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BAB II  

KONSEP TEORITIS 

A. Kajian Teoritis  

1. Kegiatan Pramuka 

a. Pengertian Kegiatan Pramuka 

Kata “Pramuka”merupakan singkatan dari praja muda karana, 

yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Gerakan 

Pramuka, disebut juga Gerakan Kepanduan, adalah lembaga 

pendidikan nonformal yang mengajarkan pengetahuan tentang 

pramuka dan kegiatan-kegiatan kePramukaan serta tingkatannya 

kepada para pelajar dan kaum muda Indonesia pada umumnya. 

Pramuka merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka.
9
 

 

Kepramukaan adalah suatu kegiatan yang menyenangkan di 

alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-

sama, mengadakan pengembaraan bagaikan kakak beradik, membina 

kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan untuk 

memberi pertolongan bagi yang membutuhkan.
10

  

 

Menurut pendapat lain pramuka singkatan dari “Praja Muda 

Karana” yang artinya warga negara muda yang bekerja. Nama 

pramuka itu berasal dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, mengambil 

dari istilah paramuka (dibunyikan “poromuko” dalam bahasa jawa) 

artinya semacam pasukan yang berdiri terdepan dalam peperangan. 

Gerakan pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non 

formal yang menyelenggaran pendidikan kepanduan yang 

dilaksanakan di Indonesia. 
11

 

 

Dari penjelasan tersebut diatas kita akan dapat mengambil 

maknanya, yaitu : kepramukaan adalah suatu permainan yang 

mengandung  pendidikan. Pendidikan disini adalah untuk pembinaan 

watak (mental) dengan pembangunan karakter, gerakan pramuka 

                                                             
9
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dapat memberikan sumbangan positif terhadap Negara dengan 

penyemaian benih-benih calon pemimpin Negara yang patriotis. 

b. Prinsip Dasar Kepramukaan 

Prinsip dasar kepramukaan adalah: 

1) Iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam 

seisinya. 

3) Peduli terhadap diri pribadinya. 

4) Taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.
12

 

c. Metode Kepramukaan 

Menurut Man Salim di dalam bukunya, metode kepramukaan yaitu : 

1) Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif 

melalui :  

a. Pengalaman kode kehormatan pramuka 

b. Belajar sambil melakukan  

c. Kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi 

d. Kegiatan yang menarik dan menantang 

e. Kegiatan di alam terbuka 

f. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, 

dorongan, dan dukungan 

g. Penghargaan berupa tanda kecakapan, dan  

h. Satuan terpisah antara putra dan putri 

                                                             
12 Ibid, hlm 193 
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2) Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk 

mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. 

3) Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi 

pendidikan spesifik, yang secara bersama-sama dan keseluruhan 

saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan 

kepramukaan.
13

 

Dan menurut Mario P. Manalu Metode Kepramukaan 

merupakan cara belajar interaktif dan praktis melalui:
14

 

1) Pengalaman Kode Kehormatan Pramuka 

Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas janji yang disebut 

satya dan ketentuan moral yang disebut darma. Satya Pramuka 

diucapkan secara sukarela oleh seorang calon Anggota Gerakan 

Pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Satya 

Pramuka juga digunakan sebagai pengikat diri pribadi untuk 

secara sukarela mengamalkannya dan dipakai sebagai titik tolak 

memasuki proses Pendidikan kePramukaan guna 

mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, 

intelektual dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai 

anggota masyarakat. 

Darma Pramuka adalah alat pendidikan mandiri yang 

progresif untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia, 

selain itu juga merupakan upaya memberi pengalaman praktis 

                                                             
13

  Op.cit, Man Salim, hlm.218 
14

 Ibid, hlm. 5 



11 
 

yang mendorong agar anggotanya menemukan, menghayati, serta 

mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup 

dan menjadi anggota dalam masyarakat tersebut. Sebagai 

landasan gerak bagi Gerak Pramuka, Darma Pramuka berfungsi 

sebagai alat pencapaian tujuan Pendidikan Kepramukaan yang 

kegiatannya mendorong peserta didik manunggal dengan 

masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, serta 

memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Darma Pramuka 

dapat pula disamakan dengan Kode Etik bagi organisasi dan 

Anggota Gerakan Pramuka yang berperan sebagai landasan serta 

ketentuan moral dasar yang diterapkan bersama berbagai 

ketentuan lainnya yang mengatur hak dan kewajiban anggota, 

pembagian tanggungjawab antar anggota serta pengambilan 

keputusan oleh anggota. 

a)  Kode Kehormatan bagi Pramuka Siaga, terdiri atas : 

a. Janji yang disebut Dwisatya, selengkapnya berbunyi : 

Dwisatya 

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-

sungguh: 

- Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

menurut aturan keluarga. 

