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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang menjadi dasar pelaksanaab 

penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pikir. Teori-teori yang akan 

diuraikan antara lain berkaitan dengan: (1) Sikap Kedisiplinan, (2) Sikap 

Kepemimpinan, (3) ekstrakurikuler, (4) Ekstrakurikuler Pramuka.  

A. Kajian Teori 

Kajian teori ini berisi tentang deskripsi- deskripsi tentang variabel yang akan 

diteliti oleh peneliti. Kajian teori pada penelitian kali ini meliputi: sikap kedisiplinan, 

sikap kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan ekstrakurikuler pramuka. 

1. Sikap Kedisiplinan 

Sikap kedisiplinan ini mengupas tentang teori-teori atau pendapat para ahli yang 

membahas tentang apa itu sikap kedisiplinan. Sikap kedisiplinan pada penelitian kali 

ini akan mengupas tentang: pengertian sikap, ciri-ciri sikap, pengertian kedisiplinan, 

tujuan kedisiplinan, fungsi kedisiplinan, aspek-aspek kedisiplinan, serta macam-

macam kedisiplinan. 

a. Pengertian Sikap 

Sikap adalah sebuah perilaku atau tindakan seorang individu atau kelompok. 

Hal ini mencerminkan seseorang terhadap sesuatu. Sikap dihasilkan dari perilaku 

tetapi bukan perilaku. Menurut Abu (2002: 162), sikap ialah hal yang menentukan 

sifat, hakekat sesuatu perbuatan, baik yang akan dilakukan saati ini maupun 

perbuatan yang akan dilakukan dimasa mendatang. Thomas (seorang ahli psikologi) 
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menjelaskan sikap seseorang selalu diarahkan terhadap sesuatu hal atau sebuah objek, 

tidak ada sikap yang tanpa objek (Abu, 2002: 162). 

Dari kedua pendapat diatas, sikap bisa dikatakan dengan sebuah perbuatan, 

perbuatan tersebut harus merujuk pada suatu objek tertentu.  Sikap tersebut dapat 

berupa pandangan yang positif maupun yang neganif, ketika bersikap positif 

seseorang akan membantu orang atau objek lain disituasi tersebut, sedangkan ketika 

bersikap negative makan seseorang akan menelok membantu orang atau objek lain 

pada saat itu, sikap positif dan sikap negates diwujudkan dalam suatu tindakan yang 

nyata. 

b. Ciri- ciri Sikap 

Sikap merupakan hal yang dapat menentukan tingkah laku seseorag terhadap 

suatu kejadian yang ada saat itu. Dengan demikian, sikap dapat dikatakan sebagai 

faktor dari dalam diri yang menunjukan tindakan, adapun ciri-ciri sikap secara umum: 

1) Sikap itu dipelajari 

Sikap merupakan tindakan yang didapat dari hasil belajar, dengan seiring 

berjalannya waktu setiap individu akan mendapatkan pengalaman dari apa yang 

telah dilakukannya. Sikap akan bisa diterima apabila seorang individu menganggap 

hal tersebut membuat mereka lebih baik, membantu tujuan individu atau kelompok, 

dan memperoleh nilai yang sifatnya perseorangan. 

2) Memiliki kestabilan 

Sikap merupakan tindakan yang didapat dari hasil belajar, setelah itu menjadi 

lebih kuat dan stabil bila hal tersebut terjadi secara terus menerus. Salah satu 

contohnya yaitu ketika seseorang yang tidak suka dengan suatu tindakan tertentu 
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seperti merokok, yang bersifatnya berulang-ulang maka dirinya akan tetap 

membenci haltersebut jika berada di sekitarnya. 

3) Personal 

Sikap dapat melibatkan hubungan antara individu dengan individu lain ataupun 

kelompok dengan kelompok lain, bahkan dengan barang atau tempat tertentu. 

Seorang individu akan bisa cocok dengan orang lain serta akan lebih mudah 

bersosialisasi dengan orang yang dianggapnya cocok, namun berlaku tidak baik jika 

seseorang merasa tidak cocok dengan orang lain maka orang tersebut akan 

cenderung menutup diri kepada orang lain. Hal seperti itu juga berlaku pada barang 

atau tempat asing lainnya. 

c. Pengertian Kedisiplinan 

Disiplin berasal dari bahasa Inggris “discipline” yang mengandung beberapa 

arti. Menurut Rahman (2011: 64) disiplin adalah pengendalian diri, membentuk 

karakter yang bermoral, memperbaiki dengan sanksi, serta kumpulan beberapa tata 

tertib untuk mengatur tingkah laku. Disiplin juga merupakan upaya untuk membentuk 

tingkah laku sesuai dengan yang sudah ditetapkan untuk mencapai sesuatu yang lebih 

baik dan diharapkan. Terkait itu, sekolah yang punya tata tertib jelas bermaksud 

mendisiplinkan guru dan murid untuk mencapai tingkat tertinggi dalam prestasi 

belajar mengajar. Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan, baik tertulis 

maupun tidak tertulis yang telah diterapkan (Moenir 2010: 94). 

Hal senada juga di kemukakan oleh Tu’u (2004: 33) merumuskan bahwa 

“disiplin adalah sebuah upaya untuk mengikuti dan menaati peraturan, nilai, dan 

hukum yang berlaku, yang muncul karena adanya kesadaran diri bahwa ketaatan itu 
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berguna bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya”. Sedangkan menurut Semiawan 

(2009: 89) mendefisikan bahwa “disiplin secara luas dapat diartikan sebagai semacam 

pengaruh yang dirancang untuk membantu anak agar mampu menghadapi tuntutan 

dari lingkungan”. Serta hal pengertian kepemimpinan yang lain di sampaikan oleh 

Kartono (2011:6) “Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara 

pemimpin dan yang dipimpin”. 

