimpin dan atau ketentuan dan peraturan. 

b. Dalam pengertian yang lebih khusus, disiplin berti mengekang dan 

mengendalikan diri. 

                                                 
20

 Ibid. hal. 16 
21

 http://kbbi.web.id/disiplin 
22

 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak 2, Terj. Med. Meitasari Tjandrasa (Jakarta : 

PT. Gelora Aksara Pratama, 1999), 82. 
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c. Berani adalah suatu sikap mental untuk bersedia menghadapi dan 

mengatasi suatu masalah dan tantangan. 

d. Setia berarti tetap pada suatu pendirian dan ketentuan. 

e. Dengan demikian, maka berdisiplin tidak secara membabi buta 

melaksanakan perintah, ketentuan dan peraturan, sebagai manusia 

ciptaan Tuhan,  seseorang harus berani berbuat berdasarkan 

pertimbangan dan nilai yang lebih tinggi.23 

Suharsimi Arikunto mengatakan disiplin adalah kepatuhan 

seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh 

adanya saran yang ada pada kata hatinya. Itu sebababya biasanya 

ketertiban itu terjadi dahulu kemudian berkemabng menjdi disiplin.
24

 Yang 

mana disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian 

diri seseorang terhadap bentuk – bentuk aturan, peraturan yang dimaksud 

dapat diterapkan oleh orang yang bersangkutan atau orang dari luar. 

Praktek – praktek merupakan aspek yang paling jelas dari setiap 

disiplin mereka yang terutama memfokuskan pada individu atau 

kelompok, bila mana mereka mulai mengikuti suatu disiplin bagi seorang 

pemula. Mereka membutuhkan disiplin dalam hal kesadaran dan upaya 

yang konsisten¸ karena mengikuti praktek – praktek  yang belum menjadi 

                                                 
23

 Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 036 Tahun 1979 Tentang  Dasa 

Darma Pramuka. 
24

 Suharsimi Arikunto, Menejemen Pengajaran Secara Manusiawi (Bandung : Rineka 

Cipta, 1998) 114. 
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sifat kedua yang penting untuk diketahui penguasaan setiap disiplin 

memerlukan upaya baik tingkat pemahaman prinsip dan prakteknya.
25

 

2. Unsur disiplin 

Bila disiplin diharapkan mampu mendidik anak untuk berperilaku 

sesuai dengan standart yang diharapkan kelompok sosial, mereka harus 

mempunyai 4 unsur pola kedisiplinan
26

 : 

a. Peraturan Sebagai Pedoman Perilaku 

Pokok pertama disiplin adalah peraturan – peraturan merupakan 

pola yang diterapkan untuk tingkah laku. Pola tersebut mungkin 

diterapkan oleh orang tua, guru, atau orang yang berwenang. Peraturan 

mempunyai dua fungsi yang sangat penting dalam membantu anak 

menjadi makhluk yang bermoral dan disiplin. 

1. Peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan 

memperkenalakan pada mereka untuk berperikalaku yang setuju 

dengan anggota kelomok tersebut. 

2. Peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak di inginkan. 

Agar peraturan dapat di patuhi kedua fungsi penting diatas, 

peraturan itu harus di mengarti, di ingat, dan  diterima, karena apabila 

peraturan diberikan dengan kata – kata yang tidak bisa dimengerti atau 

hanya sedikit di mengerti, maka tidak berharga sebagai pedoman 

perilaku dan gagal mengekang perilaku yang tidak di inginkan atau 

menungkin mereka tidak mengingatnya, maka peraturan pun tidak 

                                                 
25

 Petter M. Senge, Disiplin kelima  (Jakarta : bina aksara, 1996) 373. 
26

 Arif Armai, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta : Ciputat Press, 
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berlaku. Bahkan jika mereka mengerti akan peraturan tersebut dan 

mengingatnya, tetapi mereka menerima peraturan itu sebagai pedoman 

perilaku mereka sendiri, maka akan merasa bahwa peraturan itu hanya 

untuk anak lain dan tidak mau melaksanakan peraturan tersebut. 

b. Hukuman Untuk Pelanggar peratauran 

Pokok kedua disiplin adalah hukuman. Hukuman dalam kamus 

bahasa Indonesia dapat diartikan dengan : 

1. Siksaan dan sebagainya yang dikenalkan kepada orang – orang yang 

melanggar undang – undang . 

2. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim 

3. Hasil akibat menghukum. 

Pelanggaran adalah kenakalan ketidak patuhan atau bentuk 

perilaku buruk yang disengaja, tetapi tidak terlalu serius. Variasi dalam 

pelanggaran frekuensi keseriusan dan jenis pelanggaran yang paling 

umum sangat bervariasi pada berbagai usia dan berbagai  dalam situasi. 

Biasanya pelanggaran meningkat ketika tengah usia mencapai 

puncak sesaat sebelum masa remaja, tetkala anak melakukan peralihan 

dan penggendalian eksternal, untuk pengendalian internal dan dari 

wewenag orang tua, kewewenang kelompk frekuensi pelanggaran 

bervariasi menurut nilai perhatianya suatu tindakan terlarang. Karena 

penggunaan bahasa “Slang” dan makian mempunyai nilai perhatian 

yang lebih besar dibandingkan kelalaian menyelesaikan tugas. 
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Mereka lebih sering melanggar peraturan yang berhubungan 

dengan penggunaan kata – kata yang dilarang dari pada yang 

berhubungan dengan tugas. Semakin menarik suatu tindakan terlarang 

semakin banyak pelanggaran yang akan terjadi.  

Prinsip pokok dalam mengaplikasikan pemberian hukuman 

yaitu bahwa hukuman adalah jalan yang terakhir yang dan harus 

dilakukan secara terbatas dan tidak menyakiti anak didik yang bertujuan 

untuk menyatakan peserta didik dari kesalahan – kesalahan yang 

dilakukan.27 

c. Penghargaaan Untuk Perilaku Yang Baik Yang Sejalan Dengan 

Peratuan Yang Berlaku 

Unsur ketiga dari disiplin adalah menggunakan “penghargaan”. 

Pengahargaan adalah sesuatu bentuk yang pemberian rewerd kepada 

orang yang telah berbuat baik. Penghargaan tidak harus berupa sesuatu 

barang tetapi bisa berupa kata – kata, pijian, senyuman atau tepukan  di 

punggung yang semuanya berfungsi untuk : 

1) Penghargaan mempunyai nilai didik. Bila sesuatu tindakan itu 

disetujui mereka akan merasa bahwa hal itu baik. Sebagaiman 

hukuman yang mengisyaratkan pada mereka bahwa perilaku itu 

tidak baik. Demikian pula pengharagaan mengisyaratkan pada 

mereka bahwa perilaku baik. 
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2) Penghargaan sebagai motivasi untuk mengulang kembali perilaku 

yang disetujui secara sosial bahkan  di masa mendatang mereka 

berusaha untuk berperilaku dengan cara yang lebih banyak 

memberikan penghargaan. 

3) Penghargaan berfungsi untuk memperkuat perilaku yang disetujui 

secara sosial dan apabila tidak adanya penghargaan maka akan 

melemahkan keinginan untuk mengulangi perilaku itu. 

  Di dalam disiplin penghargaan begitu penting maka 

penghargaan sangat dibutuhkan. Apapun bentuk penghargaan yang 

digunakan harus sesuai dengan perkembangan mereka. Sama halnya 

hukuman bila tidak ia akan kehilangan efektifitasnya. Penghargaan 

yang palinh efektif digunakan dan yang sederhana adalah penerimaan 

sosial. 

d. Konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang digunakan 

untuk menyajikan dan memaksanya. 

Unsur disiplin keempat adalah konsistensi. Konsistensi adalah 

tingkat kesragaman atau stabilitas. Apabila disiplin itu konsistensi tidak 

aka nada perubahan untuk menghadapi kebutuhan perkembangan yang 

berubah namun sebaliknya konsistensi memungkinkan orang 

menghadapi kebutuhan perkembangan yang berubah sammbil pada 

waktu yang bersamaan cukup mempertahankan. Sehingga mereka tidak 

akan bingung mengenai apa yang diharapkan pada mereka. 
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Konsistensi harus menjadi cirri semua aspek, harus ada 

konsistensi dalam peraturan yang digunakan sebagai pedoman perilaku, 

tidak ada bidang di mana konsitensi lebih penting dari pada bidang 

peraturan yang mana konsistensi tersebut mempunyai tiga fungsi : 

1) Mempunayi nilai mendidik yang besar, bila peraturannya 

konsisten, ia akan memacu dalam proses pendisiplinan ini, karena 

disebabkan ada nilai pendorongnya. 

2) Konsistensi mempunyai nilai motivasi yang kuat. 