- Setiap hari berbuat kebaikan. 
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b. Ketentuan moral yang disebut Dwidarma, selengkapnya 

berbunyi: 

Dwidarma 

- Siaga berbakti pada ayah dan ibundanya. 

- Siaga berani dan tidak putus asa. 

b) Kode Kehormatan bagi Pramuka Penggalang, terdi atas : 

a. Janji yang disebut Trisatya, selengkapnya berbunyi : 

Trisatya  

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-

sungguh : 

- Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

mengamalkan Pancasila. 

- Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri 

membangun masyarakat. 

- Menepati Dasadarma. 

b. Ketentuan moral yang disebut Dasadarma, 

selengkapnya berbunyi : 

Dasadarma 

- Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

- Cinta alam dan kasih sayang sasama manusia. 

- Patriot yang sopan dan kesatria. 

- Patuh dan suka bermusyawarah. 
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- Rela menolong dan tabah. 

- Rajin, trampil dan gembira. 

- Hemat, cermat dan bersahaja. 

- Disiplin, berani dan setia 

- Bertanggungjawab dan dapat dipercaya.\ 

- Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. 

c) Kode Kehormatan bagi Pramuka Penegak, Pramuka 

Pandega, dan anggota dewasa, terdiri atas : 

a. Janji yang disebut Trisatya, selengkapnya berbunyi : 

Trisatya  

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-

sungguh : 

- Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

mengamalkan Pancasila. 

- Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun 

masyarakat. 

- Menepati Dasadarma. 

b. Ketentuan moral yang disebut Dasadarma, 

selengkapnya berbunyi : 

Dasadarma 

- Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

- Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 
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- Patriot yang sopan dan kesatria. 

- Patuh dan suka bermusyawarah. 

- Rela menolong dan tabah. 

- Rajin, trampil dan gembira. 

- Hemat, cermat dan bersahaja. 

- Disiplin, berani dan setia. 

- Bertanggungjawab dan dapat dipercaya. 

- Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. 

2) Belajar sambil melakukan 

Belajar sambil melakukan (learning by doing) 

dilaksanakan dengan mengutamakan sebanyak mungkin kegiatan 

praktik pada setiap kegiatan kePramukaan dalam bentuk 

pendidikan keterampilan dan berbagai pengalaman yang 

bermanfaat bagi anggota muda. Mengarahkan perhatian anggota 

muda untuk selalu berbuat hal-hal nyata, merangsang 

keingintahuan akan hal-hal baru, serta memacu agar 

berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan, baik di dalam Gerakan 

Pramuka maupun di dalam lingkungan kemasyarakatan 

merupakan tujuan dari kegiatan belajar sambil melakukan. 

3) Sistem beregu 

Sistem beregu dilaksanakan agar anggota muda 

memperoleh kesempatan belajar memimpin dan dipimpin, 

mengatur dan diatur, berorganisasi, memikul tanggungjawab 
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serta bekerja dan bekerjasama dalam kerukunan. Anggota muda 

yang dikelompokkan dalam satuan gerak, dipimpin oleh anggota 

muda itu sendiri, dan satuan gerak tersebut merupakan wadah 

kerukunan di antara mereka. 

4) Kegiatan di alam terbuka  

Kegiatan di alam terbuka merupakan kegiatan rekreasi 

yang edukatif dengan mengutamakan kesehatan, keselamatan 

dan keamanan, dan tidak jarang diikuti dengan kegiatan yang 

menarik dan menantang terutama bagi kaum muda agar bersedia 

dan mau bergabung dalam Gerakan Pramuka, serta tetap terpikat 

mengikuti serta mengembangkan kegiatan kepramukaan. 

