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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, 
Yang mengajar manusia dengan pena, 

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-’Alaq 1-5) 

Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti datang kemudahan (Q.S A-Insyirah: 6)  

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil’alamin..  

Sujud syukurku kusembahkan kepada Allah yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan 

Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang 

senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. 

Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita 

besarku. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar 

Muhammad Saw. 

Ya Allah, 

Hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu dengan orang-orang 

yang memberi sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni 

kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu, 

Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai  

Di penghujung dari awal perjuanganku 

Segala Puji bagi Mu ya Robb, 

 

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada sosok malaikat tanpa sayap yang selalu 

mendengar kelah kesuhku yang selalu bawel padaku, selalu mengajarkanku HIDUP 

penuh makna..!!! 

Ayah, Mak Tercinta.... 

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga 

kupesembahkan karya sederhana ini untuk ayah NISWAR dan mak SAFRINA yang 

telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan cinta yang tak terhingga yang tidak 

mungkin dapat kubalas hanya dengan lembaran kertas yang bertuliskan kata cinta 

dan persembahan. Namun, ini sebuah kado kecil yang kuberikan untuk dapat 

menghilangkan sejenak lelah letihmu selama ini, sebagai ganti untuk menghapus 

keringat di dahi mu dan butiran air mata di pipimu, setidaknya ku bisa membuatmu 

tersenyum manis dengan baju kebesaran hitam dan toga dikepalaku nantinya. Semoga 

ini menjadi langkah awal bagiku untuk membuat ayah mak bahagia sepanjang masa, 



karna kusadari selama ini belum bisa berbuat lebih. Terima kasih untuk ayah mak 

yang selalu membuat ku termotivasi, selalu menasehatiku, selalu menyirami kasih 

sayang serta do’a  yang mengiringi jejak langkahku. 

Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam.. seraya tangaku 

menadah”.. ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku 

diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku,, mendidikku,, 

membimbingku dengan baik,, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus 

untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api 

nerakamu.. 

......... Allah hummaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama robbayanii soghiro..... 

Uni dan Adik-adikku Tersayang 

Untuk si sulung uni Maisyaroh yang selalu rempong, adik si putra tunggal 

yang paling ganteng M. Ikbal dan si Bungsu Ainil Khoiro yang paling montok dari 

putra-putrinya ayah dan mak.. tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama 

kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu yang selalu kurindu kan selalu menjadi 

warna sepanjang hari dan yang tak pernah tergantikan. Terima kasih atas do’a dan 

bantuan selama ini, maaf belum bisa menjadi TETI panutan seutuhnya, tapi TETI akan 

selalu menjadi yang terbaik untuk semua. Hanya karya sederhana ini yang dapat ku 

persembahkan untuk uni dan adik-adikku sebagai pengobat dan pembalut luka dalam 

kehidupan yang kita hadapi selama ini, semoga KITA selalu menjadi anak yang sholeh 

dan sholeha serta berbakti kepada orang tua.. 

...Amiin Allahumma amiin... 

Teruntuk keluarga besar LUBIS 

Tiada terasa waktu begitu cepat, hari berganti bulan, bulan berganti tahun dan 

sampailah pada saat ini, saatnya KU persembahkan sebuah karya kecilku untuk 

keluarga besar lubis yang tidak dapat ku sebut namanya satu per satu  yang telah 

memberikan semangat dan dukungan serta doa yang tulus sehingga aku bisa berdiri 

seperti ini. Terima kasih ku ucapkan untuk semua yang telah menjadi keluarga yang 

baik bagiku, walaipun kita selalu di terjang oleh ombak dan badai semoga kita menjadi 

hamba yang bertawakkal, Amiin..  

Racana IB-RK 

Ribuan ucapan terima kasihku kepada segeanp keluarga besar Racana Imam 

Bonjol-Rohana Kudus yang telah menjadi keluarga rantauku, yang telah 

mengajarkanku tentang segala hal yang telah menjadikanku sosok wanita perkasa dan 

bisa tumbuh menjadi dewasa, sehinga masalah demi masalah bisa terselesaikan 

dengan indah. Terkhusus kepada kakak ORIENTASI XXXI yang telah menjadi teman 

baik bagiku yang pernah berjuang bersamaku. Terima kasih atas bantuan, do’a, 

nasehat, hiburan, traktiran, ejekan yang selalu membuatku tersenyum lebar saat 

berkumpul bersama dengan adegan-adegan lucu yang timbul dari setiap sudutnya, dan 

semangat kebersamaan yang tak akam bisa ku melupakannya. Selanjutnya terima 

kasih  kepada kakak-kakak yang telah mengenal NAJMI dikenal sebagai watak keras 



yang berhati lembut untuk itu merugilah bagi kakak-kakak yang belum kenal karna 

ada kebahgian tersendiri bagi yang telah mengenal KAK NAJMI.  

Selanjutnya Para Sahabat 

Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku, 4 tahun bersama adalah 

waktu yang sedikit untuk mengenal NAJMI seorang mahasiswi PAI F yang baik hati, 

tidak sombong dan rajin menabung,, juga mahasiswi terrajin kuliyah dan mengerjakan 

tugasnya ONTIME.. hehehhe... kalau gak percaya tanya aja sama NAJMI nya..  . 

Buat teman-teman PAI F terima kasih untuk selalu bawel dan selalu mengingatkan saat 

kelalaian menghampiriku. 

Teruntuk SALIHA TRIIMUT selebriti tamunarang yang selalu ceria dan smile 

dalam kondisi apapun, terima kasih telah menjadi sepupu yang baik dan semoga terus 

begini ye ampe anak cucu kite. Amiin. 

Buat keluarga SOFTLAUNDRI terima kasih yang telah memberikan 

kesempatan besar bagiku untuk bersurvival  di tengah perjalanan panjangku yang 

telah mengajarkanku untuk lebih dewasa lagi. Selanjutnya terima kasih kepada para 

teman-teman “Tanpamu teman aku tak pernah berarti,,tanpamu teman aku bukan 

siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa”, khususon kepada lucy dan mahpunya terima 

kasih atas bantuan dan do’a, yang selalu setia menemaniku di gubuk kecil ini yang 

selalu membangunkan ku dari tidur lelapku dan selalu memberikan semangat dan 

inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini, hingga pada akhirnya toga sudah didepan 

mata. 

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk 

sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat arus 

sungai. Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk 

menggapainya. 

Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal Bangkit lagi. 

Never give up! 

Sampai Allah SWT berkata “waktunya pulang” 

 

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat kupersembahkan 

kepada kalian semua,, Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan..  
Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,  

kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah. 
Skripsi ini kupersembahkan. _’’By Syahrotun Najmi’’ 

 

 

Padang, 6 September 2017 

  



ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul : ‘’Pembinaan Kedisiplinan untuk Meningkatkan 

Akhlakulkarimah Pramuka Penegak di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat’’. Disusun oleh Syahrotun Najmi NIM 1314010835 Mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

(UIN) Imam Bonjol Padang Tahun 2017. 

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah dalam kegiatan 

kepramukaan masih terdapat anggota pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 

Sumatera Barat yang tidak disiplin atau tidak mengamalkan kode kehormatan 

pramuka salah satunya poin 8 disiplin berani dan setia. Contohnya, datang tidak 

tepat waktu, tidak memakai seragam pramuka lengkap, dan masih ada yang 

melanggar aturan, tata tertib Gudep. Rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimana pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan akhlakulkarimah 

pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat adapun batasannya 

adalah kegiatan, langkah-langkah, faktor hambatan dan dukungan dalam 

pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan akhlakulkarimah pramuka penegak 

di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat. 

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pembinaan 

kedisiplinan untuk meningkatkan akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep 

SMK Negeri 1 Sumatera Barat, sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah 

menjelaskan bagaimana kegiatan pembinaan, langkah-langkah pembinaan serta 

faktor hambatan dan dukungan dalam pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 

Sumatera Barat. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan apa 

adanya. sumber data penelitian adalah pembina pramuka, dewan ambalan, 

anggota pramuka dan Mabigus. Teknik pengumpulan data adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian 

data dan conclusion drawing. 

Hasil penelitian di lapangan adalah:  pertama Kegiatan pembinaaan 

kedisiplinan untuk meningkatkan aklhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep 

SMK Negeri 1 Sumatera Barat, dapat dilihat pada latihan mingguan contohnya, 

upacara/apel buka tutup latihan dan latihan baris berbaris (PBB), kedua langkah-

langkah pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka 

penegak di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat, pembina dan para anggota 

pramuka lainya telah menetapkan aturan terlebih dahulu, konsekuensi, pemberian 

hukuman, dan menggunakan metode Kepramukaan, ketiga faktor hambatan dalam 

pembinaaan kedisiplinan adalah waktu kegiatan yang kurang efektif  dan 

kurangnya perhatian guru-guru SMK, kemudian yang menjadi faktor pendukung 

adalah fasilitas yang memadai, minat dan motivasi angoota pramuka, serta 

dukungan yang baik dari Mabigus yang selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 

Sumatera Barat.  



KATA PENGANTAR  

        

Assalamualaikum wr. wb. 