3) Konsistensi mempertinggi penghargaan terhadap peraturan dan 

orang yang berkuasa.28 

Konsistensi mempunyai beberapa nilai penting yaitu dapat 

memacu proses dalam mentaati peraturan tersebut ke dalam kode moral, 

pengetahuan bahwa disiplin yang diterima di rumah atau di tempat 

mereka tinggal konsistensi akan menciptakan dalam diri anak, rasa 

hormat terhadap orang tua dan orang lain dan yang paling penting 

mereka yang mendapat disiplin yang konsiten mempunyai motivasi 

lebih kuat untuk kepribadian menurut standar yang di setujui secara 

sosial. 

3. Cara menanamkan kedisiplinan 

Disiplin merupakan suatu tindakan yang merupakan wujud untuk 

mentaati peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi.
29

 

Apabila kewajiban tidak ditaati dan larangannya mereka dan memdapat 
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 Daryanto, Administrasi pendidikan (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005) 51. 
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ganjaran dan itu bisa berbentuk ucapan  atau tindakan.  Membiarkan anak 

berbuat semuanya sehingga mengabaikan nilai-nilai disiplin seperti itu 

tidak sangat dianjurkan. Hal ini akan berdampak bagi pribadi mereka, 

sehingga akhirnya mereka tidak memacu dirinya untuk cita-cita masa 

depan. 

Menurut Elizabeth ada tiga cara untuk menanamkan disiplin 

diantaranaya
30

: 

a. Mendisiplinkan dengan cara Otoriter 

Peraturan dan pengaturan yang harus untuk memaksakan perilaku 

yang di inginkan menandai semua jenis disiplin otoriter. Tekhniknya 

mencakup hukuman yang berat bila menjadi kegagalan memenuhi 

standar atau sama sekali tidak adanya persetujuan, pujian atau tanda -  

tanda pengahargaan lainnya. 

Disiplin otoriter dapat berkisar antara pengendalian perilaku anak 

yang wajar hingga yang kaku yang tidak member kebebasan bertindak, 

kecuali yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Disiplin otoriter 

selalu berarti mengendalikan melalui kekuatan eksternal dalam bentuk 

hukuman badan. 

Bahkan setelah anak bertambah besar, orang tua yang 

menggunkan pengendalian otoriter yang kaku jarang menyadarkan 

pengendalian mereka atau menghilangkan hukuman badan dan mereka 

tidak mendorong anak untuk mandiri untuk mengambil keputusan – 
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keputusan yang berhubungan dengan tindakan mereka. Sebaliknya 

mereka hanya mengarahkan apa yang harus dilakukan dan tidak 

menjelaskan mengapa hal itu harus dilakukan. Disiplin otoriter akan 

menimbulkan arah yang kurang baik terhadap anak, misalnya 

membangkitan suasana rusuh, takut dan kurang percaya diri. Anak akan 

meresa sempit hati, bersifat pemalas dan menyebabkan dia berdusta 

bahkan akan mengurangi anak untuk bertindak. 

b. Mendisiplinkan dengan cara permisif 

Disiplin Permisif sebetulnya sedikit disiplin atau tidak berdisiplin. 

Biasanya disiplin yang dilakukan dengan cara permisif tidak mem 

bombing anak  kepada perilaku yang disetujui sosial dan tidak 

menggunakan hukuman, akan tetapi lebih cenderung dengan pada 

kebebasan (Permissiveness) sama dengan Laissez Faire  yang 

membiarkan anak – anak untuk meraba – raba dalam situasi yang 

terlalu sulit untuk menanggulangi oleh mereka sendiri tanpa  bimbingan 

atau pengendalian. Disiplin  primisif merupan proses terhadap disiplin 

yang kaku dan keras. 

c. Mendisiplinkan dengan cara demokratis 

Metode demokrasi menggunakan penjelasan diskusi dan 

penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu 

diharapakn. Metode ini menekankan aspek  edukatif dari pada disiplin 

yang menggunakan aspek hukuman. 
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Disiplin demokratis menggunakan hukuman dan penghargaan 

dengan penekanan yang lebih besar dari pada penghargaan. Hukuman 

tidak pernah keras dan  biasanya tidak berberntuk hukuman badan akan 

tetapi hukuman ini hanya digunakan bila terdapat bukti bahwa anak 

secara sadar menolak untuk melaksanakan apa yang diharapkan dari 

diri mereka. Bila perilaku anak memenuhi standar yang diharapkan 

maka akan menghargai dengan pujian atau pernmenghargai dengan 

pujian atau pernyataan persetujuan yang lain. 

Falsafah mendasari disiplin demokratis ini adalah falsafah bahwa 

disiplin bertujuan mengajar anak mengembangkan kendali atas perilaku 

mereka sendiri, sehingga mereka akan melakukan apa yang benar 

meskipun tidak ada penjaga yang mengancam dengan hukuman bila 

mereka melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan.31 

Selain yang tertera di atas ada kiat – kiat lain yang dapat dilakukan 

agar mereka memiliki kedisiplinan diantaranya : 

a. Mengarahkan Tujuan Hidup 

Cara ini tepat untuk melatih mereka menjalani hidup dengan 

kedisiplinan, sehingga kelak menjadi manusia yang matang dan adanya 

kerjasama dengan mereka untuk mendorong semangat mereka dalam 

mengembangkan visi tentang apa yang ingin dicapai.  
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Hal ini harus dilakukan secara bertahap dengan melihat 

kemampuan yang dimiliki, baik arahan tersebut berupa lisan, latihan 

maupun tindakan. 

b. Melatih Kebiasaan Positif 

Kebiasaan positif adalah sarana yang paling ampuh untuk 

mencapai sebuah kedisilinan. Jika anak dibiasakan  untuk belajar, maka 

ia  tidak akan merasakan kegiatan sebagai beban. Kebiasaan ini akan 

membentuk sikap disiplin. 

c. Memberikan contoh atau keteladanan. 

Contoh yang baik tidak hanya datangdari rumah yang rapi dan 

bersih serta penampilan baik dan rapi, akan trtapi juga kebiasaan – 

kebiasaan yang berguna. Dengan keteladanan anak akan memahami 

manfaat disiplin. 

d. Menerapkan aturan yang tegas 

Mengambil langkah – langkah yang perlu untuk mendisiplinkan 

anak setiap kali berbuat salah, namun alangkah baiknya mengendalikan 

emosi setiap kali menindak anak yang melanggar peraturan. Pilihan 

sanksi yang sesuai dengan kesalahan anak ketika menjalankan 

pendisiplinan. 

e. Melibatkan mereka untuk menilai suatu aturan 

Aturan – aturan yang ditetapkan merupakan kesepakatan bersama. 

Jika ada aturan –aturan yang tidak disukai anak hendaknya mengambil 
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sikap kompromi. Dengan begitu sebenarnya usaha mengerjakan kepada 

anak tentang konsistensi dalam bertindak.   

f. Memerintah anak dengan kemampuan anak 

Memerintah anak sesuai dengan kemampuan anak itu wajib, 

sebab apabila memerintah anak untuk mengerjakan sesuatu melebihi 

batas kemampuannya itu termasuk tindakan yang tidak berkenan yang 

dilarang oleh agama karena Allah SWT saja tidak pernah membebani 

hambanya di luar batas kemampuannya.32 

Demikian beberapa cara dan kiat mereka untuk memiliki 

kedisiplinan yang tinggi dalam mencapai cita – citanya. 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan 

pengendalian diri dalam melaksanakan kedisiplinan yang baik, yaitu 

dengan mentaati peraturan dan melaksanakan peraturan ata tata trtib yang 

telah dibuat kesepakatan bersama. Untuk mentaati peraturan atau tata tertib 

tersebut dibutuhkan kesaran dan kemampuan untuk melaksanakannya. 

Tingkat kesadaran terhadap peraturan akan menentukan dalam 

pelaksanakan peraturan tersebut dalam artian bahwa adanya kesadaran 

yang tinggi maka kedisiplinan akan dapat dilaksanakan dengan baik, 

demikian pula sebaiknya. Dengan demikian fungsi kesadaran terhadap tata 
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tertib dapat untuk mengendalikan diri, yang dimaksud pengendalian diri 

ini dapat mengendalikan diri terhadap perkara yang negatif.
33

 

Tumbuhnya sikap kedisiplinan bukan memerlukan peristiwa 

yang mendadak yang terjadi seketika. Kedisiplinan pada diri seseorang 

tidak dapat tumbuh tanpa adanya intervernsi dari pihak lain dan itupun 

dilakukan secara bertahap. Sedikit demi sedikit, kebiasaan yang 

ditanamkan oleh orang – orang dewasa didalam lingkungannya akan 

terbawa oleh mereka dan sekaligus akan memberikan “Warna” terhadap 

perilaku kedisiplinan kelak.
34

 

Ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan tata tertib 

kehidupan tidak akan memberatkan bila dilaksanakan dengan kesadaran 

akan pentingnya manfaat dari kedisiplinan, kemauan dan kesedian 

mematuhi disiplin itu datang dari dalam diri orang yang bersangkutan atau 

tanpa paksaan dari luar.
35

 

Mempersiapkan latihan atau disiplin untuk melatih jiwa dan 

memperkuat badan serta mengembangkan pengendalian diri sendiri
36

. 