Kegiatan di alam terbuka dapat memberikan pengalaman 

kebersamaan dan cinta lingkungan dengan adanya rasa saling 

ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk 

melestarikannya, serta mengembangkan suatu rasa 

tanggungjawab akan masa depan dengan tetap menjaga dan 

menghormati keseimbangan alam serta menanamkan pada 

anggota muda bahwa menjaga lingkungan adalah hal yang utama 

yang harus ditaati dan dikenali sebagai aturan dasar dalam setiap 

kegiatan yang selaras dengan alam. Kegiatan ini juga mendorong 

anak muda untuk mengembangkan kemampuan untuk 

menghadapi dan mengatasi tantangan, menyadari tidak ada 

sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali 
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cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, serta 

membina kerjasama dan rasa memiliki. 

5) Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan 

Anggota dewasa berperan dalam perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan 

penilaian. Sedang Pramuka Penegak dan Pandega berfungsi 

sebagai pembantu anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan 

kepramukaan. Anggota muda, dalam melaksanakan kegiatan 

yang dimaksud, diharap dapat melakukan konsultasi dengan 

anggota dewasa. Pada waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, 

anggota dewasa diharapkan dapat memberikan pembinaan dan 

pendampingan 

6) Sistem tanda kecakapan. 

Tanda kecakapan merupakan tanda yang diberikan kepada 

Pramuka sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah 

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta 

telah memiliki keterampilan tertentu. Sistem tanda kecakapan ini 

bertujuan mendorong dan merangsang para Pramuka agar secara 

bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan nilai-nilai 

kepramukaan serta memiliki berbagai keterampilan tertentu. 

7) Sistem satuan tepisah. 

Sistem satuan terpisah diterapkan dengan memisahkan 

satuan Pramuka Putri dengan satuan Pramuka Putra. Satuan 
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Pramuka Putri dibina oleh Pembina Putri, sedangkan satuan 

Pramuka Putra dibina oleh Pembina Putra. Tidak dibenarkan 

Pramuka Putra dibina oleh Pembina Putri, atau sebaliknya, 

kecuali pada Perindukan Siaga. 

Jika sistem ini diselenggarakan dalam bentuk perkemahan, 

harus dijamin serta dijaga agar tempat perkemahan Putri dan 

Putra terpisah, perkemahan Putri dipimpin oleh Pembina Putri 

atau sebaliknya. 

8) Kiasan dasar 

Kiasan Dasar adalah ungkapan yang digunakan secara 

simbolik dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. 

Penggunaan kiasan dasar, sebagai salah satu unsur terpadu dalam 

pendidikan kepramukaan, dimaksudkan untuk mengembangkan 

imajinasi, sesuai dengan usia dan perkembangan yang 

mendorong kreativitas dan keikutsertaan peserta didik dalam 

setiap kegiatan pendidikan kePramukaan. 

Kegiatan pendidikan kePramukaan harus dikemas dalam kiasan 

dasar yang menarik, menantang dan merangsang, disesuaikan dengan 

minat, kebutuhan, situasi dan kondisi anggota muda. Kiasan dasar 

sendiri disusun dan dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran 

pendidikan kepramukaan untuk setiap golongan serta merupakan 

salah satu unsur dalam Metode Kepramukaan yang pelaksanaannya 
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harus tidak memberatkan anggota muda tetapi malah dapat 

memperkaya pengalaman.
15

 

Sistim pendidikan dalam Gerakan Pramuka adalah sistim yang 

mengatur dan menata proses pendidikan bagi anggota Gerakan 

Pramuka. Sebagai wadah pendidikan non formal, Gerakan Pramuka 

menggunakan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Proses 

pendidikan kepramukaan pada hakekatnya berbentuk kegiatan 

menarik yang mengandung pendidikan, bertujuan mendidik peserta 

didik dilandasi nilai-nilai pendidikan, dilaksanakan di luar 

lingkungan pendidikan keluarga dan di luar lingkungan sekolah, 

dengan menggunakan prinsip dasar metodik pendidikan 

kepramukaan. 