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul „’Pembinaan Kedisiplinan Untuk 

Meningkatkan Akhlakulkarimah Pramuka Penegak di Gudep SMK Negeri 1 

Sumatera Barat’’. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabiyullah 

Muhammad SAW. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat saran, dorongan, 

bimbingan, bantuan, serta arahan dari berbagai pihak yang merupakan 

pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi. Namun, dapat membukakan 

mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah 

guru terbaik bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan 

hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Duski Samad, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak 

Aprizal Ahmad, M. Pd pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga dan fikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis 

dalam menyusun skripsi ini. 

2. Ibu Dra. Hj Khadijah, M. Pd dan Bapak Dr. Kosim, MA selaku ketua dan 

sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang. 

3. Ibu Dra. Hj Rosniati Hakim sebagai Pembimbing Akademik (PA). 

4. Bapak Dekan dan Bapak/Ibu Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberi 

pengetahuan dan pendidikan, serta Karyawan/karyawati yang telah 

memfasilitasi penulis.  



6. Keluarga besar gugus depan (GUDEP) Sekolah Menengah Kejuran Negeri 1 

Sumatera Barat, yang telah bersedia dan memfasilitasi penulis dalam 

mengadakan penelitian. 

7. Seterusnya kepada teman-teman Mahasiswa PAI angkatan 2013 yang 

terkhususnya PAI-F. 

8. Keluarga besar Racana Imam Bonjol-Rohana Kudus terutama kepada OR 

XXXI, yang selau memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Kemudian yang teristimewa kepada segenap keluaraga besarku yakni, 

ayahanda NIZWAR dan ibunda SAFRINA, uni Maisyaroh, adikku M. Ikbal dan 

Ainil Khoiro yang telah memberikan kasih sayang dan selalu memberikan 

bantuan kepada penulis, baik moral maupun material serta iringan do‟a yang 

tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Semoga bimbingan, arahan, dan bantuan yang telah diberikan menjadi 

amal ibadah dan memperoleh balasan dari Allah SWT. Amiin,untuk 

kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran dari pembaca yang 

bersifat membangun sangat Penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis dan pembaca. 

 

Padang, 1 Agustus 2017  

Penulis, 

 

Syahrotun Najmi 

NIM 1314010835 
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     BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

Pendidikan adalah suatu proses terhadap peserta didik yang 

berlangsung secara terus menerus sampai peserta didik mencapai pribadi yang 

bersusila. Proses ini berlangsung dalam waktu tertentu. Bila peserta didik 

sudah mencapai pribadi dewasa, maka sepenuhnya ia mampu bertindak sendiri 

bagi kesejahteraan hidupnya dan masyarakatnya.
2
  

Pendidikan agama Islam juga merupakan salah satu proses untuk 

manusia memperoleh ilmu agama khususnya, juga sangat penting untuk 

mengembangkan potensi anak, yang mana pendidikan agama Islam adalah 

upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, mengimani, bertaqwa, berakhlak mulia, mengamalkan 

ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Quran dan hadits, 

                                                             
1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: 

Fokus Media, 2003), h. 3 
2Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan,(Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 1999), h. 

5 



melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan 

pengalaman.
3
  

Pembinaan pendidikan agama Islam dikembangkan dengan 

menekankan keterpaduan antara tiga lingkungan pendidikan yaitu lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat, untuk itu pendidik yang akan mendorong 

dan memantau kegiatan pendidikan agama Islam yang dialami anak di dua 

lingkungan pendidikan lainnya sehingga terwujud keselarasan dan kesatuan 

tindak dalam pembinaannya.
4
 Pembinaan akhlak merupakan bagian integral 

dan tak terpisahkan dalam dunia pendidikan. Karena tujuan pendidikan dalam 

islam adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa melalui ilmu 

pengetahuan, keterampilan, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam.
5
 

Pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, 

pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.
6
 

Tujuan pendidikan Islam akan didapatkan melalui proses yang panjang, 

salah satunya adalah dengan mempunyai akhlak yang mulia, yang mana akhlak 

merupakan perbuatan manusia yang bersumber dari dorongan jiwanya yang 

melahirkan perbuatan manusia yang pada dasarnya bersumber dari kekuatan 

                                                             
3
 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 21   

4 Ramayulis, op.cit., h. 23 
5 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012) h. 68   
6 Ibid., h. 22 



bathin yang dimiliki oleh setiap manusia yaitu tabi‟at, akal fikiran, hati nurani, 

dan hal inilah yang menggambarkan hakikat manusia itu sendiri, maka 

konsepsi pendidikan Islam selalu memperhatikan ketiga kekuatan tersebut agar 

dapat berkembang dengan baik dan seimbang, sehingga terwujud manusia yang 

ideal (insan kamil) menurut konsepsi Islam.
7
  

Mencapai kesempurnaan akhlak tersebut, seorang muslim dapat 

melaluinya melalui dua cara yaitu melalui karunia Allah SWT yang 

menciptakan manusia dengan fitrah yang sempurna, akhlak yang baik, nafsu 

syahwat yang tunduk pada akal dan agama, kemudian melalui cara 

bersungguh-sungguh dan latihan dengan proses pendidikan dan pembinaan.
8
 

 Akhlak baik atau akhlak terpuji merupakan terjemahan dari ungkapan 

bahasa arab akhlaq mahmudah, disebut pula dengan akhlaq karimah (akhlak 

mulia). Akhlak terpuji merupakan sumber ketaatan dan kedekatan kepada 

Allah SWT. Sehingga mempelajari dan mengamalkannya merupakan 

kewajiban individual setiap muslim.  Di antara akhlak terpuji terdapat akhlak 

terhadap diri sendiri adalah sebagai berikut: sabar, syukur, menunaikan 

amanah, benar atau jujur, menepati janji dan disiplin.
9
 

Displin berasal dari kata „’diciple’’ ialah sesorang yang belajar suka 

rela mengikuti seorang pemimpin, yang bertujuan untuk membentuk perilaku 

yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh kelompok budaya, tempat individu itu 
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8 Ibid., h. 72 
9 Ibid., h. 117  



diidentifikasikan.
10

 Disiplin disebut juga dengan tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan paraturan.
11

 

Dalam arti luas, disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang 

ditujukan untuk membantu siswa agar mereka dapat memahami dan 

menyesuaikan diri dengan tuntutan yang mungkin ingin ditujukan siswa 

terhadap lingkungannya. Dengan disiplin, siswa diharapkan bersedia tunduk 

dan mengikuti peraturan tertentu dengan menjauhi larangan tertentu pula.
12

 

Disiplin adalah suatu sikap yang diwujudkan dengan perbuatan dalam 

melaksanakan tugas atau peraturan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang 

sudah ditetapkan.
13

 

Kedisiplinan sering dikaitkan dengan ketaatan dan kepatuhan 

seseorang terhadap tata tertib, kaidah-kaidah serta aturan-aturan yang berlaku. 

Disiplin merupakan hal yang sangat penting dalam bebagai aktifitas manusia 

sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan. Disiplin merupakan kesediaan 

untuk mematuhi peraturan dan larangan. Kepatuhan disini bukan patuh karena 

adanya tekanan dari luar, melainkan kepatuhan didasasri adanya kesadaran 

tentang nilai dan pentingnya peraturan serta larangan tersebut.
14
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Dalam ajaran Islam juga kepatuhan tidak karena ada tekanan dari luar 

atau yang disebut dengan paksaan akan tetapi kepatuhan dalam Islam harus 

didasari dengan kesadaran seseorang. Kepatuhan disini dapat juga dilihat dari 

segi disiplinnya dalam beribadah kepada Allah ataupun dalam menjalankan 

syari‟at, dan juga Allah memerintahkan kaum beriman untuk membiasakan 

disiplin. Sebagaimana yang tersirat dalam Al-qur‟an:  

                                  

                              

                     

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat 

Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 

tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika 

kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
15

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa dengan disiplin kita bisa 

mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan bukan hanya tertuju pada 

akhiratnya saja akan tetapi apabila disiplin tersebut kita laksanakan dalam 

kehidupan sehari-hari maka kita akan mendapatkan keberuntungan yang sangat 

besar yaitu beruntung di dunia dan akhirat. 