Maka dengan demikian disiplin akan tertanam dalam diri mereka sehingga 

apapun yang mereka lakukan untuk mentaati peraturan tidak akan 

dirasakan sebagai suatu beban bahkan sebaliknya akan terjadi kebiasaan 

yang menjadi rutinitas yang tidak bisa ditinggalkan. 
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Pembentkan sikap disiplin yang dibawa dari lingkungan 

mereka merupakan modal besar bagi pembentukan sikap disiplin di masa 

depan dengan bertambahnya lingkungan, maka akan bertambah pula butir 

– butir kedisiplinan lain di dalam pengolahan pengajaran. Disiplin 

merupakan suatu masalah penting, tanpa adanya kedisiplinan maka apapun 

tidak akan mencapai target secara maksimal, dan tidak dapat 

mengendalikan diri karena pengendalian diri merupakan kemampuan 

membatasi reaksi emosional terhadap suatu situasi baik reaksi positif 

maupun negatif.
37

 

Tumbuhnya kesadarn trhadap peraturan di pengaruhi oleh tiga 

faktor diantaranya adalah : 

a. Faktor Internal Control 

b. Faktor Eksternal Control 

c. Faktor Cooperative Control  

Ada pun penjabarannya sebgai berikut : 

a. Faktor Internal Control 

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam dirinya 

sendiri sepeerti adanya kesadaran untuk menghayati, mengetahui arti 

pentingnya akan menumbuhkan sikap positif terhadap aturan, maka 

disiplin akan terlaksana dengan baik. 
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Menurut pendapat Gragey at all dalam bukunya M.Shachib 

control internal merupakan control diri yang digunakan untuk 

mengarahkan perilakunya.
38

 

Maka adanya control internal akan menghindarkan mereka dari 

mengulang kesalahan yang sama serta dapat meningkatkan perilaku –

perilaku yang penuh terhadap tata tertib yang telah di tetapkan. 

b. Faktor Eksternal Control 

Yang dimaksud dengan eksternal control adalah pengendalian 

diri yang timbul dari luar misalnya dari orang dewasa yang 

mempunyai wewenang. Dari mereka diharapkan dapat member 

dorongan untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap peraturan. 

Dorongan tereebut bisa berupa nasehat, bimbingan, teladan, 

hadiah, hukuman yang bersifat mendidik bila ada yang melanggar 

menurut pendapatnya Madson dalam bukunya M. Shochib Kontrol   

adalah control yang berisonasi demokrasi nilai – nilai moral. Kontrol 

eksternal ini dapat diciptakan kebersamaan yang menjadi syarat 

esensialnya terjadinya penghayatan bersama.
39

 

Seringakali disiplin itu dikaitkan dengan sebuah aturan – aturan 

dalam melaksanakan peraturan perlu di imbangi dengan sanksi atau 

hukuman dan hadiah yang merupakan dorongan psikologis terhadap 

pelaksanaan kedisiplinan. 
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c. Faktor Cooperative Control 

Yang dimaskud dengan  Cooperative Control adalah suatu 

pengendalian diri mereka yang timbul karena adanya kerja sama. 

Suatu peraturan yang baik akan tercipta dengan baik apabila asalnya 

sebuah kerja sama dalam melaksanakannya.
40

 

Pada dasarnya disiplin itu berawal dari pengendalian diri yang 

bertumpu pada kesadaran, sehingga disiplin dipengruhi atas : 

a. Tujuan dan kemampuan, tujuan kedisiplinan antara lain : melakukan 

tindakan serupa dan mempertahankan standart kelompok yang 

konsisten dan efektif. Disinilah bentuk pentingnnya prinsip Right man 

in the  Right Place (orang yang benar ditempat yang benar) 

b. Keadilan – keadilan yang menjadi landasan pemberian reward dan 

hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan karean sudah 

menjadi sifat manusia ingin diperlakukan serata dan merasa penting 

c. Sanksi hukuman, berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pada 

diri sendiri dan atau orang lain. Sanksi hukuman hendaknya cukup 

wajar untuk setiap pelanggaran atau tindakan indisipliner, bersifat 

mendidik, dan menjadi motovator untuk memelihara kedisiplinan.
41

 

5. Fungsi Disiplin  

Menurut Huvighurst, fungsi disiplin ada yang bersifat 

bermanfaat dan tidak bermanfaat :  
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a. Fungsi yang bermanfaaat 

1.  Disiplin digunakan Untuk mengajar anak bahwa perilaku tertentu 

selau akan diikuti hukuman, namun yang lain akan di ikuti dengan 

pujian. 

2. Disiplin digunakan Untuk mengajar anak suatu tingkatan penyesuain 

yang wajar tanpa menurut konformitas yang berlebihan. 

3. Disiplin digunakan Untuk mengajar mereka dalam mengembangkan 

pengendalian diri dan pengarahan diri sehingga dapat 

mengembangkan hati nurani untuk membimbing tindakan mereka. 

Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi 

apakah disiplin itu bermanfaat atau tidak, sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh Havigurst, kriteria disiplin yang bermanfaat adalah : 

1) Tidak seorang pun dapat menghadapi seorang anak remaja atau 

orang dewasa untuk bersikap  dengan cara  yang disetujui secara 

sosial pada segala waktu dalam semua situasi, kesenjangan antara 

perilaku moral dan pengetahuan moral dan pengatahuan moral 

kadang – kadang tidak terelakan. Akan tetapi, bila mereka 

menunjukkan kemajuan yang progresif dalam berperilaku dan 

kesenjangan antara pengetahuan moral dan perilaku moral berkurang 

dan makin tidak serius dengan berlakunya waktu. Dengan demikian 

yakni bahwa mereka secara bertahap mendekati kematangan moral. 

2) Pengaruh Terhadap sikap pada yang berwenag dan terhadap disiplin 

yang diterimanya. 
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Mereka peka terhadap keadailan bila mereka mengangga 

perlakuan yang diterima mereka “Tidak Adil”, mereka bersikap 

permusuhan dan merasa diperlakukan dengan sewenang – wenang, 

maka sebaliknya apabila mereka merasa bahwa disiplin yang 

diterima adil dan bahwa kendala perilaku perlu demi kebaikan 

mereka sendiri lebih mempunyai sikap yang positif terhadap para 

pendisiplin. 

3) Pengaruh Kedisiplinan terhadap Kepribadian 

Apabila mereka merasa yakin bahwa telah menjadi korban 

perlakuan yang tidak adil, hal ini seringkali berakibat gangguang 

kepribadian yang serius, akan tatapi sebaliknya mereka yang di 

disiplinkan dengan cara mereka merasa babas perilaku  mereka 

terpadu dengan baik. Dan mereka mempunyai pendekatan yang 

realistis terhadap kehidupan dan konsep diri yang realistis dan 

mempunyai kepercayaan diri. 

b. Fungsi yang tidak bermanfaat 

1. Disiplin untuk menakut – nakuti sehingga akan membangkitkan rasa 

takut dan tidak bersifat pemalas serta akan menyababkan suka 

berdusta. 

2. Sebagai pelampiasan emosi orang yang mendisiplinkan, karena 

dengan demikian tujuan disiplin yang sebenarnya tidak akan tercapai 

dan akan berakibat sebaliknya. 
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Selain dari pendapatnya Havigurst, Elizabeth mengatakan 

bahwa disiplin mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi positif dan fungsi 

negatif. 

1) Karena menekankan pertumbuhan di dalam maksudnya disiplin diri 

dan pengertian diri kemudian akan melahirkan motivasi dalam diri 

sendiri. 