Pendidikan kepramukaan sesuai dengan gagasan penciptanya 

yaitu Lord Baden Powell yang mula-mula dituangkan dalam buku 

Scouting for Boys, pada dasarnya ditujukan pada pembinaan anak-

anak dan pemuda. Jadi bukan pendidikan orang dewasa. Namun 

untuk menunjang keberhasilan pembinaan peseta didik itu, perlu 

adanya pendidikan untuk orang dewasa, yang bertindak sebagai 

pamong dengan sikap sesuai dengan sistim pamong, membawa 

peserta didik ke tujuan Gerakan Pramuka. Dengan demikian maka 

fungsi pendidikan kepramukaan akan berbeda, yaitu bagi anak-anak 
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dan pemuda ia sebagai permainan atau kegiatan yang menarik, 

sedangkan bagi orang dewasa merupakan pengabdian.
16

 

Gerakan Pramuka berusaha mencapai tujuannya dengan 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan agama, pendidikan pedoman 

penghayatan dan pengalaman pancasila, memupuk kerukunan hidup 

beragama antar umat seagama dan antara pemeluk agama yang satu 

dengan pemeluk agama yang lain, memupuk dan mengembangkan 

rasa kesadaran dan kesetia kawanan sosial, menumbuhkan dan 

mengembangkan pada para anggota rasa percaya pada diri sendiri, 

sikap dan prilaku yang inovatif dan kreatif, rasa tanggung jawab dan 

disiplin. Memupuk dan mengembangkan rasa cinta dan setia kepada 

tanah air dan bangsa, melatih panca indra dan pendidikan jasmani, 

hasta karya serta menyediakan sarana dan prasarana dan untuk 

mempelajari bermacam-macam keterampilan. 

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas diselenggarakan dengan cara 

: melaksanakan pendidikan dan latihan kepramukaan sebanyak 

mungkin dengan praktek secara praktis serta menggunakan prinsip 

dasar metodik pendidikan kepramukaan, menyediakan sarana dan 

prasarana pendidikan dan latihan, mengadakan pertemuan dan 

perkemahan untuk memupuk rasa persaudaraan.
17

 

Setiap kegiatan pramuka disesuaikan dengan tingkatan masing-

masing, baik untuk siaga, penggalang ataupun penegak dan pandega 
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Depag, Panduan Gerakan Pramuka Untuk Santri, Jakarta: Lima Karsa, 2002, hlm. 14-15 
17

Ibid, hlm.2 
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agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan umur dan pola pikir 

dari anggota itu sendiri. Seorang yang berumur 18 tahun tentunya 

tidak tepat jika kegiatannya karnaval, begitu juga seorang yang 

berumur 10 tahun tentunya belum tepat ketika di ajak untuk 

mengembara di hutan bebas. 

Kegiatan dari Pramuka Penegak, yaitu: 

Kegiatan kePramukaan untuk golongan Pramuka Penegak ini 

meliputi : 

a) Perkemahan Reguler 

Perkemahan ini dilaksanakan Pramuka Penegak dan Pramuka 

Pandega untuk mengevaluasi hasil latihan di Gugusdepan dalam 

satu periode, seperti Perkemahan Sabtu-Minggu (Perjusami), 

perkemahan hari libur, dan sejenisnya.
18

 

b) Perkemahan Bakti 

Perkemahan Bakti adalah pertemuan Pramuka Penegak dan 

Pramuka Pandega berbentuk perkemahan besar, dalam rangka 

mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya selama 

mengadakan pembinaan, baik di Gugusdepan maupun di Satuan 

karya Pramuka (Saka) dalam bentuk bakti kepada masyarakat. 

c) Pengembaraan 

Pengembaraan adalah pertemuan Pramuka Penegak dan 

Pramuka Pandega berbentuk penjelajahan dalam rangka 

                                                             
18 Ibid, hlm. 76 
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mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, 

kompas, dan survival. 

d) Baris – Berbaris 

Baris-berbaris ini termasuk latihan gerak dasar yang diwujudkan 

untuk menanam : disiplin, rasa persatuan, rasa tanggungjawab, 

kepatuhan dalam melaksanakan perintah dengan tepat dan cepat. 

Aba-aba dalam baris-berbaris ada tiga bagian,yaitu : aba-aba 

petunjuk, aba-aba peringatan, aba-aba pelaksanaan. 

2. Kedisiplinan 

a. Pengertian Kedisiplinan 

Kata disiplin diambil dari bahasa Latin yang berarti “perintah”. 