Berdasarkan beberapa pengertian dari beberapa ahli yang ada, dapat di tarik 

kesimpulan bahwa sikap kedisiplinan adalah sebuah tindakan atau tingkah yang patuh 

terhadap suatu aturan baik secara tertulis maupun lisan, secara sadar dan tanggung 

jawab wajib di patuhi demi tercapainya kedamaian dalam lingkungan sekolah, 

keluarga maupun masyarakat. 

d. Tujuan Kedisiplinan 

Sebuah aktifitas yang selalu dilakukan pastilah mempunyai suatu tujuan. Sama 

halnya dengan sikap disiplin yang dilakukan oleh seseorang. Orang melakukan sikap 

disiplin karena ia mempunya suatu tujuan yang hendak dicapai setelah ia melakukan 

sikap tersebut. Bertujuan agar siswa belajar hidup dengan pembiasaan yang baik, 

positif, dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. 

Tujuan utama dari sikap “kedisiplinan adalah untuk mengarahkan anak supaya 

ia mampu untuk mengontrol dirinya sendiri, selain itu juga supaya anal dapat 

melakukan aktivitas dengan terarah, sesuai dengan peraturan yang berlaku” ini hal itu 

di sampaikan oleh Sirait (2008: 11).   
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e. Fungsi Kedisiplinan 

Kedisiplinan tidak lepas dari fungsi, hal ini di sampaikan Tu’u (2004: 17) yang 

meliputi 1) fungsi menata kehidupan bersama, 2) fungsi membangun kepribadian, 3) 

fungsi melatih kepribadian, 4) fungsi pemaksaan, 5) fungsi hukum, dan 6) fungsi 

menciptakan lingkungan yang kondusif.  Adapun jabaran  fungsi dari kedisiplinan 

sebagai berikut: 

1) Menata kehidupan bersama 

Kedisiplinan sekolah untuk menyadarkan siswa bahwa dirinya perlu 

menghargai orang lain dengan cara menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, 

sehingga tidak akan merugikan pihak lain dan hubungan dengan sesama menjadi 

baik dan lancar. 

2) Membangun kepribadian 

Pertumbuhan kepribadian seorang biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

Disiplin yang diterapkan di masing-masing lingkungan tersebut memberi dampak 

bagi pertumbuhan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, dengan disiplin seseorang 

akan terbiasa mengikuti, mematuhi aturan yang berlaku dan kebiasaan itu lama 

kelamaan masuk ke dalam dirinya serta berperan dalam membangun kepribadian 

yang baik.  

3) Melatih kepribadian 

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin terbentuk melalui 

latian. Demikian juga dengan kepribadian yang tertib, teratur dan patuh perlu 

dibiasakan dan dilatih. 
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4) Pemaksaan 

Kedisiplinan dapat terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar, 

misalnya ketika seorang siswa yang kurus disiplin masuk ke satu sekolah yang 

berdisiplin baik, terpaksa harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah tersebuat. 

5) Hukuman 

Tata tertib biasanya berisi hal-hal positif dan sanksi atau hukuman bai yang 

melanggar tata tertib tersebut. 

6) Menciptakan lingkungan yang kondusif 

Kedisiplinan berfungsi mendukung terlaksananya proses dan kegiatan 

pendidikan agar berjalan lancer dan memberi pengaruh bagi tercapainya sekolah 

sebagai lingkungan yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. 

f. Aspek-aspek Kedisiplinan 

Aspek-aspek kedisiplinan penting adanya untuk menjadikan hal yang wajib di 

dimiliki bagi setiap individu, hal tersebut juda di sampaikan ikeh Abu (2008: 23), 

meliputi 1) ketertiban terhadap peraturan, 2) tanggungjawab, kedisiplinan adapun 

penjelasannya aspek yaitu: 

1) Ketertiban terhadap peraturan, adanya ketaatan atau kepatuhan terhadap 

peraturan-peraturan secara tertulis maupun tidak tertulis. 

2) Tanggung jawab. Tanggung jawab memunculkan disiplin yang berkaitan 

dengan bersikap jujur dan patuh terhadap tanggung jawab atas perbuatan dan berani 

menanggung resiko. 

Adapun ciri-ciri kedisiplinan yang ada disekolah, yaitu sebagai berikut: 
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1) Patuh pada peraturan sekolah yaitu: serangkaian perilaku yang menunjukan 

nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban sikap atau 

perbuatan yang bukan lagi dirasakan sebagai beban. 

2) Melaksanakan tugas yaitu belajar: siswa belajar secara rutin baik di sekolah 

maupun di rumah. 

3)  Teratur masuk kelas yaitu: siswa secara rutin masuk kelas untuk mengikuti 

setiap belajaran yang diberikan. 

4) Harus tiba pada waktu yang ditetabkan yaitu: siswa harus datang dan pulang 

pada waktu yang telah di tetapkan. 

5) Tidak membuat onar di kelas yaitu: siswa bersikap tenang saat guru 

menjelaskan dan tidak membuat kegaduan didalam kelas. 