2) Fungsi Negatif disiplin berarti pengendalian dengan penguasaan luar 

yang biasanya dtetapkan secara sembarangan, ini merupakan bentuk 

pengakuan melalui cara yang tidak disukai dan menyakitkan, ini 

sama dengan hukuman. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa disiplin yang 

berfungsi negatif memperbesar kemurungan individu, sedangkan 

disiplin yang berfungsi dapat menumbuhkan kematangan dalam diri 

mereka.42  

 

D. Tanggung Jawab 

Tanggung Jawab mempunyai artii beberapa makna, dalam kamus 

besar bahasa Indonesia, Tanggung Jawab adalah suatu keharusan yang wajib 

dilaksanakan dan menerima segala konsekuensi terhadap segala sesuatunya.
43

  

Menurut M. Sastrapradja Tanggung Jawab adalah sikap merasa berkewajiban 

terhadap segala sesuatu dengan disertai kesediaan untuk memikul akibat 
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(Konsekuensi) dari perbuatan tersebut.
44

 Dalam bahasa inggirs tanggung 

jawab disebut responsibility dalam organisasi di artikan pertanggungjawaban 

yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan seorang kareana tugas, fungsi, 

pengangkatan dan pekerjaan. Peratanggung jawaban itu erat hubungannya 

dengan wewenangan dan kekuasaannya, pertanggungjawaban dilaksanakan 

atas dasar w ewenangan yang diterima.
45

 

Tanggung Jawab merupakan salah satu Poin atau isi dari Dasa 

Darma pramuka yang ke – 9 yang berbunyi “ Bertanggung Jawab dan dapat 

di percaya. Dalam keputusan Kwartir Nasional No. 036 Tahun 1979 tenang 

Dasa Darma Pramuka Bawha yang dikatakan Bertanggung Jawab ini adalah 

menyebutkan bahwa seorang Pramuka itu bertanggungjawab atas segala 

sesuatu yang diperbuat baik atas perintah maupun tidak, terutama secara 

pribadi bertanggungjawab terhadap Negara, bangsa, masyarakat dan keluarga. 

Misalnya : 

a. Segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya, harus dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab. 

b.  Segala sesuatu yang dilakukan atas kehendak sendiri dilakukan  dengan penuh rasa tanggungjawab. 

c. Pramuka harus berani bertanggungjawab atas suatu tindakan yang diambil, di luar perintah yang 

diberikan kepadanya karena perintah tersebut tidak dapat atau sulit dilaksanakannya, 
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d. Seorang Pramuka tidak akan mengelakkan suaatu tanggungjawab dengan 

suatu alasan yang dicari-cari, tujuannya adalah mendidik dan memasukkan 

suaaatu tanggung jawab yang besar kepadanya.46 

 

E. Konsep dan sifat pengembangan diri di MTs Miftahul Ulum Pucang 

Kradinan.
47

 

1.   Landasan Filosofis pengembangan diri 

a. Manusia sebagai makhluk sosial yang educable perlu mendapatkan 

pendidikan untuk menjadikan manusia dewasa dan mandiri. Manusia 

juga makhluk unik yang berbeda antara satu dan lainnya dalam 

berbagai hal. 

b. Bimbingan dan konseling adalah profesi yang menekuni masalah 

sikap, kepribadian, serta keunikan manusia berupaya menelusuri dan 

mewujudkannya menuju kedewasaan dan kemandirian sesuai bakat, 

minat serta keunikan tersebut. 

c. Kegiatan ekstrakurikuler adalah program yang dipilih peserta didik 

berdasarkan bakat, minat serta keunikannya meraih prestasi yang 

bermakna bagi diri dan masa depannya. 

d. Pengembangan diri dalam struktur kurikulum tingkat satuan 

pendidikan merupakan fokus yang berkesinambungan dari program 

bimbingan dan konseling dari kegiatan ekstrakurikuler. 
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2. Landasan Yuridis 

a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 1 butir 6 yang mengemukakan bahwa konselor adalah 

pendidik, pasal 3 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik , dan pasal 4 ayat 4 bahwa 

pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Pasal 5 s.d pasal 18 tentang standar isi pendidikan dasar 

dan menengah. 

c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah , 

yang memuat pengembangan diri peserta didik dalam struktur setiap 

satuan pendidikan. 

3. Tujuan 

a. Tujuan Umum 

Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai 

dengan kebutuhan potensi , bakat, minat kondisi dan perkembangan 

peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah / madrasah. 

b. Tujuan Khusus 
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Pengembangan diri bertujuan menunjang pendidikan peserta 

didik dalam mengembangkan : 

1) Bakat 

2) Minat 

3) Kreativitas 

4) Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan 

5) Kemandirian 

6) Kemampuan kehidupan keagamaan  

7) Kemampuan sosial 

8) Kemampuan belajar 

9) Wawasan dan perencanaan karir 

10) Kemampuan pemecahan masalah  

4. Ruang Lingkup Pembelajaran Pengembangan Diri 

Ruang lingkup pengembangan diri mengacu kepada teori 

perkembangan anak dan remaja. Tugas – tugas perkembangan tersebut 

meliputi kemampuan – kemampuan dasar yang diperlukan agar mampu 

mempertahankan kehidupannya secara produktif, kreatif dan kontributif. 

Tugas – tugas perkembangan yang dikembngkan meliputi semua 

kemampuan yang harus dimiliki oleh anak dan remaja, yang sifatnya 

berkesinambungan. Tugas–tugas perkembangan yang dimaksud meliputi : 

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Kesadaran mengikuti aturan. 

3. Kesadaran akan pentingnya hal yang rinci 
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4. Kesadaran akan kemandirian 

5. Kesadaran untuk bersosialisasi 

6. Kesadaran untuk mengembangkan panca indra. 

7. Kesiapan menuju kematangan. 

8. Kemampuan untuk matang. 

9. Pengorganisasian tugas – tugas fisikal sehari – hari  

10. Kematangan  untuk melaksanakan aktifitas dalam suasana formal. 

11. Kemampuan ketrampilan hidup yang dasar 

12. Ketrampilan sosial 

13. Ketrampilan sosial lanjut 

14. Ketrampilan mengelola perasaan 

15. Ketrampilan mengelola agresifitas. 

16. Ketrampilan mengelola stress 

17. Ketrampilan merencanakan 

18. Ketrampilan pemecahan masalah – masalah hidup 

19. Ketrampilan pengembangan diri 

Berikut ini tugas – tugas perkembangan yang dikembangkan Untuk 

jenjang Madrasah Tsanawiyah meliputi : 

a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 

b. Kesadaran untuk bersosialisasi 

c. Pengorganisasian tugas – tugas fisik sehari – hari. 

d. Kemampuan ketrampilan hidup yang dasar. 

e. Ketrampilan berbahasa. 
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f. Kesadaran berestetika. 

g. Kesadaran mengikuti aturan. 

h. Ketrampilan sosial 

i. Ketrampilan pengelolaan agresivitas 

j. Ketrampilan mengelola stress 

k. Ketrampilan merencanakan 

F. Bentuk Dan Sasaran Kegiatan  Pengembangan Diri di MTs Mifatahul 

Ulum.
48

 

1. Kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang ini dilaksanakan di 

dalam kelas dan di ruang kelas berkenaan dengan masalah diri pribadi, 

kehidupan sosial , kegiatan belajar, dan pengembangan karir. 

2. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini dilaksanakan secara terjadwal di 

luar kelas oleh guru, pembina ekstrakurikuler. Adapun kegiatannya 

berupa : 

a. Pramuka 

b. Olah Raga 

c. Seni baca Al Qur’an 

d. Seni kasidah 

e. Pesantren kilat 

f. Peringatan hari besar islam ( PHBI ) 

3. Pembiasaan yang ditumbuhkan melalui kegiatan rutin , spontan, dan 

keteladanan yang baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sedangkan 
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pembiasaan melalui kegiatan terprogram dilaksanakan secara bertahap 

disesuaikan dengan kalender pendidikan, semua guru berpartisipasi aktif 

dalam membentuk watak, kepribadian dan kebiasaan positif. Peran 

konselor dalam hal ini memberikan bimbingan dan konseling, arah 

pengembangan kebiasaan peserta didik dalam kehidupan sehari – hari 

dan sekaligus mengkoordinir penilaian perilaku mereka melalui 

pengamatan guru-guru terkait.49 
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BAB III 

DISKRIPSI DATA 

 

A. Data Umum  

1. Sejarah Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum 

Dengan rahmat dan hidayah alloh S.W.T alhamdulilah masyarakat 

desa Kradinan kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan sekitarnya pada 

tahun 1975 tergugahlah untuk mendirikan sebuah madrasah tsanawiyah 

mengingat desa kradinan letak pendidikan yang sedrajat dengan SLTP 

sangat jauh letaknya.  

Sehingga pada tanggal 02 Januari 1975 didirikanlah sebuah 

madrasah Tsanawiyah di desa kradinan tepatnya dikomplek pondok 

pesantren ”DARUSSALAM” yang diberi nama Madrasah Tsanawiyah 

”MIFTAHUL ULUM”. 

Pada tanggal bulan dan tahun itulah sekolah dibentuk sekaligus 

dibentuk pengurus yayasan Madrasah Miftahul Ulum , namun yayasan 

tersebut belum terbentuk berbadan hukum. 