Disiplin sangat diperlukan baik individu yang bersangkutan maupun 

oleh organisasi. Seringkali disiplin disandingkan dengan norma yang dalam 

mekanisme ini, norma merupakan bentuk kekuasaan, atau sebagai „‟kekuasaan 

                                                             
15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2006), 

h. 417 



norma‟‟. Akan tetapi, disiplin harus dibedakan dengan norma. Norma adalah 

aturan yang menyatakan nilai bersama yang menghasilkan melalui mekanisme 

atau kesepakatan anggota kelompok dan menjadikan acuan bagi individu 

dalam bertindak dan berperilaku. 
16

 

Dalam penerapan kedisiplinan tentu perlu adanya peraturan dan sanksi 

(hukuman) bagi yang melanggar. Hukuman (punishment) diberikan kepada 

seseorang karena adanya kesalahan, pelawanan dan pelanggaran sebagai 

ganjaran atau pembalasan.
17

 

Di sekolah akan ditemukan berbagai tata tertib yang menjadi indikator 

perilaku siswa. Tata tertib ini menjadi standar bagi mereka untuk dapat 

memahami bagaimana menjadi siswa yang baik dan patuh, sehingga tata tertib 

juga diposisikan  sebagai standar kepatuhan para murid. Untuk dapat disebut 

sebagai siswa ynag baik, patuh dan taat, mereka harus berprilaku sesuai apa 

yang dituntutkan dalam tata tertib tersebut.
18

 

Menurut Intruksi Menteti Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 mei 

1975, No. 14/U/1975, tata tertib sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang 

mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sangsi terhadap 

pelanggarannya. Keawjiban menaati tata tertib sekolah adalah hal yang penting 

sebab merupakan bagian dari sistem persekolahan dan bukan sekedar sebagai 

kelengkapan sekolah.
19
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Dengan adanya suatu peraturan akan melatih siswa untuk disiplin, dan 

dengan sikap disiplin tersebut akan membuat seseorang berhasil dengan apa 

yang telah dicita-citakan dan di impikannya, itulah sebabnya kedisiplinanan 

adalah modal atau kunci untuk mencapai keberhasilan. Dalam ajaran agama 

Islam juga sangat di anjurkan untuk bersikap disiplin, firman Allah SWT 

mengatakan: 

                           

       (   العصر      :) 

Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 

menasehati supaya menetapi kesabaran”.(Q.S. Al-„Ashr: 1-3). 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa disiplin sangat penting dalam 

membina kepribadian seseorang. Seseorang yang disiplin akan mematuhi 

seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam kehidupan sehari-hari 

sangat membutuhkan disiplin yang tinggi, karena di dalamnya peserta didik 

harus menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari. Disiplin tidak hanya dibutuhkan di sekiolah atau dalam 

pembelajaran, akan tetapi disiplin juga sebagai bentuk ketaatannya kepada 

Allah SWT. Disiplin adalah kata kunci kemajuan dan kesuksesan. Bukan hanya 

untuk prestasi, jabatan harta, dan lain-lain. Tetapi disiplin juga adalah 

kesuksesan kita menuju akhirat, karena disiplin berkaitan dengan waktu, 

peraturan dan juga kepatuhan.  



Selain adanya tata tertib sekolah, pihak sekolah juga membiasakan 

siswa untuk disiplin dengan berbagai macam aktifitas yang mana aktifitas 

tersebut menuntut siswa untuk menjadi disiplin, contohnya dalam Upacara 

Bendera, dan juga bisa dengan kepramukaan yang mana dalam kegiatan 

tersebut siswa harus disiplin dan tidak boleh bermain-main. 

Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib dalam 

Kurikulum 2013, berada pada irisan konseptual-normatif dari mandat Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan 

Undang-undang No. 12 tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka. Secara 

substantif-pedagogis, irisan tersebut menunjukkan bahwa filosofi dan tujuan 

Pendidikan Nasional memiliki koherensi dengan tujuan Gerakan Pramuka, 

dalam hal bahwa keduanya mengusung komitmen kuat terhadap penumbuh-

kembangan sikap spiritual, sikap sosial, dan keterampilan/kecakapan sebagai 

insan dan warga negara Indonesia dalam konteks nilai dan moral Pancasila.
20

 

Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan diluar sekolah dan di 

luar keluarga yang menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode 

pendidikan kepramukaan.
21

 Pendidikan kepramukaan merupakan proses 

pendidikan sepanjang hayat dengan menggunakan tata cara kreatif, rekreatif, 

dan edukatif dalam mencapai sasaran dan tujuannya. 

Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar 

memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa 
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patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan 

memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan 

membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, 

serta melestarikan lingkungan hidup.
22

 Di dalam tujuan dari gerakan pramuka 

juga termasuk membentuk kepribadian seseorang menjadi disiplin.  

Adapun disiplin yang dimaksud dalam kepramukaan adalah seorang 

anggota pramuka yang dapat mengamalkan peraturan atau tata tertib yang ada 

di kepramukaan tersebut. Tata tertib atau disiplinnya anggota pramuka dapat di 

lihat dari pengamalan kode kehormatan pramuka, kode kehormatan pramuka 

adalah yang memuat di dalamnya Tri Satya dan Dasadarma pramuka. Kode 

kehormatan adalah budaya organisasi yang melandasi sikap dan perilaku setiap 

anggota gerakan pramuka yang ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan 

golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmaninya.
23

 Kode kehormatan 

inilah yang menjadi pegangan atau panduan dalam kegiatan kepramukaan.  

Tri Satya adalah „‟ Demi kehormatanku aku akan bersungguh-

sungguh menjalankan kewajibanku tethadap tuhan, negara kesatuan Rebublik 

Indonesia dan mengamalkan pancasiala, menolong sesama hidup dan ikut serta 

dalam membangun masyarakat, menepati Dasadarma.‟‟ Dasadarma pramuka 

adalah: 

1. Takwa kepada tuhan yang Maha Esa 

2. Cinta alam dan kasih saynag sesama manusia 

3. Patriot yang sopan dan kesatria 

4. Patuh dan suka bermusyawarah 

5. Rela menolong dan tabah 
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6. Rajin terampil dan gembira 

7. Hemat cermat dan bersahaja  

8. Disiplin berani dan setia 

9. Bertanggungg jawab dan dapat dipercaya 

10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.
24

 

 

Sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumatera Barat adalah 

salah satu sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum 2013 atau yang 

disebut dengan sekolah yang menggunakan kurikulum 2013. Di sekolah 

menegah kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumatera Barat ini juga memiliki 

ekstrakurikuler pramuka sebagaimana yang telah tertuangkan dalam kurikulum 

2013 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) 

Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan akan menjadi 

kegiatan ekstrakurikuler (Ekskul) wajib bagi peserta didik. Ekstrakurikuler 

adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan Peserta Didik di luar jam belajar 

kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar Peserta Didik dapat 

mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di 

luar bidang akademik, dalam gerakan pramuka peserta didik Sekolah 

menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumatera Barat yang aktif mengikuti 

kegiatan kepramukaan atau yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka disebut 

dengan pramuka penegak. Pramuka Penegak adalah anggota Gerakan Pramuka 

rentang usia 16 sampai 20 tahun, istilah tersebut sesuai dengan tingkata usia 

peserta didiknya. 

Berdasarkan pengamatan awal penulis lakukan di Sekolah menengah 

kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan 
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kepramukaan, seperti: latihan mingguan, masih ada anggota pramuka penegak 

tersebut yang kurang disiplin, contohnya masih ada yang datang tidak tepat 

waktu dan ada yang tidak memakai seragam pramuka lengkap, dan sedang 

berlangsungnya kegiatan peraturan baris berbari (PBB) masih ada dari 

pramuka penegak tersebut yang tidak mengindahkan aba-aba atau perintah dari 

pemimpinnya. hal ini adalah perilaku atau perbuatan yang melanggar kode 

kehormatan pramuka yang poin delapan yaitu disiplin, berani dan setia. 

Beranjak dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ‘’Pembinaan Kedisiplinan untuk Meningkatkan 

Akhlakulkarimah Pramuka Penegak di GUDEP SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat’’. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah  

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pembinaan 

kedisiplinan untuk meningkatkan akhlakulkarimah pramuka penegak di gudep 

SMK Negeri 1 Sumatera Barat?. 

2. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut : 

a. Kegiatan pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan akhlakulkarimah 

pramuka penegak di gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat. 

b. Langkah-langkah pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan 

akhlakulkarimah pramuka penegak di gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat. 



c. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan akhlakulkarimah pramuka penegak di gudep SMK Negeri 

1 Sumatera Barat. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan batasan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang 

penulis lakukan adalah : 

a. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui bagaimana pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan akhlakulkarimah pramuka penegak di gudep SMK Negeri 

1 Sumatera Barat. 

b. Tujuan Khusus 

1) Untuk mengatahui bagaimana kegiatan pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan akhlakulkarimah pramuka penegak di gudep SMK 

Negeri 1 Sumatera Barat. 

2) Untuk mengatahui bagaimana langkah-langkah pembinaan 

kedisiplinan untuk meningkatkan akhlakulkarimah pramuka penegak 

di gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat. 

3) Untuk mengatahui faktor hambatan dan dukungan dalam pembinaan 

kedisiplinan untuk meningkatkan akhlakulkarimah pramuka penegak 

di gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat. 

 

 



2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Menambah wawasan penulis tentang pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan akhlakulkarimah pramuka penegak di gudep SMK Negeri 

1 Sumatera Barat 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Penulis 

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar 

sarjana pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan Pendidikan Agama Islam. 

2) Pembina pramuka 

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pembina 

pramuka dan juga pihak sekolah untuk meningkatkan 

Akhlakulkarimah pramuka penegak melalui kegiatan kepramukaan ke 

arah yang lebih baik. 

3) Anggota pramuka 

Untuk meningkatkan kedisiplinan dalam kegiatan 

kepramukaan di Gudep SMK N 1 Sumatera Barat. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian ini selain merujuk dari berbagai buku, penulis juga 

mengambil rujukan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain 

yang telah melakukan penelitian serupa sebagai perbandingan bagi peneliti. 