6) Mengerjakan pekerjaan di rumah yaitu: siswa mengerjakan PR di rumah tanpa 

mencontek PR teman.  

g. Macam-macam Kedisiplinan 

Kedisiplinan memiliki banyak macamya dan kedisiplinan bisa diterapkan di 

semua aspek kehidupan tanpa terkecuali, dengan itu Bahri (2009: 31-33) 

menyatakan macam-macam kedisiplinan yaitu 1) disiplin pribadi, 2) disiplin sosial, 

3) disiplin nasional, 4) disiplin ilmu, dan 5) disiplin tugas.  Adapun penjelasan 

tersebut sebagai berikut: 

1) Disiplin pribadi, yaitu pengarahan diri ke setiap tujuan yang diinginkan 

melalui latihan dan peningkatan kemampuan. Disiplin pribadi merupakan perintah 

yang dating dari hati nurani diserai kerelaan untuk melakukan disiplin. 
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2) Disiplin social yaitu perwujudan dari adanya disiplin pribadi yang 

berkembang melalui kewajiban pribadi dalam hidup bermasyarakat. Disiplin social 

berawal dari tingkat kemampuan dan kemauan mengendalikan diri dalam 

mengamalkan nilai, ketentuan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, 

masyarakat dan Negara. 

3) Disiplin nasional yaitu kemampuan dan kemauan untuk mematuhi semua 

ketentuan yang telah ditentukan oleh Negara. 

4) Disiplin ilmu, yaitu mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan sebagai 

ilmuan. 

5) Disiplin tugas, yaitu mematuhi semua ketentuan yang telah ditentukan oleh 

atasan atau kepala sekolah.  

 

2. Sikap Kepemimpinan 

Sikap kepemimpinan dalam penelitian kali ini mengupas tentang teori-teori atau 

pendapat para ahli yang membahas tentang apa itu sikap kepemimpinan. Sikap 

kepemimpinan pada penelitian ini akan membahas tentang: pengertian sikap 

kepemimpinan, dan fungsi kepemimpinan.  

a. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap 

orang, kepemimpinan dianggap penting dimiliki setiap orang karena pada hakikatnya 

setiap orang harus memimpin. Kepemimpinan adalah suatu sani atau proses 

mempengaruhi sekelompokorang sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-

sungguh untuk meraih tujuan kelompok hal ini di kemukakan oleh Koontz (2008: 
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13). Sedangkan menurut Maxwell (2012: 19), kepemimpinan adalah pengaruh, tidak 

lebih, tidak kurang. Kepemimpinan adalah hubungan saling mempengaruhi antara 

pemimpin dan pengikut yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan 

tujuan bersama (Rost, 2004: 13).  

Pengertian lain dari kepemimpinan menurut Bennis (2006: 19), kepemimpinan 

adalah kapasitas menerjemahkan visi kedalam realitas. Ditambahkan oleh Walters 

(2012: 19), kepemimpinan berarti turut melibatkan orang lain dan lebih 

mengutamakan visi diatas segalanya, baru kemudian tiba pada langkah 

pelaksanaannya. Kedua pengertian tersebut menyebutkan bahwa dalam sebuah 

konteks kepemimpinan diperlukan sebuah visi yang jelas dan melibatkan orang lain 

dalam proses kepemimpinan itu sendiri.  

Beberapa pengertian dari kepemimpinan tersebuat tidaklah sama antara satu 

dengan yang lainnya, namun juga tidak terjadi pertentangan diantara pengertian-

pengertian tersebut dan bahkan saling melengkapi. Berdasarkan pengertian yang telah 

disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah saling 

mempengaruhi antara pemimpin dan anggotanya, mendahulukan visi yang telah di 

sepakati bersama, serta saling bekerjasama dalam mencapai tujuan yang telah di 

inginkan. 

Berdasarkan beberapa pengertian dari beberapa ahli yang ada, dapat di tarik 

kesimpulan bahwa sikap kepemimpinan adalah sebuah tindakan atau tingkah yang 

saling mempengaruhi antara pimpinan dan anggotanya, suatu kegiatan yang 

menginginkan perubahan nyata serta mencerminkan tujuan bersama. 
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b. Fungsi Kepemimpinan 

Fungsi kepemimpinan merupakan daya guna yang diharapkan muncul setelah 

terjadinya proses berlangsungnya kepemimpinan, sehingga kepemimpinan akan dapat 

dilaksanakan secara semestinya. Fungsi kepemimpinan secara operasional yang di 

kemukakan oleh Nawawi (2012: 74) yaitu 1) fungsi instruktif, 2) fungsi konsultasi, 3) 

fungsi partisipasi, dan 4) fungsi delegasi serta 5) fungsi pengendali, ada pun 

penjelasannya lebih lanjut seperti berikut : 

1) Fungsi instruktif, fungsi ini bersifat satu arah dalam pelaksanaannya. Ini berarti 

bahwa pemimpin sebagai pihak pengambil keputusan bisa memerintah kepada 

orang-orang yang dipimpinnya, pemimpin bisa menentukan isi perintah, kapan 

waktu pelaksanaan, bagaimana cara menyelesaikan laporan.  

2) Fungsi konsultatif, proses dalam fungsi konsultatif ini terjadi komunikasi dua 

arah, dalam usaha menetapkan suatu keputusan pemimpin terkadang 

membutuhkan informasi atau pertimbangan dari pihak lain yang memiliki 

kompotensi dan bahan yang diperlukannya. 

3) Fungsi partisipasi, fungsi ini tidak hanya menyangkut komunikasi dua arah, 

namun dalam pelaksanaannya pemimpin berusaha untuk mengefektifkan kinerja 

dari anggotanya.  