Mendisiplinkan sama dengan mendidik. Kedisiplinan berasal dari kata 

disiplin (dalam bahasa Inggris “Disciplined” mendisiplinkan) yang 

mendapat awalan dan akhiran ke-an yang mempunyai arti ketaatan 

(kepatuhan) pada peraturan tata tertib.
19

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Mulyasa bahwa disiplin adalah 

suatu keadaan tertib dimana orang-orang tergabung dalam satu sistem 

tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan senang hati .
20

 

Menurut Hilaman dan Hilgert dalam Fitria Astuti, 

mengungkapkan bahwa displin dapat diklasifikasikan menjadi dua 

jenis yaitu : 
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Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm. 78 
20

Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, 

hlm.108 
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1) Disiplin positif, yaitu apabila para anggota suatu organisasi 

berperilaku sesuai dengan tata tertib organisasi yang ada 

dengan setulus hati tanpa ada paksaan. 

2) Disiplin negatif, yaitu apabila hal tersebut dilakukan dengan 

perasaan terpaksa atau tertekan.
21

 

Sedangkan menurut Amir Daien Indrakusuma, menyatakan 

bahwa disiplin berarti adanya kesediaan untuk mematuhi peraturan-

peraturan dan larangan-larangan.
22

 Kepatuhan disini bukan hanya 

patuh karena adanya tekanan-tekanan dari luar, melainkan kepatuhan 

yang disadari oleh adanya kesadaran tentang nilai dan pentingnya 

peraturan-peraturan dan larangan teresbut. Sebenarnya seluruh alat-

alat pendidikan itu adalah untuk menumbuhkan rasa disiplin pada 

anak. Rasa disiplin yang disertai dengan keinsyapan yang dalam 

tentang arti dan nilai dari disiplin itu sendiri. 

Berdasarkan deskripsi teori tentang disiplin tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kedisiplinan siswa dalam 

kajian ini adalah suatu kepatuhan siswa untuk melaksanakan peraturan 

sekolah yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, dan siswa selalu 

berbuat dan bertindak sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang 

berlaku disekolah. 
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b. Kedisiplinan Sekolah 

Kedisiplinan dalam belajar merupakan bagian kedisiplinan 

sekolah sebagai mana yang diungkapkan oleh Hadiri Nawawi sebagai 

berikut : 

1. Masuk sekolah 

Para siswa harus datang atau berada di sekolah sebelum pelajaran 

dimulai, sebelum memasuki ruang kelas siswa-siswi secara teratur 

masuk keruangan, setelah berada di ruangan siswa baru boleh 

duduk setelah guru duduk. 

2. Waktu belajar 

Sebelum belajar dimulai, siswa yang bersangkutan harus sudah 

siap untuk menerima pelajaran yang akan diberikan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. 

3. Waktu istirahat  

Para siswa tidak dibenarkan tinggal di dalam kelas kecuali jika 

keadaan tidak mengizinkan. 

4. Waktu pulang 

Siswa pulang waktu pelajaran telah selesai. Sedangkan larangan-

larangan bagi siswa adalah : 

a. Dilarang meninggalkan sekolah atau pelajaran selama jam-

jam pelajaran berlangsung tanpa izin kepala sekolah atau 

guru yang bersangkutan. 

b. Dilarang membawa rokok dan merokok. 
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c. Berpakaian yang tidak rapi dan penampilan berlebih-lebihan. 

d. Kegiatan lain yang bersifat mengganggu jalannya pelajaran 

dan persekolahan.
23

 

Dari uraian yang diungkapkan di atas maka dapat dinyatakan 

bahwa belajar merupakan suatu proses yang mencangkup berbagai 

aktifitas yang membawa siswa kepada pengalaman-pengalaman 

tertentu melalui latihan sehingga terjadi perubahan tingkah laku. 

Dengan demikian jelas bahwa disiplin bertujuan untuk melatih 

setiap individu (siswa) supaya menjadi manusia-manusia yang hidup 

teratur sesuai dengan pola-pola tertentu dalam suatu pendidikan. 

c. Model Pendekatan dalam Kedisiplinan 

Ramon Lewis dalam bukunya yang berjudul Discipline 

Dilemma menyatakan bahwa ada beberapa model pendekatan dalam 

kedisiplinan, yaitu : 

1) Model Pengaruh 

Pendekatan ini dinamakan pendekatan berpusat pada siswa dan 

terdiri dari teknik yang didesain untuk memberikan fasilitas 

pelatihan pengendalian diri pada siswa. Dengan pendekatan ini 

guru berusaha untuk mempengaruhi sikap siswa melalui 

perundingan dan nasehat. 
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2) Model Manajemen  

Tujuan guru dalam pendekatan ini adalah mengatur kelompok 

dengan cara tertentu sehingga kelompok itu sendiri mampu 

mengatur diri sendiri. Pendekatan berorientasi pada kelompok ini 

merupakan pendekatan dimana seluruh anggota kelas secara 

bersama-sama menetapkan peraturan dan hukuman bagi sikap 

tidak layak para siswa itu sendiri. Peraturan dan hukuman ini 

kemudian mengikat seluruh anggota kelas.  