Salah satu penelitian adalah penelitian yang dilaksanakan oleh: 



Dian Febriatmaka, NIM 11108241068 dengan judul Nilai 

Kedisiplinan Dalam Pendidikan Kepramukaan Siswa Kelas v, Universitas 

Negeri Yogyakarta Tahun 2015 hasil penelitian nilai-nilai kedisiplinan dalam 

pendidikan kepramukaan dilaksanakan dalam latihan rutin mingguan, 

pekemahan sabtu minggu (PERSAMI), upacara dan  peraturan baris berbaris 

(PBB) kedisiplinan tersebut di ajarkan dengan berpedoman pada  prinsip dasar 

dan metode kepramukaan (PDKMK).
25

 

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh: 

Nur laila Qadri NIM 411346 dengan judul Implementasi Karakter 

Disiplin dan Tanggung Jawab Peserta Didik Dalam Kegiatan Pramuka di 

gugus depan (GUDEP)Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kecamatan X Koto 

Singkarak Kabupaten Solok , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam 

Bonjol Padang Tahun 2016 hasil penelitian disiplin dalam kegiatan 

kepramukaan melalui kegiatan peraturan baris berbaris (PBB), cara berpakaian 

yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, menyelesaikan tugas dengan baik 

dan tepat waktu.
26

 

Kemudian dilakukan oleh Upik Isriyanah, NIM 3401402011 dengan 

judul Kegiatan Pramuka Sebagai Sarana Menumbuhkan Kedisiplinan Siswa 

SMP N 1 Dukhturi Kabupaten Tegal, Universitas Negeri Semarang tahun 2006, 

hasil penelitian terdapatnya hubungan yang signifikan antara aktivitas 

kepramukaan dengan kedisiplinan siswa SMP N 1 Dukhturi Kabupaten Tegal. 
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Jadi dengan kegiatan kepramukaan tersebut dapat menumbuhkan kedisiplinan 

siswa melalui dasadarma yang berisikan sepuluh macam pedoman tingkah laku 

bagi seorang pramuka.
27

  

Kerelevan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama 

membahas tentang kedisiplinan dalam kepramukaan, namun yang menjadi 

perbedaan penelitian ini adalah pramuka penegak di gugus depan (GUDEP) 

Sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Sumatera Barat yang menjadi fous 

penelitian.  

E. Defenisi Operasional 

Pada defenisi operasional ini, penulis mencoba untuk memberikan 

penegasan istilah terlebih dahulu. Hal demikian dilakukan agar tidak terjadi 

kesalah pahaman arti dan maksud yang terkandung dalam judul penulisan ini. 

Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan yaitu : 

Pembinaan : Mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan 

sempurna.
28

 

Kedisiplinan : Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan tanpa paksaan.
29
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Akhlakulkarimah : Perangai yang baik dan ucapan yang baik.
30

 

Pramuka Penegak : Anggota Gerakan Pramuka rentang usia 16 sampai 

20 tahun.
31

 

Gugus Depan 

(GUDEP) 

: Satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan 

penyelenggara pendidikan kepramukaan.
32

  

  Jadi yang penulis maksud dalam defenisi operasional ini adalah 

pendidikan kedisiplinan pramuka penegak di gugus depan (GUDEP) sekolah 

menegah kejuruan Negeri 1 Sumatera Barat. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapat gambaran dari penelitian ini, secara garis besar 

skripsi ini terdiri dari 5 pokok pikiran yang masing-masing termuat dalam bab 

yang berbeda-beda. Secara rinci masing-masing bab membahas tentang hal-hal 

sebagai berikut : 

 Bab I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan 

dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian 

relevan, penjelasan judul dan sistematika penulisan.  

Bab II : Tentang kajian teoritis yang meliputi: gerakan pramuka adalah 

sebuah nama organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk 

melaksanakan pendidikan kepramukaan, pengertian pramuka, 
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sejarah, tujuan dan fungsi serta tugas pokok gerakan pramuka. 

Kemudian disiplin yang berupa pengertian, macam-macam, 

unsur-unsur disiplin, faktor yang mempengaruhi disiplin dan 

pentinnya disiplin serta upaya menumbuhkan kedisiplinan. 

Bab III : Membahas metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian 

dan metode penelitian, teknik dan alat pengumpulan data, 

teknik pengolahan dan analisis data. 

Bab IV : Hasil penelitian yang terdiri dari kegiatan pembianaan 

kedisiplinan untuk meningkatkan akhlakulkarimah pramuka 

penegak di gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat, langkah-

langkah pembianaan kedisiplinan untuk meningkatkan 

akhlakulkarimah pramuka penegak di gudep SMK Negeri 1 

Sumatera Barat, faktor hambatan dan dukungan dalam 

pembianaan kedisiplinan untuk meningkatkan akhlakulkarimah 

pramuka penegak di gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat.  

Bab V : Penutup berisikan kesimpulan, saran, dan lampiran. 

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. DISIPLIN 

1. Pengertian Disiplin 

Disiplin yang akan dibahas pada penelitian ini hanya difokuskan pada 

disiplin yang dilakukan oleh siswa di dalam kegiatannya di esktrakurikuler 

pramuka. Kegiatan di pramuka ini meliputi kegiatan latihan mingguan dan 

kegiatan perkemahan sabtu minggu (PERSAMI). Untuk memahami  

tentang  disiplin,  berikut  akan  dikemukakan  pengertian  disiplin menurut 

para ahli. 

Disiplin berasal dari kata discipline yang berarti ketertiban. Ketertiban 

sangat terkait antara perilaku seseorang dengan aturan/hukum/adat 

kebiasaan masyarakat dimana perilaku orang itu berlangsung. Apabila 

perilaku itu bertentangan dengan adat/kebiasaan masyarakat maka dapat 

dikatakan tidak disiplin.   Sebaliknya   apabila   perilaku   seseorang   itu   

sesuai   atau   disetujui masyarakat maka dapat dianggap disiplin.
33

 

Dalam kamus bahasa Indonesia disiplin dapat diartikan sebagai „‟tata 

tertib yang harus dipatuhi oleh seseorang‟‟.
34

 Selanjutnya disiplin adalah 

suatu sikap yang diwujudkan dengan perbuatan dalam melaksanakan tugas 

atau peraturan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
35
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Istilah disiplin dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa belanda 

yang kemudian dipengaruhi juga oleh bahasa Inggris, disiplin menurut 

pengertian dua bahasa tersebut berasal dari bahasa latin „‟diciplina’’ dengan 

makna sebagai berikut: 

a. Latihan yang memperkuat, disiplin dikaitkan dengan latihan yang 

memperkuat, terutama ditekankna pada pikiran dan watak untuk 

menghasilkan kendali diri, kebiasaan untuk patuh dan sebagainya. 

b. Koreksi dan sanksi, arti disiplin dalam kaitan koreksi atau sanksi 

terutama yang diperlukan dalam suatu lembaga yang telah mempunyai 

tata tertib yang baik. Bagi yang melanggar tata tertib dapat dilakukan dua 

macam tindakan. Yaitu berupa koreksi untuk memperbaiki kesalahan dan 

berupa sanksi. Keduanya harus dilaksanakan secara konsisten untuk 

mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran terhadap norma dan 

kaidah yang telah disepakati bersama. 

c. Kendali atau terciptanya ketertiban dan keteraturan. Orang yang 

berdisiplin adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya. Hal 

ini berpengaruh terhadap sikap dan pandangan hidup manusia. 

d. Sistem aturan tata laku. Setiap kelompok manusia, masyarakat dan 

bangsa selalu terikat pada berbagai peraturan yang mengatur hubungan 

sesama anggotanya maupun dengan masyarakat. 

Jadi disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan 

melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada 



keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku.
36

 Disiplin  merupakan  

tindakan  yang  menunjukkan  perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan.
37

  

Dari beberapa pengertian tentang disiplin tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa disiplin adalah suatu pengendalian diri seseorang untuk 

mengembangkan sikap dan menghormati suatu sistem yang disitu terdapat 

sebuah aturan, perintah, tata tertib atau keputusan yang dilandasi atas 

kesadaran diri tanpa paksaan. 

2. Unsur-Unsur Disiplin 

Disiplin  diharapkan  mampu  mendidik  anak  agar berperilaku  sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan oleh suatu kelompok sosial. ada empat 

unsur pokok cara mendisiplinkan anak yang digunakan yaitu “...peraturan 

sebagai pedoman perilaku, konsisten dalam peraturan tersebut dan dalam 

cara yang digunakan untuk mengajarkan dan memaksakannya, hukuman 

untuk pelanggaran peraturan, dan penghargaan untuk perilaku yang baik 

yang sejalan dengan peraturan yang berlaku...”.
38

 

a. Peraturan 

Peraturan merupakan serangkaian pola yang ditetapkan untuk 

tingkah  laku.  Peraturan  untuk  anak  dapat  ditetapkan  oleh  orangtua, 

pendidik   atau   teman   bermain. Tujuan   dari   peraturan   adalah   
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membekali   anak   dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam 

situasi tertentu. Dalam hal peraturan  sekolah misalnya,  peraturan  ini  

hanya memberikan  pedoman tentang apa yang tidak boleh dilakukan 

anak di lingkungan sekolah. 

Peraturan mempunyai dua fungsi. Pertama, perarturan mempunyai 

nilai pendidikan sebab peraturan memperkenalkan kepada anak perilaku 

yang  disetujui   anggota   kelompok   tersebut.   Kedua,   peraturan   

membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan.
39

 

Dari penjelasan tersebut, agar dapat memenuhi fungsinya, maka 

peraturan   harus  dapat   dipahami,   diingat   dan  diterima  oleh  anak. 