4) Fungsi delegasi, yaitu pelimpahan wewenang dalam penetapan dan pembuatan 

wewenang, fungsi ini memungkinkan anggota kelompok dapat menetapkan 

suatu keputusan baik melalui persetujuan pemimpin untuk memilih anggoya 

yang dapat dipercaya, serta memilih-milih tugas yang akan dilimpahkan 

wewenangnya. 
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Fungsi pengendali, fungsi ini cenderung bersifata komunikasi satu arah, 

meskipun dapat juga dilakukan dalam komunikasi dua arah 

c. Sikap kepemimpinan 

Sikap kepemimpinan seseorang mempuyai sifat yag membedakan kualitas atau 

karakterristiknya, sedangkan karakter adalah jumlah keseluruhan dari sifat-sifat ini. 

Adapun sikap kepemimpinan yang wajib ada dalam diri setiap individu di kemukakan 

oleh Kartono (2011) yaitu 1) sikap jujur, 2) sikap hormat, 3) sikap tanggungjawab, 

dan 4) sikap adil, 5) sikap tegas ada pun penjelasannya lebih lanjut seperti berikut : 

1) Sikap jujur, Seorang pemimpin yang baik menunjukkan ketulusan, integritas, dan 

keterbukaan dalam setiap tindakannya 

2) Sikap hormat, Seorang pemimpin memiliki sikap hormat yang akan 

berpengaruh pada karakter diri supaya tidak semena-mena. 

3) Sikap tanggungjawab, Hal ini adalah sikap yang sangat penting untuk seorang 

pemimpin dalam mengemban tugas dan bisa di percaya. 

4) Sikap adil, Prasangka adalah musuh dari keadilan. Seorang pemimpin yang 

baik akan memperlakukan semua orang dengan adil. Ia menunjukkan 

empatinya dengan bersikap peka terhadap perasaan, nilai, minat, dan 

keberadaan orang lain. 

5) Sikap tegas, Seseorang tidak dapat menjadi seorang pemimpin yang baik bila 

tidak tegas dalam mengambil keputusan tepat di saat yang tepat. 

6) Tegas. Seseorang tidak dapat menjadi seorang pemimpin yang baik bila tidak 

tegas dalam mengambil keputusan tepat di saat yang tepat. 
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3. Ekstrakurikuler 

Ektrakurikuler dalam penelititian ini mengupas tentang teori-teori atau 

pandangan lain dari literature yang ada, yang membahas tentang apa itu 

ekstrakurikuler. ekstrakurikuler pada penelitian kali ini akan mengupas tentang: 

pengertian ekstrakurikuler, fungsi ekstrakurikuler, tujuan ekstrakurikuler, dan jenis 

kegiatan ekstrakurikuler 

a. Pengertian Ekstrakurikuler 

Kegitatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan yang 

berkaitan dengan program kokurikuler dan intrakurikuler. Kegiatan ini dapat 

dijadikan sebagai wadah bagi siswa yang memiliki minat mengukuti kegiatan 

tersebut. Melalui bimbingan dan pelatih guru, kegiatan ekstrakurikuler dapat 

membentuk sikap positif terhadap kegiatan yang diikuti oleh para siswa. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Pembinaan Kesiswaan (2008: 4), kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah 

satu jalur pembinaan kesiswaan. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan 

pelayanan konseling (Depsiknas: 2003). Untuk memvantu pengembangan peserta 

didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. Pengembangan ini 

dapat dilakukan melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh 

pendidikan dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di 

kampus (Dazefa, 2010). Pengertian ekstrakurikuler menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2002: 291) yaitu suati kegiatan yang berada di luar program yang tertulis 

didalm kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. Kegiatan 
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ekstrakurikuler yang sering disebut ekskul merupakan kegiatan tambahan di suatu 

lembaga pendidikan, yang dilaksanakan diluar kurikuler ( Mulyasa. 2007: 111).  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

adalah tambahan diluat struktur program dilaksanakan diluar jam pelajaran biasa agar 

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa 

(Suryosubroto 2009: 287). 

b. Fungsi Ekstrakurikuler 

Fungsi kegiatan ekstrakurikuler yang dijelaskan oleh Sumarna (2006: 10) yaitu 

“Kegiatan ekstrakurikuler yang dimaksudkan untuk lebih mengaitkan antara 

pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikulum dengan keadaan dan 

kebutuhan lingkungan”. Berdasarkan uraikan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa fungsi ekstrakurikuler adalah sebagai darana penunjang bagi proses 

pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah yang berguna untuk mengaplikasikan 

teori dan praktik yang telah diperoleh sebagai hasil nyata proses pembelajaran.   

c. Tujuan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler memiliki tujuan tertentu. Mengenai tujuan dalam 

ekstrakurikuler dijelaskan oleh Nasrudin (2010: 12) berikut ini. 

1) Siswa dapat memperdalam dam memperluas pengetahuan ketrampilan 

mengenai hubungan antera berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, 

serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya yang:  

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yanag Maha Esa 

b. Berbudi pekerti luhur 

c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan 
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d. Sehat rohani dan jasmani 

e. Berkepribadian yang mantap dan mandiri 

f. Memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakat dan kebangsa 

2) Siswa mampu memanfaatkan pendidikan kepribadian serta mengaitkan 

pengetahuan yang diperolehnya dalam program kurikulum dengan kebutuhan dan 

keadaan lingkungan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan (2008: 4), pembinaan kesiswaan 

memiliki tujuan sebagai mana dijelaskan berikut ini. 

a. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi 

bakat, minat, dan kreativitas. 

b. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah 

sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dari usaha dari 

pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuab pendidikan. 

c. Mengaktualisasi potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai 

bakat dan minat 

d. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, 

demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan 

masyarakat mandiri (civil society). 