3) Model Pengawasan 

Pendekatan ini melibatkan campur tangan guru yang berkuasa 

yang mengharapkan kepatuhan siswa. Guru memutuskan 

bagaimana seharusnya siswa bersikap. Guru menggunakan pujian 

dan hukuman untuk mengndalikan sikap siswa.
24

  

d. Faktor – faktor yang mempengaruhi disiplin  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin siswa 

menurut Bainadi Sutadipura, adalah sebagai berikut : 

1) Imitasi atau Tiruan 

Manusia adalah makhluk yang paling cekatan untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan keadaan alam sekitarnya yang selalu 

berubah-ubah itu, berkat imitasinya, daya tiruannya yang cepat. 

Pada saat-saat pemulaan dari perkembangan si anak daya imitasi 
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itu bergerak di bawah permukaan kesadaran. Suara, mimik, dan 

lain-lain. Segala-galanya itu ditirunya tanpa melalui saringan. 

2) Sugesti atau saran 

Sugesti ini merupakan pula landasan kuat untuk dapat hidup 

bermasyarakat, baik dalam masyarakat anak-anak, atau 

masyarakat dewasa, yang tidak terlepas dari restriksi-restriksi 

yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. 

3) Identifikasi 

Identifikasi yang dibentuknya pada permulaan masa 

perkembangannya, dapat bertahan lama dalam kehidupannya. 

4) Peranan teman sebaya 

Merupakan sumber dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkah laku, tutur kata, sikap si anak didik. Diantara rombongan 

anak-anak yang sebaya itu selalu ada seseorang atau dua yang 

menonjol dalam ketangkasan atau keterampilannya baik secara 

fisik atau psikis, yang dapat mempengaruhi teman-temannya.
25

 

Orang tua dan guru merupakan peminpin dan anak merupakan 

murid yang belajar dari mereka cara hidup yang berguna dan 

bahagia. Jadi disiplin merupakan cara masyarakat anak prilaku 

moral yang disetujui oleh kelompok. 

Dan menurut pendapat lain yaitu John Parce membagi faktor-

faktor yang mempengaruhi disiplin menjadi empat faktor yaitu:  
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1) Kesadaran diri 

Sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting bagi 

kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain kesadaran diri menjadi 

motif sangat kuat terwujudnya disiplin. 

2) Pengikut dan ketaatan 

Sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan-peraturan 

yang mengatur perilaku individunya. Hal ini sebagai kelanjutan 

dari adanya kesadaran diri yang dihasilkan oleh kemampuan dan 

kemauan diri yang kuat. Tekanan dari luar dirinya sebagai upaya 

mendorong, menekan dan memaksa agar disiplin diterapkan 

dalam diri seseorang sehingga peraturan-peraturan diikuti dan 

dipraktekkan. 

3) Alat pendidikan 

Untuk mempengaruhi, mengubah, membina dan membentuk 

perilaku yang sesuai dengan nilai yang ditentukan dan diajarkan, 

sehingga anak mematuhi peraturan yang berlaku. 

4) Hukuman 

Sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan yang 

salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan 

harapan.
26
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3. Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka  

Terhadap Kedisiplinan Siswa 

Pendidikan kepramukaan merupakan pendidikan non formal yang 

dilaksanakan diluar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga 

dan berperan sebagai suplemen terhadap pendidikan formal dalam 

melahirkan generasi yang disiplin dan bertanggung jawab pada masa 

depan. Untuk mencapai maksud tersebut dilaksanakan kegiatan 

kepramukaan. Dalam kegiatan pramuka tersebut siswa di didik dan di 

latih untuk selalu mengamalkan nilai-nilai karakter, seperti:   

a. Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Kecintaan pada alam dan sesame manusia 

c. Kecintaan pada tanah air dan bangsa 

d.  Kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan 

e. Tolong menolong 

f. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya 

g. Jernih dalam berfikir, berkata dan berbuat 

h. Hemat, cermat dan bersahaja. 