Peraturan yang harus ditaati anak, hendaknya dijelaskan terlebih dahulu 

baik secara teori maupun praktiknya agar lebih dapat dipahami oleh anak. 

Kemudian anak dibiasakan untuk mentaati peraturan tersebut secara 

bertahap sehingga anak dapat mengingat dan menerimanya sebagai 

kewajiban yang harus dipenuhi. 

b. Hukuman 

Unsur pokok disiplin yang kedua adalah hukuman. Hukuman 

berasal dari kata kerja Latin, punire dan berarti menjatuhkan hukuman   

pada   seseorang   karena kesalahan, perlawanan, atau pelanggaran 

sebagai ganjaran atau pembalasan...”.
40

 

Dalam pelaksanaan proses pendidikan di sekolah, khususnya 

sekolah dasar, pendidik mempunyai hak untuk memberikan hukuman 

                                                             
39 Ibid., h. 85  
40 Ibid., h. 86 



kepada siswanya. Namun dalam memberikan hukuman kepada siswa, 

pendidik mempunyai pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar 

hukuman yang diberikan sebagai upaya mendisiplinkan siswa tidak 

berdampak buruk baik secara fisik maupun psikis. Hukuman harus 

bersifat mendidik   siswa   sehingga   tidak   menimbulkan   trauma.    

Elizabeth  mengatakan dalam bukunya mengenai  pokok-pokok 

hukuman yang baik sebagai berikut.
41

  

1) Hukuman harus disesuaikan dengan pelanggaran, dan harus 

mengikuti pelanggaran sedini mungkin sehingga anak akan 

mengasosiasikan keduanya. Bila seorang anak membunag makanan 

ke lantai karena sedang marah-marah, anak itu harus langsung 

membersihkannya. 

2) Hukuman yang diberikan harus konsisten sehingga anak itu 

mengetahui bahwa kapan saja suatu peraturan itu dilanggar, 

hukuman itu tidak dapat dihindarkan. 

3) Apa   pun   bentuk   hukuman   yang   diberikan,   sifatnya   harus 

impersonal sehingga anak itu tidak akan menginterpretasikan sebagai 

“kejahatan” si pemberi hukuman. 

4) Hukuman harus konstruktif sehingga memberi motivasi untuk yang 

disetujui secara sosial di masa mendatang. 

5) Suatu  penjelasan  mengenai  alasan  mengapa  hukuman diberikan 

harus menyertai hukuman agar anak itu akan melihatnya sebagai adil 

dan benar. 

6) Hukuman harus mengarah ke pembentukan hati nurani untuk 

menjamin pengendalian perilaku dari dalam di masa mendatang. 

7) Hukuman tidak boleh membuat anak merasa terhina atau 

menimbulkan rasa permusuhan. 

 

Selain pokok-pokok hukuman yang baik diatas, juga dijelaskan 

hukuman mempunyai tiga fungsi penting. Pertama, hukuman dapat 

mencegah atau menghalangi terulangnya tindakan yang tidak diinginkan. 

Kedua, hukuman dapat mendidik dan memberikan pelajaran bahwa 

tindakan tertentu benar dan yang lain salah, dengan menerima hukuman 
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jika melakukan tindakan yang salah dan tidak menerima hukuman jika 

melakukan tindakan yang diperbolehkan.  Ketiga adalah memberikan 

motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat.
42

   

Hukuman sebagai salah satu cara yang digunakan untuk 

mendisiplinkan siswa terkadang memang tidak dapat dihindari. Namun 

dengan memperhatikan pokok-pokok hukuman dan fungsi hukuman, 

seorang  pendidik  diharapkan  dapat  memberikan  hukuman  yang  tepat 

untuk siswanya. Hukuman haruslah dapat menolong siswa memperbaiki 

perilakunya. Sehingga hukuman dapat memberikan manfaat sebagai 

pembelajaran bagaimana berperilaku yang baik bagi. 

c. Penghargaan 

Pokok ketiga dari disiplin adalah adanya penghargaan atas tidakan 

siswa. Penghargaan merupakan bentuk apresiasi untuk suatu hasil yang 

baik. berpendapat bahwa penghargaan tidak harus berbentuk materi 

namun juga dapat berupa kata-kata pujian, senyuman atau tepukan di 

punggung. Dengan adanya penghargaan yang dilakukan oleh pendidik, 

maka siswa akan lebih termotivasi untuk berperilaku baik. Kemudian 

penjelasan lebih lanjut terkait dengan fungsi penghargaan. Penghargaan 

mempunyai tiga fungsi yaitu:
43

 

1) Penghargaan mempunyai nilai mendidik. Bila suatu tindakan 

disetujui, anak merasa bahwa hal itu baik. Sebagaimana hukuman 

mengisyaratkan pada anak bahwa perilaku mereka itu buruk, 
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demikian pula  penghargaan  mengisyaratkan  pada  mereka  bahwa  

perilaku  itu baik. 

2) Penghargaan  berfungsi  sebagai  motivasi  untuk mengulangi 

perilaku yang disetujui secara sosial. Karena anak bereaksi secara 

positif terhadap persetujuan yang dinyatakan dengan penghargaan, di 

masa mendatang mereka berusaha untuk berperilaku dengan cara 

yang akan lebih banyak memberinya penghargaan. 

3) Penghargaan berfungsi untuk memperkuat perilaku yang disetujui 

secara sosial, dan tiadanya penghargaan melemahkan keinginan 

untuk mengulangi perilaku ini.  

d. Konsistensi 

Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Konsistensi 

harus menjadi ciri semua aspek disiplin.
44

 Harus ada konsistensi dalam 

peraturan yang digunakan sebagai pedoman perilaku, dalam cara 

peraturan diajarkan dan dipaksakan, dalam memberikan hukuman bagi 

yang melanggar, dan pemberian penghargaan bagi yang mentaati dan 

dijelaskan  bahwa  konsistensi  memiliki  tiga fungsi yaitu: 

1) Ia mempunyai nilai mendidik yang besar. Bila peraturannya 

konsisten, ia memacu proses belajar. Ini disebabkan karena nilai 

pendorongnya. Sebagi contoh jauh lebih mudah bagi anak belajar 

peraturan “Kamu tidak boleh mengambil milik seseorang tanpa 

meminta ijinnya terlebih dahulu,” dari pada bila anak diijinkan 
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mengambil mainan saudaranya tanpa ijinnya dan kemudian dihukum 

karena mereka mengambil uang dari dompet ibu tanpa meminta apa 

itu diperbolehkan. 

2) Konsistensi  mempunyai  nilai  motivasi  yang kuat. Anak yang 

menyadari bahwa penghargaan selalu mengikuti perilaku yang 

disetujui dan hukuman selalu mengikuti perilaku yang dilarang,  

akan  mempunyai  keinginan  yang jauh lebih besar untuk 

menghindari tindakan yang dilarang dan melakukan tidakan yang 

disetujui dari pada anak yang merasa ragu mengenai bagaimana 

reaksi terhadap tindakan tertentu. 

3) Konsistensi mempertinggi penghargaan terhadap peraturan dan 

orang yang berkuasa. Anak kecil pun kurang menghargai mereka 

yang dapat “dibujuk” untuk tidak menghukum  perilaku  yang  salah,  

dibandingkan  mereka  yang  tidak dapat dipengaruhi air mata dan 

bujukan.  

Dari  uraian  tersebut  dapat  kita  pahami  pentingnya  konsistensi 

dalam berdisiplin. Konsistenti dibutuhkan terutama dalam proses 

mendisiplinkan dan memberikan tindakan atas perilaku baik maupun 

perilaku buruk anak. Dengan menerapkan kosistensi ini, disiplin yang 

diajarkan kepada anak dapat berfungsi dengan baik. Anak dapat belajar 

bagaimana menghormati aturan kapan pun dan dimanapun.  

 

 



3. Macam-Macam Disiplin 

Secara umun macam-macam  disiplin dapat dibagi menjadi 4 

bagian, yakni: 

a. Disiplin Belajar 

Belajar juga membutuhkan kedisiplinan dan keteraturan. 

Dengan disiplin belajar setiap hari, lama kelamaan kita akan menguasai 

bahan itu. Keteraturan ini haasilnya akan lebih baik daripada belajar 

hanya pada saat ujian saja. Apabila ingin berhasil dalam belajar, tentu 

saja harus memprhatikan waktu belajar, baik waktu belajar disekolah 

maupun dirumah.  

b. Disiplin Waktu 

Disiplin waktu menjadi sorotan utama terhadap kepribadian 

seseorang. Waktu juga menjadi bagian terpenting dalam kehidupan 

manusia. Waktu yang kita terbatas hanya 24 jam dalam satu hari satu 

malam. Jika waktu itu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka 

tidak terasa waktu itu telah habis dan terbuang sia-sia. 

Waktu itu ibarat sebilah pedang, bila tidak digunakan dengan 

semestinya akan menebas diri kita sendiri. Begitupun waktu bila tidak 

digunakan untuk hal-hal ynag bermanfaatmaka kita akan merugi. 