 

d. Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua jenis yaitu bersifat rutin dan 

bersifat periodic, hal ini di sampaikan oleh Suryosubroto (2009: 288). Kegiatan 
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ekstrakurikuler yang bersifat rutin adalah bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan secara terus menerus, seperti: latihan bola volly, latihan sepakbola, dan 

sebagainya, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja, 

seperti lintas alam, kemping, pertandingan olehraga, dang sebagainya. 

Banyak macam dan jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan 

disekolah-sekolah dasar ini. Mungkin tidak ada yang sama dalam jenis maupun 

pengembangannya. Beberapa macam kegiatan ekstrakurikuler antara lain: 

1) Kesenian: taitatian, band, karawitan, vocal group 

2) Klub-klub hoby: volly, sepak bola, basket dan lain sebagainya 

3) Pidato dan drama 

4) Klub-klub  yang berpusat pada mata pelajaran (klub IPA, klub IPS, dan 

sebagainya) 

5) Atletik dan olahraga 

6) Organisasi-organisasi yang disponsori secara kerjasama (pramuka dan 

seterusnya) 

Lebih lanjut, banya klub dan organisasi yang bersifat ekstrakurikuler tetapi 

langsung berkaitan dengan mata pelajaran kelas. Ada klub-klub dan organisasi yang 

tidak berhubungan langsung dengan mata pelajaran. Biasanya semua klub dan 

organisasi itu mempunyai penasehat dan program kegiatan yang disetujui oleh kepala 

sekolah. 

Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler, yaitu: 1) Pramuka sekolah, 2) Olahraga dan 

kesenian, 3) Kebersihan dan keamanan sekoalah, 4) Tabungan pelajar dan pramuka 
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(tapelpram), 5) Majalah sekolah, 6) Warung/ kantin sekolah, 7) Usaha kesehatan 

sekolah. Selanjutnya kegiatan ekstrakurikurler dibagi menjadi dua jenis, yaitu:  

1) Kegiatan yang bersifat sesaat. Misalnya: karyawisata, bakti sosial, dan  

2) Jenis kegiatan yang bersifat kelanjutan, misalnya pramuka, PMR, dan 

sebagainya. 

 

4. Ekstrakurikuler Pramuka 

Ekstrakurikuler pramuka ini mengupas tentang teori-teori atau pendapat para 

ahli yang membahas tentang apa itu ekstrakurikuler pramuka. Ekstrakurikuler 

pramuka pada penelitian kali ini akan mengupas tentang: pengertian pramuka, tujuan 

pendidikan pramuka, prinsip dasar dan metode pramuka, fungsi pramuka, macam-

macam kegiatan pramuka, serta pengertian ekstrakurikuler itu sendiri. 

a. Pengertian Pramuka 

Pramuka merupakan kegiatan atau pendidikan dilakukan di alam bebas dan 

diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka. Sutikno dkk (2011: 18), pramuka adalah 

pendidikan non formal dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, 

yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode 

kepramukaan, yang sarana akhirnya pembentukan watak, akhlak dan budi pekerti 

luhur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pramuka berarti organisasi 

pemuda yang mendidik anggotanya dalam berbagai ketrampilan (Suharsono dan Ana 

Retnoningsih, 2011: 389) 

Pendidikan dalam pramuka dilaksanakan melalui kepramukaan, dapat diartikan 

dan diasumsikan secara luas sebagai suatu psoses pembinaan sepanjang hayat yang 



25 

 

berkesinambungan bagi peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat, pernyataan di atas disampaikan oleh Anggadireja (2011: 19). 

Kepramukaan manurut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 203 

Tahun 2009 Tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 8 ayat 3 yang 

berbunyi : 

“Pendidikan kepramukaan merupakan proses pembinaan dan pengembangan 

potensi kaum muda agar menjadi warganegara yang berkualitas serta mampu 

memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat 

baik nasional maupun internasional.” 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepramukaan adalah proses pendidikan luar lingkungan sekolah dan di luar 

lingkungan keluarga yang bersifat terarah, serta memiliki kegiatan yang menarik, 

menyenangkan di alam terbuka.  

b. Tujuan Pendidikan Pramuka 

Tujuan Gerakan Pramuka merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam 

pendidikan kepramukaan, tujuan tersebut tentunya akan selaras dengan definisi 

kepramukaan. Tujuan tersebut tertuang dalam Keppres No. 24 Tahun 2009 pasal 4 

yang berbunyi: 

“Gerakan Pramuka mendidik dan membuna kaum muda Indonesia guna 

mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”, 

sehingga menjadi: 

1) Manusia berwatak, kepribadian, dan berbudi pekerti luhur yang: 

a. Tinggi kecerdasan dan mutu ketrampilannya; 

b. Tinggi moral, spiritual, kuat mental, social, intelektual, emosional dan 

fisik; 

c. Kuat dan sehat jasmaninya. 

2) Warga Negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh 

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota 

masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun diri sendiri 

secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan 
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bangsa dan Negara, memiliki kepedulian terhadap sesame hidup dan alam 

lingkungan, baik lokal, nasional, maupun internasional.” 

Pendapat yang sedikit berbeda dijelaskan oleh Setyana (2009: 120) yang 

berbunyi, Gerakan Pramuka memiliki tujuan untuk membina anak-anak dan pemuda 

Indonesia sesuai dengan keyakinan dan berdasarkan dengan Pancasila, melalui 

pendidikan kepramukaan anak-anak dan pemuda Indonesia ditujukan sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadarannya sendiri untuk mengemban 

kodratnya baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. 

c. Prinsip Dasar dan Metode Pramuka 

1) Prinsip Dasar Pramuka 

Prinsip Dasar Kepramukaan adalah yang mendasari kegiatan kepramukaan 

dalam upaya membina watak peserta didik, hal tersebutdi sampaikan oleh Joko 

(2010: 123). Prinsip Dasar kepramukaan ada empat yaitu (a) Iman dan takwa kepada 

Tuhan YME; (b) Peduli terhadap bangsa, Negara, sesame manusia dan alam serta 

isinya; (c) Peduli terhadap diri sendiri; (d) taat kepada kode kehormatan pramuka.  