Dengan susunan pengurus sebagai berikut : 

Pelindung  : Kepala Desa 

Penasehat  : 1. Fatkur Rohman 

Ketua   : 1. H. Zainuri 

      2. H. Maksum 
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Sekretaris  : 1. Maksum MK 

       2. Ah. Baedhowi 

Bendahara  :  1. Sutrisno 

       2. Ab. Malik 

Perlengkapan   : 1. Hasanun 

      2. Anwar 

pengurus pada awal tahun ajaran mengadakan rapat dalam rapat 

tersebut memutuskan Madrasah Tsanawiyah harus diangkat satu Direktur 

(Kepala) yang bertanggung jawab dalam bidang belajar mengajar, pengurus 

menetapkan yang diangkat menjadi kepala MTs adalah Bapak Asmuri. 

Sedangkan guru-guru yang bersama-sama mengelola antara lain : 

1. Asmuri 

2. Abdulloh 

3. Mahmud 

4. Nur Hidayat 

5. Misdiyanto 

6. K. Zahro’u 

7. Shohibudin 

8. Mahfudiah 

Pada tahun ajaran pertama tahun 1975/1976 MTs masuk siang jam  

13.00 sampai dengan jam 16.30. kemudian pada tahun ajaran 1976/1977 

MTs Miftahul Ulum dimasukkan pada pagi hari jam 07.00 sampai dengan 

jam 12.15. karena pada sore hari gedungnya digunakan untuk madrasah 
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diniyah. Setelah masuk pagi ternyata kepercayaan masyarakat semakin 

meningkat ternyata tahun demi tahun siswanya semakin meningkat. 

Untuk kekuatan hukum pengurus mengadakan rapat dan dalam rapat 

tersebut memutuskan MTs Miftahul Ulum harus didaftarkan pada notaris 

untuk mendapatkan AKTA badan hukum dan alhamdulilah pada tanggal 06 

Agustus 1984 terbitlah akte notaris no.18 NOTARIS RN SINULINGGA SH 

MADIUN. 

Dan alhamdulilah MTs Miftahul Ulum mulai tahun ajaran 1992 / 

1993 yang lalu telah dapat melaksanakan EBTAN (ujian) negara di gedung 

MTs Miftahul Ulum sendiri yang setiap tahun hasil lulusanya sangat 

menggembirakan. MTs miftahul ulum menggabung KKm MTsN Doho 

Dolopo Madiun, sekaligus EBTAN menggabung pada panitia 

penyelenggara MTs N Doho Dolopo Madiun
50

. 

 

2. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Pucang 

Kradinan Dolopo. 

a. Visi  

Visi :  Terwujudnya  Madrasah Tsanawiyah yang Islami memiliki 

komitmen yang tinggi bagi jenjang pendidikan berikutnya dan mampu 

beradaptasi dengan masyarakat dengan jalan yang diridoi Alloh  S.W.T
51
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Kami memilih visi ini untuk tujuan jangka panjang, jangka 

menengah dan jangka pendek. Visi ini menjiwai warga sekolah kami 

untuk selalu mewujudkannya setiap saat dan berkelanjutan dalam 

mencapai tujuan madrasah.    

Visi tersebut mencerminkan profil dan cita-cita Madasah  yang: 

1. Berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian 

2. Sesuai dengan norma agama dan harapan masyarakat 

3. Selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam 

UUD 1945 

4. Berkeinginan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

5. Ingin mencapai keunggulan dalam segala bidang 

6. Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga madrasah 

7. Mendorong adanya perubahan yang lebih baik 

8. mengarahkan langkah-langkah strategis (misi)  madrasah 
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b. Misi 

Misi :Untuk mencapai visi tersebut, perlu dilakukan suatu misi berupa 

kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas. Berikut ini merupakan 

misi yang dirumuskan berdasarkan visi di atas
52

 

1. Mewujudkan lulusan madrasah yang berilmu, beriman, dan bertaqwa 

kepada alloh S.W.T 

2. Mengembangkan kurikulum sesuai perkembangan zaman 

3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan yang mampu memanag 

pengembangan pendidikan 

4. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan yang memadai demi 

peningkatan mutu pendidikan  

5. Menyelenggarakan sebuah pendidikan berciri khas islam yang 

mampu menyiapkan lulusan yang mampu menginternalisasi nilai-

nilai keislaman dan mampu mengamalkanya dalam kehiduypan 

sehari-hari. 

Di setiap kerja komunitas pendidikan, kami selalu menumbuhkan 

nuansa Islami ,disiplin sesuai aturan bidang kerja masing-masing, saling 

menghormati dan saling percaya dan tetap menjaga hubungan kerja yang 

harmonis dengan berdasarkan pelayanan prima, kerjasama, dan 

silaturahmi. 
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c. Tujuan MTs Miftahul Ulum 

Tujuan dari Madrasah Tsanawiyah Miftahul ulum Adalah sebagai 

berikut : 

MewujudkanMadrasah Tsanawiyah yang baik dengan memiliki 

ilmu pengetahuan yang tinggi berahklak mulia sehingga terwujud 

masyarakat yang utama yang bertaqwa kepada Alloh Tuhan Yang Maha 

Esa. 

Tujuan sekolah kami tersebut secara bertahap akan dimonitoring, 

dievaluasi, dan dikendalikan setiap kurun waktu tertentu, untuk mencapai 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Sekolah Menengah Pertama dan 

Madrasah Tsanawiyah yang dibakukan secara nasional, sebagai berikut: 

1. Meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran agama ISLAM. 

2. Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban untuk berkarya dan 

memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. 

3. Berpikir secara logis, kritis, kreatif, inovatif dalam memecahkan 

masalah, serta berkomunikasi melalui berbagai media. 

4. Menyenangi dan menghargai seni. 

5. Menjalankan pola hidup bersih, bugar, dan sehat. 

6. Berpartisipasi dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan 

bangga terhadap bangsa dan tanah air. 
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3. Data Guru Dan Siswa 

a. Data Jumlah Guru
53

 

No Personal 
PNS Non - PNS Kualifikasi 

Jumlah 
L P L P L P 

1 Kepala Madrasah - - 1 - - - 1 

2 Guru NIP – 15 1 - - - - - 1 

3 Guru NIP – 13 - - - - - - - 

4 Guru Non PNS - - 11 6 - - 17 

5 Guru Kualifikasi - - - - - - - 

Jumlah 1 - 12 6 - - 19 

 

b. Daftar Siswa 

No Personal 
Kelas 

Jumlah 
A B 

1 Kelas VII 28 28 58 

2 Kelas VII 27 27 54 

3 Kelas IX 38 35 73 

Jumlah   185 
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4. Data Fasilitas Madrasah 

a. Ruangan 

No Jenis Ruang 

Jmlh 

Ruan

g 

Luas 

m
2
 

Pemanfaatan Ruang  Kondisi 

Dipakai Tidak Baran

g 

Baik R

R 

RB 

1 R. Kelas 6 486 6 - - 6 - - 

2 R. 

Perpustakaan 

1 30 1 - - 1 - - 

3 R. Serbaguna - - - - - - - - 

4 R. Tata Usaha - - - - - - - - 

5 R. Kep. 

Sekolah 

1 36 1 - - 1 - - 

6 R. Guru 1 81 1 - - 1 - - 

7 R. BP / BK - - - - - - - - 

8 R. UKS / 

OSIS 

- - - - - - - - 

9 R. Lab IPA - - - - - - - - 

10 R. Kantin / 

Kop 

- - - - - - - - 

11 R. Ibadah - - - - - - - - 

12 R. Ketr / 

Kesenian 

- - - - - - - - 

13 R. Dinas 

Kepsek 

- - - - - - - - 

14 R. Penjaga - - - - - - - - 

15 Mess Guru - - - - - - - - 

16 Mess Murid - - - - - - - - 

17 KM/WC Guru 2 16 2 - - 2 - - 

18 KM / WC 

Murid 

3 24 3 - - 3 - - 

19 Gudang  1 10 1 - - 1 - - 
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b.  Infrastruktur 

No Infrastruktur Jml 
Kuran

g 

Berlebi

h 

Tidak 

Permane

n 

Kondisi 

Baik RR RB 

1 Pagar Depan              - - - - - - - 

2 Pagar Samping                - - - - - - - 

3 
Pagar 

Belakang                         

- - - - - - - 

4 
Tembok 

Penahan                       

- - - - - - - 

5 Tiang Bendera                 1 - - - - - - 

6 
Resevoir / 

menara air                

3 

m
3
 

3m
3
 - - - - - 

7 
Bak sampah 

permanen              

- - - - - - - 

8 
Saluran primer       50

m
2
 

- - - - - - 

9 
Saluran 

keliling                         

50

m
2
 

- - - - - - 

10 
Gorang – 
gorang                       

- - - - - - - 

11 
Tempat parkir                  40

m
2
 

- - - - - - 

12 
Jalan masuk                             30

m
2
 

- - - - - - 

13 
Selasar 

Penghubung                

50

m
2
 

- - - - - - 

14 
Lapangan 

Upacara                 

400

m
2
 

- - - - - - 

15 
Lapangan olah 

raga 

40

m 

- - - - - - 

 

c. Perabot 

No 
Perabotan 

Untuk 

Jumlah 

 ( set ) 