Benjamim Franklin mengemukakan slogan yang sampai sekrang masih 



membahana kaitannya dengan penghormatan terhadap waktu yaitu 

„‟The time is money’’ (waktu adalah uang).
45

 

Firman Allah juga menjelaskan tentang disiplin waktu terdapat 

dalam Q.S: Al-„Ashr 1-3 

                             

               

Artinya: demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati 

kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.
46

 

c. Disiplin Ibadah 

Menjalankan ajaran agama juga menjadi parameter utama dalam 

kehidupan sehari-hari. Menjalankan ibadah adalah hal yang sangat 

penting bagi setiap insan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ketaatan, 

seseorang kepada Tuhannya dapat dilihat dari seberapa besar ketaatan 

mereka dalam menjalankan ibadah.
47

 

d. Disiplin Sikap 

Menurut bahasa ibadah berarti tunduk dan patuh atau 

merendahkan diri. Pengertia yang lebih luas dalam ajaran islam ibadah 

adalah tunduk atau merendahkan diri kepada Allah yang disertai dengan 
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rasa cinta kepadanya. Dari penegrtian di atas adpat diketahui bahwa 

disiplin dalam beribadah mengandung dua hal, yaitu: 

1) Berpegang teguh dengan apa yang telah di ajarkan Allah dan Rasul-

Nya, baik itu berupa perintah, larangan, maupun ajaran yang bersifat 

mengahalalkan, dan lain-lain. 

2) Sikap berpegang teguh dengan berdasarkan cinta kepada Allah, 

bukan karena rasa takut atau terpaksa. Maksud cinta kepada Allah 

adalah senantiasa taat kepada-Nya.
48

 

Disiplin mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi starting 

pointuntuk menata perilaku orang lain. Misalnya, disiplin untuk tidak 

marah, tergesa-gesa dan gegabah dalam bertindak. Disiplin dalam sikap 

ini membutuhkan latihan dan perjuangan. Karena banyaknya hal yang 

menggoda untuk melanggarnya. 

Pelaksanaan disiplin sikap ini, kita tidak boleh mudah 

tersinggung dan cepat menghakimi seseorang hanya persoalan atau 

masalah spele. Selain itu, kita harus mempunyai keyakinan yang kuat 

bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkan diri kita sendiri kecuali kita. 

Kalau kita disiplin memegang prinsip dan perilaku dalam kehidupan 

ini, niscaya kesuksesan menghampiri kita.
49
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Dalam Al-qur‟an dijelaskan disiplin dalam ibadah yaitu, Q.S 

An-Nisa‟ :10 

                             

                         

 

Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), 

ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu 

berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka 

dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu 

adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 

beriman. 

Keempat disiplin diatas sangat penting untuk diajarkan kepada anak 

sejak dini, merupakan salah satu modal utama untuk menjadi insan yang 

berbudi pekerti baik. Menjadi pribadi yang baik merupakan cita-cita dan 

tujuan setiap orang, untuk perlu niat yang sungguh-sungguh serta kerja 

keras, semangat, pantang menyerah dan prinsip maju tanpa mengenal 

mundur.  

4. Pentingnya Disiplin 

Sejak kecil anak telah diajarkan tentang pujian atas tindakannya yang 

benar  serta  hukuman  atas  tindakannya  yang  salah.  Hal  tersebut  dapat 

dilakukan melalui tahapan sedikit demi sedikit agar anak dapat mengenal, 

mengerti dan memahami arti penting disiplin.
50

 Melalui disiplinlah mereka 
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dapat belajar berperilaku dengan cara yang diterima masyarakat, dan 

sebagai hasilnya diterima oleh anggota kelompok sosial mereka. 

Disiplin mempunyai peran yang penting untuk mengajarkan anak 

bagaimana mengendalikan diri, menghormati dan mematuhi aturan yang 

berlaku. Dalam mendidik anak sangat diperlukan sikap disiplin, tegas dalam 

hal  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  dilarang  atau  tidak  boleh 

dilakukan.   Dengan   demikian   anak   diharapkan   mampu   mengerti   dan 

berperilaku sebagaimana seharusnya.
51

 

Pendidik memegang  peranan  penting  untuk  menanamkan  disiplin 

pada siswa. Sebagai pendidik, dibutuhkan kemampuan untuk mengarahkan 

dan memberi pemahaman apa yang harus dilakukan oleh siswa, dan menjadi 

teladan yang baik bagi siswa. Pendidik harus mampu menumbuhkan disiplin 

siswa, terutama disiplin diri. 

Disiplin  diri merupakan  substansi  esensial  yang harus dimiliki  dan 

dikembangkan anak karena dengan itu anak dapat memiliki kontrol internal 

untuk berperilaku yang senantiasa taat moral. Anak yang berdisiplin diri 

memiliki keteraturan diri berdasarkan nilai agama, nilai budaya, aturan-

aturan pergaulan, pandangan  hidup  dan  sikap  hidup  yang bermakna bagi  

dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.
52

 

Semakin rendahnya disiplin yang dimiliki siswa merupakan masalah 

serius yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Tanpa disiplin yang tinggi, 

proses pendidikan tidak akan berjalan dengan maksimal. Hal ini tentu saja 
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akan menghambat terwujudnya cita-cita pendidikan di Indonesia. Selain itu 

rendahnya kedisiplinan juga dapat menyebabkan munculnya perilaku  yang 

cenderung  berani  melakukan  berbagai  pelanggaran  terhadap  aturan,  

baik aturan di sekolah maupun di luar sekolah. 

 

5. Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

Faktor – faktor yang mempengaruhi belajar menjadi dua yaitu faktor 

yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam.
53

 

a. Faktor yang berasal dari luar 

Terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat dan lingkungan kelompok. Peserta didik  yang tinggal 

dalam lingkungan yang tertib tentunya peserta didik tersebut akan 

menjalani tata tertib yang ada di lingkungannya. Seorang guru yang 

mendidik dengan disiplin akan cenderung menghasilkan peserta didik 

yang disiplin pula. 

b. Faktor yang berasal dari dalam  

Faktor yang berasal dari dalam antara lain adalah: 

1) Minat 

Minat sangat besar pengaruhnya. Seseorang yang tinggi 

minatnya dalam mempelajari sesuatu akan dapat meraih hasil yang 

tinggi pula. 

2) Bakat 
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Bakat juga merupakan faktor yang besar peranannya. 

Mempelajari sesuatu sesuai dengan bakatnya akan memperoleh 

hasil yang lebih baik. 

3) Motivasi  

Motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. 

4) Konsentrasi 

Konsentrasi dapat diartikan sebagai suatu pemusatan energi 

psikis yang dilakukan untuk suatu kegiatan tertentu secara sadar 

terhadap suatu obyek.  

Faktor eksternal dan internal tersebut memiliki peranan yang 

sangat penting. Untuk mencapai hasil yang optimal, maka dituntut 

adanya keseimbangan di antara keduanya. Jika salah satu faktor 

tersebut ada kekurangan akan berpengaruh pada hasil yang 

dilakukan.
54

 

6. Upaya menumbuhkan kedesiplinan siswa 

Kedisiplinan penting dimiliki siswa sehingga seorang pendidik harus 

dapat menumbuhkan disiplin dalam diri siswanya. Ada beberapa upaya 

yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan disiplin siswa antara lain:
55

 

a. Membantu siswa mengembangkan pola perilaku untuk dirinya. 
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Setiap   siswa   lazimnya   berasal   dari   latar   belakang   yang   

berbeda, mempunyai  karakteristik  yang  berbeda  dan  kemampuan  

yang  berbeda pula. Oleh karena itu setiap siswa perlu mendapat bantuan 

sesuai dengan kebutuhannya untuk dapat menemukan jati dirinya dan 

mengembangkan dirinya secara optimal. 

 

b. Membantu siswa meningkatkan standar perilakunya. 

Peserta didik berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, 

memberi dampak  pada  standar  perilakunya.  Ada  peserta  didik  yang  

memiliki standar perilaku tinggi dan ada yang memiliki standar perilaku 

rendah. Hal tersebut harus dapat diantisipasi dengan meningkatkan 

standar perilaku siswa yang masih rendah melalui melalui kegiatan di 

dalam kelas (proses pembelajaran) maupun kegiatan di luar kelas. 

c. Menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat 

Di setiap sekolah pasti terdapat berbagai macam peraturan, baik 

peraturan umum maupun khusus. Peraturan-peraturan tersebut harus 

dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak 

terjadi pelanggaran- pelanggaran yang mendorong perilaku negatif atau 

tidak disiplin. 

Ada dua sisi dalam menanamkan disiplin. Sisi pertama adalah 

dengan membuat peraturan dan konsekuensi. Adanya peraturan dan 

konsekuensi ini membuat anak memiliki landasan yang kuat dan 

mengetahui mana arah yang benar. Dengan demikian mereka akan 



termotivasi untuk mematuhi peraturan bahkan  ketika mereka mendapat 

dorongan untuk berbuat sebaliknya. Sisi lain yang harus dilakukan adalah 

menumbuhkan keyakinan positif pada anak. Anak-anak yang memiliki 

keyakinan positif pada dirinya akan berperilaku lebih baik ketimbang 

anak- anak yang memiliki keyakinan negatif.
56

 

Untuk dapat mengukur tingkat kedisiplinan siswa, maka dilakukan 

dengan menetapkan indikator-indikator yang akan dijadikan pedoman 

dalam melakukan penilaian. Berikut ini merupakan indikator yang 

digunakan untuk mengukur kedisiplinan yang ditunjukkan siswa dalam 

kegiatan kepramukaan : 

1) Hadir tepat waktu 

2) Memakai pakaian seragam yang sesuai 

3) Mengikuti instruksi yang diberikan pembina dengan baik. 