i. Rajin dan Terampil
27

  

Salah satu tujuan dari kegiatan Pramuka ialah untuk membentuk 

setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak 
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mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin menjunjung tinggi nilai-nilai 

luhur bangsa, berkecakaoan hidup, sehat jasmani dan rohani.
28

  

Dalam kepramukaan, seragam merupakan hal yang penting. Pada saat 

mengikuti kegiatan pramuka, para siswa harus menggunakan 

pakaian/seragam pramuka. Seragam pramuka memiliki fungsi sebagai 

sarana untuk: 

a. Menumbuhkan rasa jiwa kesatuan dan jiwa kepramukaan 

b. Memberi latihan/pendidikan tentang kerapian, kesederhanaan, 

keindahan dan kesopanan 

c. Menanamkan harga diri, kebangsaan nasional, jiwa persatuan 

dan kesatuan bangsa Indonesia 

d. Menanamkan kedisplinan.
29

 

Dalam kepramukaan, terdapat banyak kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan diluar sekolah, salah satunya berkemah. Kegiatan berkemah 

ini memiliki fungsi, yaitu: 

a. Mendekatkan diri dengan alam 

b. Menumbuhkan kerukunan  

c. Menumbuhkan kemandirian 

d. Meningkatkan kedisiplinan 

e. Mempraktekkan meteri-materi yang diajarkan dipramuka 
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B. Penelitian yang relevan 

1. Uli, mahasiswa jurusan ilmu pendidikan fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan universitas riau pada tahun 2003 meneliti tentang judul 

Perbedaan Disiplin Belajar Siswa Yang Mengikuti Dan Tidak Mengikuti 

Kegiatan Pramuka Di Sekolah Dasar 031 Pandau Jaya Kecamatan Siak 

Hulu Kabupaten Kampar.
30

 Penelitian ini dilakukan dengan metode tolak 

ukur kedisiplinan siswa antara siswa yang mengikuti kegiatan pramuka 

dan yang tidak mengikuti keatan pramuka. Dalam penelitian ini 

mengambil sampel sebanyak 330 orang murid. Penelitian ini memperoleh 

kesimpulan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara disiplin 

murid yang mengikuti dan yang tidak mengikuti kegiatan pramuka. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Uli dengan penulis adalah sama-

sama meneliti tentang Kedisiplinan Siswa yang mengikuti pramuka, dan 

perbedaannya penelitian yang dilakukan Uli berjenis kualitatif sedangkan 

penulis penelitiannya berjenis kuantitatif.  

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ari Wibowo (2010) dengan 

judul :” Pengaruh Disiplin Guru Terhadap Kedisiplinan Siswa Dalam 

Mentaati Peraturan Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah Desa Sawah 

Kecamatan Kampar Utara”.
31

 Hasil penelitian nya menunjukkan bahwa 

tidak ada pengaruh positif yang signifikan guru terhadap kedisiplinan 
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siswa dalam mematuhi peraturan sekolah madrasah tsanawiyah desa 

sawah kecamatan kampar utara ini dapat dilihat tingkat pengaruh antara 

kedua variabel berbeda pada kategori rendah yaitu 0,130. Persamaan 

penelitian yang dilakukan oleh Ari Wibowo dengan judul penulis adalah 

sama-sama meneliti variabel Y tentang Kedisiplinan Siswa. Namun yang 

membedakan dengan penelitian penulis adalah terletak pada variabel X 

nya, dimana variabel X yang diteliti penulis adalah Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pramuka, sedangkan variabel X yang diteliti Ari Wibowo 

adalah Disiplin Guru. 

3. Suci Purwalaningsih (2014), dengan judul penelitian “Pengarauh Teman 

Sebaya Terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas X, di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 13 Pekanbaru.” Hasil penelitiannya penulis dapat menyimpulkan 

bahwa pengarauh teman sebaya terhadap kedisiplinan siswa kelas x, di 

sekolah menengah atas negeri 13 pekanbaru dapat dikategorikan baik 

karena hasil penelitian keseluruhan diperoleh persentasi 67,18%.
32

 Dalam 

penelitian diatas persamaannya dengan penelitian penulis  yaitu sama-

sama meneliti tentang kedisplinan siswa, dan yang membedakan dengan 

penelitian penulis adalah pada variable X yaitu, penulis terdahulu 

meneliti teman sebaya sedangkan penulis meneliti kegiatan ekskul 

pramuka. 