Kuran

g 

Berlebi

h 

Kondisi 
Ket 

Baik RR RB 

1 R. Kelas 220 - - 50 20 150 - 

2 R. Perpus 20 - - 5 - 15 - 

3 R. Serbaguna - - - - - - - 

4 R. Tata Usaha 6 - - 3 3 - - 

5 R. Kep. Sek 3 - - 2 1 - - 

6 R. Guru 14 - - 10 4 - - 

7 R. BP / BK - - - - - - - 



 

 

 

57 

 

 

8 R. UKS 4 - - 2 1 1 - 

9 R. Kantin - - - - - - - 

10 R. Ibadah 6 - - 4 2 - - 

11 R. Dinas 

Kamad 
- - - - 

- - - 

12 R. Penjaga - - - - - - - 

13 Mess Guru - - - - - - - 

14 Mess Murid - - - - - - - 

15 Sound Sistem 1       

 

B. Data Khusus 

1. Kegiatan Pramuka Dalam Pembentukan karakter Kedisiplinan dan 

Tanggung Jawab siswa di MTs Miftahul  Ulum. 

Ektrakurikuler Gerakan pramuka merupakan salah satu ektra  

yang berada di setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat SD/MI 

hingga Perguruan Tinggi. Seperti halnya yang dilaksanakan di MTs 

Miftahul Ulum kegiatan ektrakurikuler merupakan salah satu wujud dari 

pengembangan diri, Pernyataan ini sama yang disampaikan oleh Kakak 

Edy Siswanto bahawa: 

“Pramuka di MTs Miftahul Ulum ini diwajibkan setiap kelas VII 

selama 1 tahun dan untuk kelas VIII sebagian ikut dalam pramuka 

khususnya pengurus Dewan Penggalang.”54
 

 

Pernyataan ini sama di utarakan oleh Kakak M. Zainul Fanani 

M.Pd.I Bahwa : 

“Pramuka wajib untuk semua siswa-siswi kelas VII dan kelas VIII 

(sebagai Dewan Penggalang) dan kelas IX, akan tetapi untuk kelas 

IX tidak diwajibkanseperti kelas VII dan Kelas VIII, hanya sampai 

semester gasal saja, karena setelah itu untuk kelas IX harus fokus 

dengan UN (Ujian Nasional).”55
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Hal seperti itu sama di sampaikan oleh salah satu peserta didik 

dengan nama Fara Dila Fingkan kelas VIII selaku Dewan Penggalang 

“Saya masuk pramuka di MTs Miftahul Ulum setiap hari 

jum’at karena saya selaku ketua dewan penggalang. Selain itu pramuka 

itu wajib untuk seluruh peserta didik kelas VII.”56
 

 

Setiap hari juam’at Kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan 

disekolah maupun di luar sekolah tidak lepas dari peran kakak pembina 

seperti halnya di utarakan oleh Edy Siswanto selaku pembina Pramuka: 

“Setiap jum’at saya mendampingi kegiatan kepramukaan anak-

anak kelas VII dan VIII yang dilaksanakan di MTs Miftahul Ulum, 

Walau saya masih sedikit banyak juga masih belajar tetang 

pramuka tetapi saya akan berusaha mendampingi sebisa saya agar 

adik – adik bisa tetep berjalan terus dalam kegiatan”.57
 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Henry Yuliastuti : 

“Setiap hari jum’at pasti ada kakak pembina yang mendampingi 
adik – adik latihan pramuka, selain itu juga mendampingi adik–
adikketika ada kegiatan di luar, misalnya penjelajahan, hiking, 

ataupun kemah”.58
 

 

Beberapa pernyataan diatas tidak beda jauh dengan hasil 

observasi peneliti, pada hari jum’at kegiatan kepramukaan yang 

dilaksanakan di MTs Miftahul Ulum Pucang tidak lepas dari peran 

Pembina, 15 menit sebelum bel masuk pembina pramuka dan Dewan 

Penggalang melakukan pertemuan dulu sebelum melaksanakan kegiatan. 

Pada kesempatan tersebut pertama-tama pembina menyapa kakak dewan 

                                                 
56

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 05/W/05-XI/2012 dalam lampiran laporan  hasil 

penelitian ini 
57

Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/20-X/2012 dalam lampiran laporan  hasil 

penelitian ini 
58

Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/30-X/2012 dalam lampiran laporan  hasil 

penelitian ini 



 

 

 

59 

 

 

penggalang dengan sapaan “Salam Pramuka”, kemudian pembina 

memberikan motivasi untuk aktif di kegiatan pramuka setelah itu 

pembina memberikan sebuah gambaran tentang kegiatan yang akan 

dilaksanakan serta pembagian tugas bagi dewan penggalang untuk 

kegiatan di kelas dan di lapangan, yang dimaksud kegiatan di dalam 

kelas, mulai dari Absensi peserta, iuran wajib peserta dan pemberian 

materi secara tertulis yang akan disampaikan, sedangkan kegiatan yang 

dilakukan di lapangan menyakup mulai dari Petugas Upacara pembukaan 

dan penutupan, serta kegiatan yang dilakasanakan dilapangan sepeerti 

Praktik dari materi yang di sampaikan di kelas bahkan juga Outbond. 

Dimana pembina juga memberi gambaran kisi-kisi yang ingin dicapai
59

.  

 

Penyataan diatas seperti halnya apa yang disampaikan oleh 

Endang Sri Wahyuni : 

“ Setiap kegiatan yang dilakuakan dan direncanakan  bukan 

rencana  Dewan Penggalang saja akan tetapi bersama-sama dengan 

kakak pembina, karena kalau hanya Dewan Penggalang saja 

biasanya tidak akan menemukan jalan keluarnya dari setiap 

permasalahannya. Selain itu dengan adanya pembina perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan itu bisa berjalan dengan maksaimal. 

Misalnya kegiatan penempuhan Tanda kecakapan Umum yaitu 

Manggar Dua, disini dewan penggalang dan pembina bareng-

bareng merencanakan apa yang menjadi kebutuhan serta syarat-

syarat untuk menempuh tanda kecakapan Umum. Disini kita diberi 

tugas untuk dilaksanakan dan sesuai dengan apa yang ditugaskan 

oleh pembina”.60
 

 

                                                 
59

 Lihat Transkip Observasi Nomor : 01 / O/ 9-XI / 2012 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
60

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 07/W/10-XI/2012 dalam lampiran laporan  hasil 

penelitian ini 



 

 

 

60 

 

 

Dalam kegiatan ini tidak akan berjalan secara otomatis dengan 

sendirinya akan tatapi juga ada peran dari beberapa kakak pembina 

dalam kegiatan seperti halnya apa yang dinyatakan oleh Feni Rahmasari 

tentang peran pembina dalam kegiatan kepramukaan : 

“Pembina sangatlah berpengaruh dalam berbagai kegiatan pramuka 

di MTs Miftahul Ulum karena setiap perkataan dan perilaku 

pembina yang ditujukan kepada adik-adik sangat membentuk 

karakter yang perlu dicontoh adik-adik misalnya pada setiap hari 

jum’at, kegiatan kemah besar, hiking, persami dan LDK. Selain itu 

saya juga pernah dimarahi oleh kakak pembina karena saya tidak 

melaksanakan tugas sesuai dengan perintahnya, akan tetapi ketika 

marah pembina tetap mengasih tau apa yang menjadi kekurangan 

saya dan memberikan solusinya”.61
 

 

Peran Pembina dalam kegiatan kepramukaan itu mempunyai 

arti penting karena Pembina sebagai motivator dan orang yang menjadi 

pembimbing seperti apa yang di sampaikan oleh Nurul Azizah : 

“Dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan Pembina sangat 

berpengaruh dalam kegiatan kami, karena Pembina adalah orang 

yang bisa menjadi contoh dan menjadi orang yang membimbing 

serta sebagai motivator kami dalam berbagai hal di kegiatan di 

pramuka, dan tanpa Pembina kita tidak tau apa-apa, bagi saya 

orang kakak pembina orang yang bisa memberikan sebuah 

gambaran dan pelajaran ”62
 

  

Dari pernyataan dari beberapa informan diatas kakak Edy juga 

menambahkan pernyataan Peran pembina : 