4) Melaksanakan tugas yang diberikan 

Indikator di atas kemudian dijadikan acuan peneliti untuk membuat 

kriteria sikap disiplin siswa. Selanjutnya kriteria tersebut akan digunakan 

peneliti untuk melakukan penelitian di lapangan. Untuk mengetahui sikap 

disiplin siswa ada pada kriteria yang mana, maka peneliti menetapkan 

kategori disiplin tinggi, disiplin sedang dan disiplin rendah. 

Kemudian ada tiga cara menanamkan disiplin kepada anak yakni:  
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a) Mendisiplin otoriter adalah peraturan dan pengaturan yang keras 

untuk memaksakan perilaku yang diinginkan. Disipli otoriter selalu 

berarti mengendalikan melalui kekuatan eksternal dalam bentuk 

hukuman. 

b) Mendisiplin permisif adalah berarti sedikit disiplin atau tidak 

berdisiplin. Disiplin permisif tidak membimbing anak ke pola 

perilaku yang disetujiu secara sosial dan tidak menggunakan 

hukuman. 

c) Mendisiplin demokratis adalah disiplin menggunakan hukuman dan 

penghargaan.
57

 

Secara garis besar terbentuknya disiplin adalah sebagai berikut: 

a) Disiplin tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus di 

tumbuhkan, dikembangkan, dan diterapkan dalam semua aspek. 

b) Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-

nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. 

Dan tercipta melalui proses binaan keluarga, pendidikan, 

pengalaman dari keteladanan lingkungan. 

c) Disiplin itu lahir, tumbuh dan berkembang dari sikap seseorang 

di dalam sistem nilai budaya yang telah ada didalam 

masyarakat. 
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d) Disiplin yang mantap pada hakikatnya akan tumbuh dan 

terpancar dari hasil kesadaran manusia.
58

 

B. AKHLAKULKARIMAH 

1. Pengertian Akhlakulkarimah 

Menurut bahasa perkataan akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq 

(khuluqun) yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabi‟at.
59

 

Dilihat dari sudut istilah, pengertian akhlak adalah sifat yang 

tertanam di dalam diri seseorang yang mendorongya untuk melakukan 

perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir dan pertimbangan terlebih 

dahulu.
60

  

Pengertian akhlak di atas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa 

akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang yang mana 

dalam bertindak tidak memerlukan fikir panjang namun secara spontan 

dan yang menjadi alat ukurnya adalah al-Qur‟an dan al-Hadits.  

Akhlak terpuji adalah merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa 

arab akhlaq mahmudah. Mahmudah merupakan bentuk maf’ul dari kata 

hamada yang berarti „‟ dipuji‟‟. Akhlak terpuji disebut pula akhlaq 

karimah (akhlak mulia), atau makarim al-akhlaq (akhlak mulia), atau al-
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akhlaq al-munjiyat (akhlak yang menyelamatkan pelakunya). Istilah yang 

berasal dari hadis Nabi Muhamad SAW. Yaitu.
61

  

Artinya : Aku diutus untuk menyempurnakan perangai (budi pekerti) 

yang mulia (H.R Ahmad) 

Adapun penjelasan para ahli tentang pengertian akhlak terpuji 

sebagai berikut:  

a. Menurut Al-Gazali, akhlak terpuji merupakan sumber ketaatandan 

kedekatan kepada Allah SWT. Sehingga mempelajari dan 

mengamalkannya merupakan kewajiban individual setiap muslim. 

b. Menurut Al-Quzwani, akhlak terpuji adalah ketepatan jiwa dengan 

perilaku yang baik dan terpuji. 

c. Menurut Al-Marwadi, akhlak terpuji adalah perangai yang baik dan 

ucapan yang baik. 

d. Menurut Ibnu Qayyim, pangkal akhlak terpuji adalah ketundkan dan 

keninginan yang tinggi. Sifat-sifat terpuji menurutnya, berpangkal dari 

kedua hal itu. 

e. Menurut Ibnu Hazm, pangkal akhlak terpuji ada empat, yaitu adil, 

paham, keberanian dan kedermawanan.
62

 

Pengertian akhlak terpuji menurut para ahli di atas dapat 

disimpulkan oleh penulis bahwa akhlak terpuji adalah akhlak yang baik 

budi   pekerti,   yang  baik  perbuatan   dan   tingkahlaku   yang  baik  

mudah dikerjakan tanpa dipikirkan dan pertimbangan. 
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2. Sumber Akhlakulkarimah 

Berdasarkan ajaran Islam bahwa sumber akhlak adalah yang 

menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela adalah al-Qur‟an 

dan Sunnah, bukan akal fikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana 

pada konsep etika dan moral.
63

 Berdasarkan sunnah yang merupakan 

sumber akhlak yang mana tingkah laku Nabi Muhammad yang 

merupakan suri tauladan bagi umat manusia semua.
64

 Seperti yang 

ditegaskan dalam Q.S al-Ahzab: 21 

                                

     

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 

Allah.
65

 

 

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟di menafsirkan bentuk 

keteladanan Nabi SAW. yang harus ditiru adalah ketika Nabi SAW 

menghadiri peperangan dengan jiwanya yang mulia dan terjun langsung 

di medan perang sedangkan Nabi SAW adalah manusia yang mulia lagi 

sempurna, pahlawan pemberani.
66

  M. Quraish Shihab dalam menafsirkan 

ayat di atas mengemukakan dua kemungkinan tentang maksud 

keteladanan yang terdapat pada diri Nabi SAW yaitu kepribadian Nabi 
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SAW secara totalitasnya adalah teladan, kedua dalam arti terdapat dalam 

kepribadian Nabi SAW hal-hal yang patut diteladani.
67

 

Tafsiran di atas dapat penulis simpulkan bahwa Nabi Muhammad 

SAW adalah utusan Allah SWT sebagai penyampai risalah kepada umat 

manusia dan segala yang diperintahkan wajib dijalankan dan dilarang oleh 

Nabi SAW wajib untuk ditinggalkan, karena tidak akan sempurna iman 

seseorang yang mengakui dirinya beriman kepada Allah SWT sebelum 

mengimani dan melaksanakan semua ajaran yang dijalankan oleh Nabi 

SAW.  

Al-Quran dan sunnah merupakan sumber dari akhlak yang 

dijadikan ukuran baik atau tidaknya, sehingga memudahkan manusia 

untuk menjadikannya patokan tentang bagaimana seharusnya akan berbuat 

dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan 

sumbernya. 

3. Tujuan Akhlakulkarimah 

Tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi pekerti, 

bertingkah laku, berperangai atau beradat istiadat yang baik sesuai dengan 

ajaran Islam. Kalau diperhatikan, ibadah-ibadah inti dalam islam memiliki 

tujuan pembinaan akhlak mulia. Shalat bertujuan mencegah seseorang 

untuk melakukan perberbuatan-perbuatan tercela, zakat disamping 

bertujuan menycikan harta juga bertujuan menyucikan diri dengan 

memupuk kepribadian yang mulia dengan cara membantu sesama, puasa 
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bertujuan mendidik diri untuk menahan diri dari berbagai syahwat, haji 

tujuan di antaranya memunculkan tenggang rasa dan kebersamaan dengan 

sesama.
68

  

Tujuan akhlak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah membentuk 

kepribadian seorang muslim yang memiliki akhlak mulia, baik secara 

lahiriyah maupun batiniyah. Adapun yang menjadi tujuan akhlak secara 

khusus adalah: petama mengetahui tujuan utama diutusnya Nabi 

Muhammad SAW, kedua menjembatani kerenggangan antara akhlak dan 

ibadah, ketiga mengimplementasikan pengetahuan tentang akhlak dalam 

kehidupan.
69

 

4. Disiplin sebagai Akhlakulkarimah 

Ada yang berpendapat bahwa pendidikan akhlak dalam Islam 

dimaknai sebagai latihan mental dan fisik. Latihan-latihan ini bisa bersifat 

formal yang terstruktur dalam lembaga-lembaga pendidikan, maupun 

nonformal yang diperoleh dari hasil interaksi manusia terhadap 

lingkungan sekitar.atau dengan kata lain, pendidikan akhlak dalam Islam 

dapat menjadi sarana untuk membentuk karakter individu muslim yang 

berakhlak karimah.individu yang berkarakter mampu melaksanakan 

kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangan-larangannya.
70

 

Menurut Syaikh Saltut, Al-qur‟an menempatkan pendidikan akhlak 

sebagai salah satu fondasi dasar pendidikan. Menurutnya, ada tiga aspek 
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besar yang dijelaskan dalam Al-qur‟an yaitu: pertama, aspek tauhid atau 

akidah, adalah yang berhubungan dengan upaya pembehasilan diri dari 

bahaya syirik dan keberhalaan, serta pendidikan jiwa terkait rukun Iman. 