2) Metode Kepramukaan 

Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui: (a) 

pengamalam Kode Kehormatan Pramuka; (b) belajar sambil melakukan; (c) sistem 

regu; (d) kegiatan yang menantang dan meningkatkan serta mengandung pendidikan 

yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda dan anggota 

dewasa muda; (e) kegiatan di alam terbuka; (f) sistem tanda kecakapan; (g) sistem 

datuan teripsah untuk putra dan untuk putri; (h) kiasan dasar. 
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d. Fungsi Pramuka 

Berdasarkan definisi dan tujuan kepramukaan, Sitikno (2011: 53) benyebutkan 

fungsi kepramukaan menjadi 2 yaitu, 1) permainan yang menarik, menyenangkan dan 

menantang serta 2) karya bhakti bagi orang dewasa (pembina). Adapun penjelasan 

sebagai berikut: 

1) Permainan yang menarik, menyenangkan, dan menantang. 

Permainan yang disebut sebagai permainan menarik, menyenangkan, dan 

menantang tersebut merupakan permainan yang mengandung pendidikan bagi 

peserta didik. pendidik disini bukan hanya tentang materi secara kognitif saja, 

namun juga terkait afektif dan psikomotork. Permainan yang dilaksanakan harus 

mengakomodir kebutuhan peserta didik seperti minat dan bakat dan juga 

mengandung pendidikan karakter bagi peserta didik seperti sikap kepemimpinan, 

kesisiplinan dan rasa tanggung jawab. 

2) Karya Bhakti bagi orang dewa (Pembina). 

Bagi Pembina kepramukaan bukan lagi dilaksanakan sebagai permainan, tetapi 

merupakan suatu tugas kemanusiaan yang memerlukan keikhlasan, kesukarelaan, 

dan juga tanggung jawab. Pembina mempunyai kewajiban moril secara sukarela 

untuk membuktikan dirinya demi lancaranya tujuan dan sasaran kegiatan 

kepramukaan.  

e. Macam-macam Kegiatan Pramuka 

Dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler Pramuka diharapkan peserta didik yang 

mengikuti mendapat berbagai ketrampilan maupunn pengetahuan yang dapat 

membentuk watak pada peserta didik. Kemendikbud Tahun 2014 tentang 
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Kepramukaan, menyebutkan berbagai macam-macam kegiatan ketrampilan dalam  

kepramukaan yang dapat membentuk karakter peserta didik, termasuk meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan, sebagai berikut: 

1) Keterampilan Tali Temali 

a. Cara dan manfaat 

Keterampilan tali temali digunakan dalam berbagai keperluan diantaranya 

membuat tandu, memasang tenda, membuat tiang jemuran, dan tiang bendera. Setiap 

anggota gerakan pramuka diharapkan mampu dan depat membuat dan menggunakan 

tali-temali dengan baik. 

b. Implementasi Nilai Karakter 

Membuati simpul dan ikatan diharapkan dapat membentuk karakter ketelitian, 

kesabaran, kerjasama, dan tanggung jawab. Membuat tandu diharapkan dapat 

membentuk karakter ketelitian, kesabaran, kerjasama, dan tanggung jawab. 

2) Keterampilan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) 

a. Cara dan Manfaat 

Keterampilan pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) merupakan kegiatan 

untuk memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan atau orang sakit. 

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa tindakan ini hanya tindakan 

pertolongan pertama sementara. Langkah berikutnya tetap harus segera dibawa ke 

puskesmas atau rumah sakit terdekat. 

b. Implementasi Nilai Karakter 

Mencari dan memberikan obat diharapkan dapat membentuk karakter, ketelian, 

kesabaran, kerjasam, tanggung jawab, dan peduli soaial. Membalut luka, 
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menggunakan bidai dan mitela diharapkan dapat membentuk karakter ketelitian, 

kesabaran, kerjasama, tanggung jawab, dan peduli sosial. 

3) Ketangkasan Pionering 

a. Cara dan Manfaat 

Ada beberapa kegiatan keterampilan dan pengetahuan yang sekitaranya dapat 

membantu membuat kegiatan kepramukaan tetap menarik dan menantang minat 

peserta didik untuk tetap menjadi anggota gerakan pramuka. Kegiatan ketangkasan 

pioneering merupakan kegiatan yang sudah biasa dalam kegiatan kepramukaan. 

Kegiatan itu meliputi membuat gapura, menara pandang, membuat tiang bendera, 

membuat jembatan tali goyang, meniti dengan satu atau dua tali. 

b. Implementasi Nilai Karakter 

Dalam kegiatan membuat gapura, menara pandang dan membuat tiang bendera 

diharapkan dapat membentuk karakter ketelitian, percaya diri, ketekunan, dan 

kerjasama. Dalam kegiatan membuat jembatan tali goyang dan meniti dengan satu 

atau dua tali diharapkan dapat membentuk karakter keberanian, ketelitian, 

kepercayaan diri, ketekunan, dan kesabaran. 

4) Keterampilan Morse dan Semaphore 

a. Cara dan mafaat 

Kedua keterampilan ini sebenarnya merupakan bahasa sandi dlam 

kepramukaan. Perbedaan kedunyanya adalah terletak pada penggunaan media. 