 

 

                                                             
32

Suci Purwalaningsih, Pengarauh Teman Sebaya Terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas X, di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Pekanbaru,  Pekanbaru: UNIVERSITAS NEGERI RIAU, 

2014  



32 
 

C. Konsep Operasional 

1. Variabel X (Pramuka) : 

a. Perkemahan Reguler 

1) Siswa lengkap dalam memakai seragam pramuka 

2) Siswa hadir tepat waktu 

3) Siswa taat pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pada 

kegiatan perkemahan reguler 

4) Siswa membiasakan untuk menyusun jadwal kegiatan 

perkemahan reguler 

5) Siswa mempersiapkan perlengkapan yang harus dibawa  

b. Perkemahan Bakti 

1) Siswa lengkap dalam memakai seragam pramuka 

2) Siswa hadir tepat waktu 

3) Siswa melaksanakan tugas yang diberikan oleh pembina 

4) Siswa taat pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pada 

kegiatan perkemahan bakti  

5) Siswa membiasakan untuk menyusun jadwal kegiatan 

perkemahan bakti 

c. Pengembaraan  

1) Siswa lengkap dalam memakai seragam pramuka 

2) Siswa hadir tepat waktu 

3) Siswa taat pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam 

pengembaraan 
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4) Siswa melaksanakan tugas yang diberikan oleh pembina 

5) Siswa membiasakan untuk menyusun jadwal kegiatan 

pengembaraan 

d. Baris-Berbaris 

1) Siswa lengkap dalam memakai seragam pramuka 

2) Siswa hadir tepat waktu  

3) Siswa taat pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam  

kegiatan baris-berbaris 

4) Siswa mengikuti instruksi yang diberikan oleh pembina dengan 

baik 

5) Siswa berlatih posisi yang benar dalam baris-berbaris,seperti 

ketua regu dan anggota regu 

2. Variabel Y (kedisiplinan siswa) 

a. Waktu Masuk 

1) Siswa memakai kelengkapan seragam sekolah 

2) Siswa datang ke sekolah tepat waktu  

3) Siswa mengikuti upacara apel bendera senin pagi 

4) Siswa masuk ke ruang kelas secara teratur 

5) Siswa yang tidak hadir ke sekolah harus mengirim surat kepada 

guru 

b. Waktu Belajar 

1) Siswa mengeluarkan perlengkapan pelajaran sebelum  

diperintahkan oleh guru 
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2) Siswa mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran 

3) Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru  

4) Siswa tidak cabut pada jam pelajaran 

5) Siswa belajar dengan tenang dikelas  

c. Waktu istirahat 

1) Siswa berada di luar kelas saat jam istirahat 

2) Siswa membuang sampah makanan di tempat sampah yang telah 

disediakan 

3) Siswa keluar kelas dengan tertib ketika istirahat 

4) Siswa tidak berbelanja di luar sekolah saat jam pelajaran 

5) Siswa tetap berpakaian rapi saat jam istirahat 

d. Waktu Pulang 

1) Siswa membersihkan kelas sebelum pulang 

2) Siswa merapikan meja dan kursi sebelum pulang  

3) Siswa baru keluar kelas untuk pulang setelah bel pulang berbunyi 

4)  Siswa berdoa sebelum pulang 

5) Siswa memberikan salam kepada guru sebelum pulang 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

a. Kedisiplinan siswa berbeda-beda antara satu siswa dengan yang lain. 

b. Ada kecenderungan mengikuti ektrakurikuler  pramuka terhadap 

kedisiplinan siswa. 

 



35 
 

2. Hipotesis 

Ha  : Ada pengaruh mengikuti kegiatan ektrakurikuler pramuka 

terhadap kedisiplinan siswa pada mata pelajaran ekonomi di 

sekolah menengah atas negeri 2 pekanbaru. 

Ho  :  Tidak ada pengaruh mengikuti kegiatan ektrakurikuler pramuka 

terhadap kedisiplinan siswa pada mata pelajaran ekonomi di 

sekolah menengah atas negeri 2 pekanbaru. 