“Saya setiap kali masuk dalam kegiatan pramuka tidak lupa untuk 
selalu memberikan sebuah motivasi kepada peserta didik untuk 

selalu Disiplin dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi 

perintah dari kakak Dewan penggalang, karena menurut saya 

kedisiplinan dan tanggung jawab itu penting dalam setiap saat dan 

akan sangat berguna dalam kehidupan”63
 

                                                 
61

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 03/W/29-X/2012 dalam lampiran laporan  hasil 

penelitian ini 
62

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 09/1-W/F-1/25-XI/2012 dalam lampiran laporan  

hasil penelitian ini 
63

 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W//20-X/2012 dalam lampiran laporan  hasil 



 

 

 

61 

 

 

 

Kedisiplinan dan tanggung jawab tidak serta merta itu bisa 

terbentuk begitu saja, akan tetapi ada sebuah proses yang panjang, 

dimana proses itu harus dilalui dan dijalani, proses ini bisa dikonsep 

dalam sebuah kegiata-kegiatan dipramuka seperti hasil observasi peneliti 

pada tanggal 23 November 2012 bahwa Dalam kegiatan yang 

dilaksanakan di MTs Miftahul ulum ada latihan PBB, dimana Pembina 

melatih secara langsung akan tetapi sebelumnya  pembina memberikan 

ulasan tetanng manfaat PBB dan tujuan PBB, kemudian pembina 

memberikan contoh gerakan dan serta dipraktikkan  dan di dampingi oleh 

kakak dewan penggalang, setelah materi di sampaikan secara 

keseluruhan, Dewan penggalang di beri tugas untuk menyampaikan 

materi tersebut kepada adik-adiknya hingga bener-benar bisa.
64

 

Pramuka adalah seseorang yang aktif yang ada dalam kegiatan 

pramuka, sedangkan kepramukaan adalah kegiatan yang dilaksanakan 

oleh anggota pramuka. Kegiatan kepramukaan adalah kegiatan yang 

mendidik untuk salalu mandiri seperti kegiatan juga yang dilaksanakan di 

MTs Mifahul Ulum sebagaimana yang di paparkan Oleh Feni Rahmasari 

bahwa : 

“ Pramuka dalam MTs Miftahul ulum, pada dasarnya sama dengan 

keadaan pramuka pada sekolah lain, akan tetapi ada yang 

membedakan dalam kegiatan pramuka di MTs Miftahul Ulum 

dilaksanakan Empat kali dalam 1 Bulan yang terdiri 3 kali latihan 

di sekolah dan 1 kali latihan dialam bebas.”65
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Selain itu pernyataan kegiatan yang dilaksanakan di pramuka 

juga melatih tanggung jawab, yang dilaksanakn sesuai dengan progam 

kerja yang sudah dirancang sebagaimana yang utarakan oleh Faradila 

Fingkan (Ketua Dewan penggalang ) bahwa: 

“Kegiatan Pramuka yang dilakukan selama 3 kali ini dilakukan 

pada setiap hari Jum’at. Kegiatan yang dilakasanakan pada hari 

jum’at biasanya dilaksanakan di dalam kelas berupa Pemberian 

materi – materi tertulis yang sifatnya menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang kepramukaan dan kegiatan yang dilaksanakan di 

luar kelas atau lapangan, kegiatannya berupa praktik dari materi 

yang di disampaikan dalan materi kelas  atau permainan yang bisa 

melatih konsentrasi, kecepatan, keterampilan, kecepatan dan 

kegiatan yang sifat menarik. Sedangakan Kegiatan yang 

dilaksanakan di alam bebas dilaksanakan pada Minggu terakhir di 

setiap bulan, kegiatannya berupa Jelajah alam dan Hiking.”66
 

 

Selain melatih untuk tanggung jawab kegiatan kepramukaan 

juga melatih untuk disiplin seperti halnya yang disampaikan oleh 

Imanatus Shalichah bahwa: 

“Kegiatan di MTs Miftahul Ulum secara rutin setiap bulan jelajah 

alam dan kegiatn Catur Wulan biasanya mengadakan kegiatan 

hiking,penempuhan tingkat atau jabatan. Biasanya  dilaksanakan 

tidak hanya mengelilingi hutan, pegunungan atau susur sungai akan 

tetapi kegiatan yang dilakukan ini sifatnya melatih kecakapan – 
kecakapan yang harus ditempuh yang sudah ditentukan didalam 

SKU (Syarat Kecakan Umum), selain itu juga bisa dilaksanakan 

menempuh Tanda Kecakapan – Kecapan Khusus (TKK). Di dalam 

kegiatan itu setiap peserta didik untuk selalu disiplin dalam 

berbagai hal, mulai dari masuk kelas, datang tepat waktu dalam 

kegiatan bahkan disiplin dan tertib serta tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan karena kalau tidak 

dilaksanakan pasti dapat sanksi dari pembina dan sebaliknya bagi 

yang bisa melakukan dan berlaku baik akan dikasih hadiah.
67
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Selain itu menurut Observasi peneliti pada hari jum’at pada 

latihan pramuka di MTs Miftahul Ulum Pucang Kradinan ada sebuah 

proses pelantikan Pramuka Tingkat Penggalang Rakit, pada pelantikan 

ini ada sebuah proses yang sangat panjang dimana setiap peserta didik di 

uji untuk agar bisa mencapai kisi yang telah ditentukan, dalam proses itu 

peserta didik untuk menjalankan perintah sesuai dengan kecakapan yang 

akan dicapai, pada waktu itu pembina memberikan tugas sesuai dengan 

TKK menanam tanaman, pada waktu itu pembina memberikan tanggung 

jawab setiap siswa membawa bunga yang siap ditanam didaerah sekolah. 

Kemudian siswa diberi tanggung jawab untuk menanam tanaman yang 

dibawa, bagi setiap yang sudah melaksanakan tugas sesuai tanggung 

jawabnya maka pembina memberikan sebuah tanda kecakapan khusus 

yang telah ditempuhnya.
68

  

 

2. Permasalahan Dan Faktor Pendukung Dalam Pembentukan 

Kedisiplinan Dan Tanggung Jawab Siswa Di Mts Miftahul Ulum 

Pucang Kradinan.  

Setiap pelaksanaan sebuah kegiatan atau merealisasikan 

sebuah program yang telah direncanakan, pasti ada sebuah kendala – 

kendala yang dihadapi. Dalam pembentukan karakter siswa pembina juga 
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mengalami beberapa kendala dalam realita dipramuka sesuai dengan 

yang disampaikan oleh M. Zainul Fanani M.Pd.I. 

“Ada beberapa faktor internal dan ekternal. Faktor internal berasal 
dari sekolah yaitu ada beberapa siswa yang kurang begitu antusias 

dalam mengikuti kegiatan pramuka, dan minat yang sangat minim 

untuk aktif dalam kegiatan kepramukaa. Selain faktor dari sekolah 

juga ada beberapa faktor dari masyarakat, maksudnya ada beberapa 

orang tua / wali siswa yang tidak mengizinkan anaknya untuk ikut 

pramuka.”69
 

 

Pendapat yang lain juga disampaikan oleh Riska ArintoWijaya 

bahwa : 

“Dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan sebagai pembentukan 
karakter siswa, ada beberapa kendala yang saya hadapi, Pertama 

dari siswa : banyaknya siswa yang kurang minat untuk ikut 

pramuka, kedua : perhatian dari bapak / ibu guru yang kurang 

sepaham dengan kegiatan pramuka”70
 

 

Selain itu menurut Observasi peneliti pada latihan pramuka ada 

beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya anak-anak kurang disiplin 

dan tanggung jawab di antaranya kurang adanya contoh dalam kegiatan 

kepramukaan dari dewan penggalang, dalam artian dewan Penggalang 

yang setiap latihan pramuka bersama adik – adik kurang bisa menjadi 

Contoh. Selain itu kurangnya ketegasan dalam penerapan kedisiplinan 

bagi yang melanggar peraturan dalam kegiatan dimana ketegasan ini 

sangatlah penting dalam penerapan kedisiplinan bagi peserta didik, 

sehingga peraturan bisa berjalan dengan baik
71
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Edy siswanto juga berpendapat bahwa : 

“Ada beberapa Faktor yang tidak mendukung dalam pelaksanaan 

kegiatan keparamukaan di MTs Miftahul Ulum, diantaranya adalah 

kurag minat siswa. ”72
 

 

Adapun faktor pendukung dalam pelakasanaan kegiatan 

pramuka, seperti yang disampaikan oleh M. Zainul Fanani M.Pd.I: 

“Pelaksanaan pendidikan karakter bisa dilaksanakan di 

ektrekurikuler akan tetapi juga dilaksanakan di setiap mata 

pelajaran, jadi pembentukan karakter siswa bisa 

berkesinambungan.”73
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan Dalam Pembentukan 

Kedisiplinan Dan Tanggung Jawab Siswa Di MTs Miftahul Ulum. 