Morse menggunakan media peluit, senter, bendera, dan pijatan. Semaphore 

menggunakan media bendera kecil berukuran 45 cm X 45 cm. Keterampilan ini 



30 

 

perlu dimiliki oleh setiam anggota gerakan pramuka agar dalam kondisi darurat 

mereka tetap dapat menyampaikan pesan. 

b. Implementasi Nilai Karakter 

Mose dan semaphore diharapkan dapat membentuk karakter kecermatan, 

ketelitian, tanggung jawab, dan kesabaran. 

5) Keterampilan Membaca Sandi Pramuka 

a. Cara dan Manfaat  

Keterampilan ini sangat diperlukan dalam kegiatan penyampainan pesan rahasia 

dengan menggunakan kunci yang telah disepakati. Seorang pramuka harus dapat 

dipercaya untuk dapat melakukan segala hal termasuk penyampian dan penerimaan 

pesan-pesan rahasia. Dalam menyampaikan pesan rahasia ini diperlukan kode-kode 

tertentu yang dalam kepramukaan disebut sandi. Sandi dalam pramuka antara lain 

sandi akar, sandi kotak biasa, sandi kotak berganda, sandi merah putih, sandi paku, 

dan sandi angka. 

b. Implementtasi Nilai Karakter 

Sandi akar, sandi kotak, sandi angka, sandi merah putih, dan sandi paku 

diharapkan dapat membantu karakter kreatif, ketelitian, kerjasama, dan tanggung 

jawab. 

6) Penjelajahan dengan Tanda Jelajah 

a. Cara dan Manfaat 

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk latihan berpetualang. Anggota 

gerakan pramuka harus terbiasa dengan alam bebas. Di alam bebas tidak trdapat 

rambu-rambu secara jelas sebagaimana di jalan raya. Oleh karena itu, seorang 
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anggota gerakan pramuka harus dapar memanfaatkan fasilitas alam sebagai petunjuk 

arah dan atau tanda bahaya kepada teman kelompok. 

b. Implementasi  Nilai Karekter 

Penjelajaha dengan memasang dan membaca tanda jejak diharapkan dapat 

membantu karakter religious, toleransi, cinta tanah air, peduli lingkungan, 

kerjasama, dan tanggung jawab. 

7) Kegiatan Pengembaraan 

a. Cara dan Manfaat 

Kegiatan pengembara ini bukan sekedar jalan-jalan di alam bebas atau rekreasi 

bersama melainkan melakukan perjalanan dengan berbagai rintangan yang perlu 

diperhitungkan agar tujuan kita dapat dicapai. Hal ini dengan sendirinya juga 

mendidik generasi muda bahwa untuk dapat mencapai cita-cita itu banyak rintangan 

dan sangat memerlukan perjuangan yang kuat. Oleh karena itu, pendidikan yang 

menantang dan menyenangkan. 

b. Implementasi Nilai Karakter 

Kegiatan pengembaraan ini diharapkan dapat membentuk karakter mandiri, 

peduli lingkungan, tangguh, tanggung jawab, kepemimpinan, kerja sama, peduli 

social, ketelitian, dan religious. 

8) Keterampilan Baris-Berbaris (KBB) 

a. Cara dan Manfaat 

Dilingkungan gerakan pramuka, peraturan baris-berbaris disebut keterampilan 

baris-berbaris. Kegiatan ini merupakan keterampilan untuk melaksanakan perintah 

atau instruksi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan fisik. Keterampilan baris-
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berbaris ini dilakukan unutk melatih kedisiplinan, kekompakan, keserasian, dan seni 

dalam berbaris . 

b. Implementasi Nilai Karakter 

Keterampilan baris-berbaris ini diharapkan dapat membentuk karakter 

kedisiplinan, kreatis, kerja sama, dan tanggung jawab. 

9) Keterampilan Menentukan Arah 

a. Cara dan Manfaat 

Keterampilan ini merupakan suatu uoaya bagi anggota gerakan pramuka 

kompas untuk mengetahui arah. Dalam penentuan arah ini dapat digunakan kompas, 

dan benda yang ada di alam sekitar, misalnya kompas sederhana (silet, magnet, dan 

air) bintang, pohon, dan matahari. Hal ini sangat penting apabila anggota gerakan 

pramuka itu di alam bebas ketika melakukan pengembaraan. 

b. Implementasi Nilai Karakter 

Keterampilan menentukan arah ini diharapkan dapat membentuk karakter 

kreatif, kerja sama, dan rasa ingin tahu. 

f. Ekstrakurikuler Pramuka 

Berbagai kajian tentang ekstrakurikuler, dan lepramukaan, maka yang di 

maksud dengan ekstrakurikuler pramuka ialah proses pendidikan luar sekolah dan 

keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, menantang, pendidikan 

pramuka dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode 

kepramukaan, sasaran akhir dari pendidikan kepramukaan ialah pembentukan watak, 

akhlak dan budi pekerti (Arjun, 2014: 47) 
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Ekstrakurikuler kepramukaan dalam penelitian ini adalah kegiatan pramuka 

golongan penggalang ramu dengan syarat-syarat kecakapan meliputi: menyampaikan 

pendapat, mengikuti perkemahan, menyebutkan kode kehormatan pramuka, rajin 

berlatih pramuka. Mengetahui salam, motto, dan arti lambing gerakan pramuka, 

menjelaskan fungsi, sejarah, kiasan warna, dan penggunaan lambing Negara, 

membuat simpul, ikatan, serta menyambung tongkat, baris-berbaris, menyanyikan 

lagu kebangsaan lagu wajib nasional dan lagu daerah nusantara dengan sikap yang 

benar. 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Sebagai dasar dalam melengkapi dan mempersiapkan penelitian ini maka 