Kegiatan kepramukaan di Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum 

melatih peserta didik untuk bertanggung jawab dan disiplin. Kegiatan ini 

untk membentuk karakter dan kepribadian peserta didik dimana peserta 

didik harus mengikuti semua yang menjadi ketentuan yang dibuat oleh 

pembina. Kegiatan kepramukaann yang dilaksankakan dialam bebas dan 

yang menarik merupakan suatu salah satu ciri khas kegiatan pramuka. 

Seperti halnya yang dilaksanakan di MTs Miftahu Ulum yang setiap 

bulanya mengadakan latihan di lingkungan Sekolah sebanyak 3 kali 

latihan dan 1 kali dilaksanakan di alam bebas seperti halnya kegiatan 

Hiking, Jelajah Alam dan lain - lain 

Dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk 

melatih perserta didik untuk disiplin dan bertanggung jawab dalam 

melakasanakan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan. Dalam kegiatan tersebut ada beberapa yang harus dibawa dan 

dilaksanakan, misalnya kegiatan penempuhan TKK (Tanda Kecakapa 

Khusus) Menanam Tanaman tingkat Penggalang Ramu, Untuk mencapai 

Tingkat Purwa seorang Pramuka harus mencapai syarat – syarat tertentu 

diantaranya peserta didik harus bisa menanam dan merawat tanaman yang 

dimiliki. 
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Bagi siswa – siswi atau peserta didik yang telah dan bisa 

melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dalam penempuahan TKK 

maka siswa – siswi atau peserta didik berhak menerima penghargaan tanda 

kecakapan tersebut. Dalam kegiatan penempuhan TKK atau Penempuhan 

ini melatih peserta didik untuk bertanggung jawab dengan apa yang 

menjadi kewajiban dan syarat – syarat atau ketentuan yang ditentukan. 

Kegiatan yang dirancang itu semua tidak serta merta unek – unek 

atau keinginan dari pembina saja akan tetapi sebuah ide yang dibuat oleh 

kakak Dewan Penggalang dan dibuat bersama dengan Kakak Pembina  

sekaligus disini peserta didik lebih mudah untuk menyelesaikan masalah 

apabila ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh peserta didik 

khususnya dewan Penggalang.  

Dari fakta yang ada, tidak hanya Peran Pembina saja dalam 

membentuk tanggung jawab dan kedisiplinan siswa diperlukan, seperti 

pembina sebagai Ing Ngarso sang Tulodho, Ing Madyo mangun karso, Tut 

Wuri handayani sangatlah dibutuhkan bagi peserta didik dalam 

menjalankan apa yang telah menjadi Tanggung Jawabnya. Akan tetapi 

harus adanya media untuk melatih dan menguji peserta didik dalam 

menerapkan kedisiplinan dan tanggung Jawab dengan mengadakan 

kegiatan kepramukaan. 
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B. Faktor pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembentukan 

Kedisiplinan dan Tanggung Jawab Siswa di MTs Miftahul Ulum. 

Dalam proses belajar mengajar pastilah akan ada yang namanya 

faktor penghambat dan pendukung suatu kegiatan, meskipun yang 

menjalankan kegiatannya seorang profesor pastilah ada faktor pendukung 

dan pemhambatnya. Apalagi ketika yang menjalankan kegiatan sama – 

sama dalam taraf belajar otomatis yang dinamakan belajar sudah wajar 

melakukan kesalahan atau kekurangan. Dalam kegiatan kepramukaan yang 

dilaksanakan di MTs Miftahul Ulum sama saja, juga ada faktir Pendukung 

dan ada juga faktor yang tidak mendukung. 

Pendidikan Karakter sudah bisa dilaksanakan di semua tingkat 

pedidikan, akan tetapi pendidikan karakter tidak hanya bisa dilaksanakan 

di dalam kelas saja, melainkan pendidikan karakter bisa dilaksanakan di 

kegiatan Ektrakurikuler salah satunya kegiatan Kepramukaan seperti 

halnya yang dilaksanakan di MTs Miftahul Ulum. 

Ini sangatlah menguntungkan dalam pementukan karakter siswa – 

siswi, selain di Kegiatan pendidikan Ektrakurikuler untuk pembentukan 

karakter siwa – siswi bisa juga dilakukan di pendidikan Formal, dalam 

artian ini sebuah hubungan simbiosi mutualisme, pembentukan karakter 

bisa dilaksanakan dimana dan kapan saja, bisa dilaksanakan di 

ektrakurikuler atau di kegiatan pembelajaran. 
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Disisi lain pembentukan karakter bisa dilaksanakan diberbagai 

kegiatan akan tetapi dalam kegiatan itu ada juga pengahambat pelaksanaan 

kegiatan tersebut diantaranya : 

1. Ada beberapa guru yang kurang antusias dalam pelaksanaan kegiatan 

kepramukaan di MTs Miftahul Ulum 

2. Kurang adanya dukungan dari orang tua terkait dengan kegiatan yang 

dilaksanakan di MTs Miftahul Ulum. 

Menurut Pendapat saya pendidikan karakter harus dilaksanakan 

berbagai kegiatan akan tetapi penghambat itu juga ada dari segala pihak, 

misalnya dari masyarakat, dari lingkungan keluarga, bahkan juga 

pergaulan dari peserta didik itu sendiri. Dari lingkungan masyarakat itu 

kurang adanya dukungan atau perhatian kepada anak muda / Generasi 

muda untuk pendidikan karakter contoh lingkungan Orang yang tidak ada 

pendidikan sekolah setempat atau lingkungan pabrik dimana orang – orang 

sibuk dengan aktivitasnya sendiri-sendiri dan kurang memperhatikan 

pendidikan generasi muda atau anak-anak. Dari lingkangan keluarga 

terlalu menghandalkan pendidikan di Sekolahan yang menganggap sudah 

cukup dengan adanya pendidikan di sekolah, padahal pendidikan di 

sekolah hanya beberapa jam saja dan sebenarnya aplikasi pendidikan ada 

dilingkungan keluarga dan di masyarakat. Selain itu juga  pergaulan 

peserta didik atau siswa juga sangat memperngaruhi karakter siswa karena 

teman pergaulan, mempunyai pengaruh besar dalam kepribadian dan 
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pembentukan karakter siswa, kalau peserta didik mempunyai teman yang 

memiliki berakhlak baik maka pembentukan karakter peserta didik 

sangatlah mudah begitu juga sebaliknya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Kegiatan kepramukaan mempunyai peran yang besar dalam pembentukan 

kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. Selain itu Pembina juga mempunyai 

peranan dalam pelaksanaan pembentukan kedisiplinan dan tanggung jawab 

siswa, disini pembina mempunyai peranan menjadi penggerak, motivator 

dan bisa juga menjadi contoh dalam pembentukan Tanggung Jawab dan 

Kedisiplinan Siswa – siswi. 

2. Faktor pendukung dan penghambat muncul murni dari intern dan ekstern 

dimana ada beberapa pihak yang mendukung kegiatan kepramukaan 

karena didalam kepramukaan bisa dilakukan pendidikan karakter seperti 

pendidikan formal, adapun faktor yang menjadi penghambatan dalam 

pembentukan kedisiplinan dan tanggung jawab yaitu : 

a. Faktor Intern 

1) Kurangnya adanya pembina yang mumpuni dalam hal 

kepramukaan. 

2) Kurang adanya dukungan dari bapak ibu guru dalam pelaksanaan 

kegiatan kepramukaan. 

b. Faktor Ekstern 

1) Kurangnya dukungan dari orang tua kepada peserta didik dalam 

pelaksanaan kegiatan kepramukaan. 
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2) Kurangnya pengawasan orang tua dan masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan kepramuakaan yang dilakukan oleh kepada 

peseta didik. 

3) Kurang adanya pemahaman terkait dengan pembinaan 

kepramukaan sehingga dukungan kurang baik dari Orang Tua, 

Masyarakat, dan Lingkungan Masyarakat sekolah itu sendiri. 

B. Saran  

1. Sebaiknya kegiatan kepramukaan itu bisa dilaksanakan dan di dukung 

bagaimana bisa terlaksana dengan baik sehingga tujuan bersama bisa 

terwujud yaitu terwujudnya pendidikan karakter di berbagai kegiatan 

pembelajaran formal yaitu pengajaran dalam kelas atau non formal bisa 

dilaksanakan di kegiatan ektrakurikuler. 

2. Memberikan pemahaman kepada seluruh pihak yang bersangkutan mulai 

dari bapak/ibu guru, orang tua, masyarakat dan lingkungan masyarakat 

sekolah  terkait pentingnya kegiatan  kepramukaan dalam pembentukan 

karakter siswa. 