peneliti mencari bahan acuan yang relevan dalam mendukung penelitian yang 

dilakukan. Penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang di lakukan oleh Kardi (2016) yang berjudul “Pembentukan Pribadi Disiplin 

dalam Implementasi Ekstrakurikuler Pramuka di SDN 2 Tirem Grobogan.” Adapun 

hasil yang penelitiannya terhadap hubungan yang positif dan antar kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dengan pribadi disiplin. Penanaman sikap disiplin siswa 

dengan pembiasaan dengan kegiatan upacara pembukaan dan penutupan dalam setiap 

kegiatan pramuka, dan juga ada penelitian relevan lain yang memdukung penelitian 

saat ini. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Dian Febriatmaka (2015) yang berjudul “Nilai 

Kedisiplinan dalam Pendidikan Kepramukaan Siswa Kelas V SDN Siyono III Playen, 

Gunungkidul.” Adapun hasil penelitiannya terbukti bahwa terdapat pengaruh yang 



34 

 

cukup baik terhadap nilai kedisiplinan siswa saat mengikuti kegiataan pramuka. 

Darikedua penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi positif bagi peneliti. Dari 

penelitian tersebut, peneliti mendapatkan gambaran tentang teori-teori dan kajian 

tentang ekstrakurikuler pramuka dengan sikap kedisiplinan dan sikap kepemimpinan 

yang telah dikemas dengan sistematis. Hal tersebut dapat digunakan peneliti sebagai 

referensi untuk penyusunan kajian pustaka dalam penelitian ini.  

Dari kedua judul penelitian yang dijadikan relevansi oleh peneliti itu 

mempunyai perbedaan dan persamaan dengan judul yang akan peneliti teliti saat ini, 

adaput hal tersebut sebagai berikut: Penelitian dengan judul (1) “Pembentukan 

pribadi disiplin dalam implementasi ekstrakurikuler pramuka di SDN 2 Tirem 

Groboh”, dan (2) “Nilai kedisiplinan dalam pendidikan kepramukaan siswa kelas V 

SDN Siyono III Playen”. 

Perbedaan: 

1. Tempat penelitian 

2. Subjek yang diteliti 

3. Waktu penelitian 

Persamaan: 

1. Kegiatan yang digunakan “ekstrakurikuler pramuka” 

2. Pembentukan karakter kedisiplinan 
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C. Kerangka Pikir 

Pembinaan  karakter anak tidak hanya dilakukan di dalam kegiatanpembelajaran 

di sekolah, melainkan juga ada dalam kegiatan luar sekolah atau luar jam di kelas 

yang relevan untuk melakukan pembinaan karakter di kalangan siswa sekolah dasar 

misalnya dalam hal ini adalah ekstrakurikuler pramuka. Kegiatan kepramukaan ini 

sarat akan nilai-nilai karakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan yang berwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama hukum, tata karma, 

budaya, dan adat istiadat. 

Dengan adanya ekstrakurikuler pramuka dapat membentuk sikap kedisiplinan 

dan kepemimpinan siswa, karena dalam kegiatan pramuka terkandung nilai-nilai yang 

sesuai dengan Pancasila yang ada didalam kode kehormatan pramuka. Pembinaan 

pramuka di SDN Sumbersasi 1Malang harus mempunyai cara atau strategi agar apa 

yang diajatkan dapat diserap oleh siswa (anggota ekstrakurikuler pramuka) dengan 

baik berikut ini bagan kerangka pikir penelitian ini :  
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Analisis Sikap kedisiplinan dan kepemimpinan 

Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah 

Sikap Kedisiplinan dan Kepemimpinan melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pramuka di SDN Sumbersari 1 Malang 

Kondisi Ideal 

Berdasarkan uu no. 12 th 2010 

tentang gerakan pramuka 

bertujuan untuk membentuk 

anggota pramuka agar memiliki 

kepribadian yang beriman, 

bertakwa mulia, berjiwa patriot, 

taat hukum, disiplin, menjunjung 

tinggi nilai-nilai bangsa: 

1. Melaksanakan kegiatan

ekstrakurikuler pramuka.

2. Menyediakan sarana dan

prasarana yang di butuhkan.

3. Penambahan pembina

pramuka

4.

Kondisi di Lapangan 

Berdasarkan observasi awal 

pada kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka di SDN Sumbersari 

1 Malang: 

1. Kurangnya pembina pramuka

2. Kurangnya perlengkapan

ekstrakurikuler pramuka

3. Ada sebagian siswa yang

belum memiliki sikap

disiplin.

4. Kurangnya sikap

kepemimpinan yang ada

dalam setiap siswa

Bagaimana 

pelaksanaan 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

pramuka di SDN 

Bagaimana proses 

menumbuhkan 

sikap disiplin dan 

kepemimpinan 

Bagaimana faktor 

penghambat dan 

pendukung 

kegiatan 

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif deskriptif, dengan 3 

teknik pengumpulan data yakni: wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis data terhadap penelitian ini menggunakan 4 

teknik antara lain: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penyimpulan data. 

Hasil Penelitian 

Deskripsi mengenai laksanaan kegiatan ekstrakurikuler, prosees 

menumbuhkan sikap kedisiplinan dan kepemimpinan serta faktor pendukung 

dan penghambat kegiatan ekstrakurikulr pramuka nalam menumbuhkan sikap 

disiplinan dan kepemimpinan di SD Negeri Sumbersari 1 Malang 