Kedua aspek akhlak adalah berhubungan dengan upaya pendidikan diri 

atau jiwa agar menjadi insan mulia, dan mampu membangun hubungan 

baik antara manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Implikasi 

positifnya adalah, jujur, sabar, disiplin, amanah, lemah lembut, penyayang 

dan lainya. Ketiga aspek hukum yaitu tataran peraturan yang ditentukan 

berdasarkan diktum dan pasal tertentu dalam Al-qur‟an yang mesti 

diikuti.
71

 

Disiplin merupakan sebuah sikap dan kepribadian manusia yang 

telah melengket pada diri manusia menjadi bagian dari akhlak. Atau 

dengan kata lain, akhlak dapat dimaknai sebagai kualitas-kualitas mental 

sikap dan perilaku pada diri manusia. Jadi disiplin merupakan sikap dan 

perilaku yang mencerminkan dari akhlak yang mulia. 

C. GERAKAN PRAMUKA  

1. Sejarah Gerakan Pramuka 

Sejarah kepanduan tidak dapat dipisahkan dengan sejarah 

pendirinya gerakan kepanduan itu sendiri, adalah Lord Robert Stephenson 

Smyh Baden Powell Of Gilwell yang pertama kali memperkenalkan 

gerakan kepanduan. Baden Powell adalah seorang tentra Inggris, lahir di 

London tanggal 22 Februari 1857. Sejak dibentuknya organisasi 
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kepanduan oleh Baden Powell di Inggris, banyak sekali Negara-negara lain 

yang mendirikan organisasi tersebut di negaranya masing-masing, seperti 

Netherlan, Amerika Serikat, pada tahun 1910, dll. Dan sampailah 

organisasi kepanduan berkembang dilebihi dari 140 negara di dunia, 

termasuk salah satunya adalh Indonesia.
72

 

Kemudian gagasan yang dicetuskan oleh Bden Powell itu dibawa 

oleh orang Belanda dan diajarkan di negeri jajahannya, Indonesia adalah 

salah satu negara jajahan Belanda yang menamai organisasinya adalah 

Netherland Indische Padvinders Vereeninging (NIPV) yang artinya 

Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. 

Setelah didirikannya organisasi tersebut maka oleh pemimpin-

pemimpin di dalam pergerakan nasional Indonesia gagasan Baden Powell 

itu di ambil alih dan disesuaikan dengan sistem pembinaan pemuda 

Indonesia yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang baik 

untuk kader-kader pergerakan nasional. Maka dibentuklah bermacam-

macam organisasi kepanduan yang ada di Indonesia, ketika itu organisasi 

kepanduan antara lain JOP (Javaanse Padvinders Organizatie), NATIPIJ 

(Nationale Islamitische Padvindery), SIAP (Sarekat Islam Afdeling 

Padvindery), dan masih banyak lagi organisasi lainnya. Pada tanggal 28 

Oktober 1928 dengan adanya sumpah pemuda dicetus dalam kongres 
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pemuda ternyata telah benar-benar menjiwai gerakan kepanduan nasional 

Indonesia untuk bergerak lebih maju.
73

 

Pada waktu kekuasaan jepang, organisasi kepanduan dilarang 

adanya, tokoh tokoh pandu banyak yang masuk dalam organisasi 

Seinedan, Keibodan dan Pembela Tanah Air (PETA). Setelah proklamasi 

kemerdekaan Indonesia dibentukalah organisasi kepanduan yang 

berbenruk kesatuan yaitu PRI (Pandu Rakyat Indonesia) pada tanggal 28 

Desember 1945 sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. 

Pemerintahan Hindia Belanda melarang adanya organisasi 

kepanduan di luar NIPV yang menggunakan Padvinder dan Padvindery, 

maka K. H Agus Salim menggunakan istilah pandu dan kepanduan untuk 

menggantikan istilah asing tersebut, pada hakikaytnya merupakan 

gambaran sikap dan tindakan nasionalistik.
74

 

Pendidikan kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi 

pendidikan nasional yang penting, yang merupakan bagian dari sejarah 

perjuangan bangsa Indonesia, oleh karena itu, sejarah kepramukaan di 

Indonesia penting untuk dipelajari, yaitu dengan tujuan agar mengetahui 

proses pembentukan dan perkembangan gerakan pramuka dan mengetahui 

pula peranan apa yang dilakukan dalam perjuangan bangsa Indonesia. 

Pada tanggal 20 Mei 1961, Perdana Mentri Ir. H. Djuanda 

menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 Tahun 
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1961 tentang Gerakan Pramuka dan memetuskan gerakan pramuka sebagai 

satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia sebagai leburan dari 

organisasi kepanduan yang sudah ada. Gerakan pramuka oleh pemerintah 

ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah Republik Indonesia yang 

diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak-

anak dan pemuda-pemuda Indonesia. Organisasi lain yang menyerupai dan 

sifatnya sama dengan gerakan pramuka dilarang keberadaannya. 

Di dalam Anggaran Dasar gerakan pramuka ditetapkan bahwa 

dasar Gerakan Pramuka adalah Pancasila. Gerakan pramuka bertujuan 

untuk mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip 

dasar dan metode pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya sesuai 

dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan Indonesia itu sendiri. 

Pelaksanaan kepanduan Baden Powell tidak dipakai lagi tetapi tetap 

pegangan di kepramukaan Indonesia. Pramuka Indonesia diresmikan pada 

tanggal 14 Agustus 1961, sehingga setiap tanggal tersebut selalu 

diperingati sebagai Hrai Pramuka Indonesia.
75

 

2. Pengertian Gerakan Pramuka 

Gerakan pramuka adalah nama organisasi yang merupakan wadah 

proses pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan di Indonesia.
76

 

Gerarakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk 

menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Pramuka adalah warga 

negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta 
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mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka. Kepramukaan adalah 

segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Pendidikan kepramukaan 

adalah proses kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka 

melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
77

 

Menurut Lord Baden Powell pendiri pertama pendidikan 

kepramukaan menyebutkan: 

„’SCOUTING is not science to be solemny studied. NOT is it 

a collection of doctrine and texs. No! It is a jolly game in the 

out of doors, where boy man and boys can go adventuring 

together as leader and younger brothers picking up health 

and happiness, handicraft and helpfulness’’
78

 

Kepramukaan bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari secara 

tekun, bukan pula merupakan suatu kumpulan dari ajaran-ajaran naskah 

buku. Kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan dialam 

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

mengadakan pengembaraan seperti kakak-adik, membina kesehatan dan 

kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan memberi pertolongan. 

Nah dapat disimpulkan bahwa gerakan pramuka adalah suatu 

wadah atau tempat dilaksanakannya proses pendidikan bagi anak-anak dan 

pemuda di bawah tanggung jawab orang dewasa yang dilakukan di luar 

sekolah serta lingkungan keluarga dalam membentuk kegiatan yang 

menantang dan menarik minat kaum muda yang disesuaikan dengan usia, 

perkembangan usia, jasmani dan rohani dengan tetap berpedoman atau 
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berpegang teguh pada prinsip dasar dan metode kepramukaan sebagai ciri 

khas yang membedakan pendidikan kepramukaan dengan pendidikan 

lainnya. 

3. Sifat Gerakan Pramukaan 

Resolusi konferensi kepramukaan sedunia tahun 1924, di 

Kopenhagen Denmark menyatakan bahwa gerakan pramukaan 

mempunyai tiga sifat antara lain: 

a. Nasional, artinya organisasi yang menyelenggarakan kepramukaan di 

suatu negara haruslah mempunyai pendidikan itu dengan keadaan, 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat bangsa dan negara. 

b. Internasional, artinya organisasi kepramukaan di suatu negara maupun 

dunia harus membina dan mengembangkan rasa persaudaran antara 

sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaaan agama, golongan, 

tingkat, suku dan bangsa. 

c. Universal, atrinya kepramukaan dapat digunakan atau dipakai di mana 

saja untuk mendidik anak-anak dalam pelaksanaan pendidikannya 

selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan 

(PDKMK).   

Organisasi gerakan pramuka ini adalah legalitasnya jelas dan 

diakui oleh Negara Indonesia sebagimana adanya dalam UU Nomor 12 

Tahun 2010 tentang gerakan pramuka. 

4. Tujuan dan Fungsi Gerakan Pramuka 



Sesuai dengan keputusan presiden No. 238 Tahun 1961 yang 

menetapkan bahwa gerakan pramuka sebagai satu-satunya badan yang 

diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan 

kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Pendidikan 

kepramukaan yang tujuannya sebagimana djelaskan dalam Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka bahwa: 

„‟ Gerakan pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan 

pemuda Indonesia dengan menggunakan prinsip dasar 

kepramukaan dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya 

sesuai dengankeadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa 

dan masyarakat Indonesia‟‟.
79

 

Gerakkan pramuka juga bertujuan untuk membentuk setiap 

pramuka : 

a. Memiliki pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa 

patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur 

bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. 

b. Menjadi warga negara yang berjiwa pancasila, setia dan patuh kepada 

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat 

yang baik dan berguna, yang dapat membangundirinya sendiri secara 

mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan 

bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan 

alam lingkungan.
80

 

Adapun fungsi gerakan pramuka sebagai wadah untuk mencapai 

tujuan pramuka melalui: 
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1) Pendidikan dan pelatihan pramuka 

2) Pengembangan pramuka 

3) Pengabdian masyarakat dan orang tua 

4) Permainan yang berorientasi pada pendidikan.
81

 

5. Tugas Pokok Gerakan Pramuka 

Gerakan pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

pendidikan kepramukan bagi anak dan pemuda Indonesia, menuju ke 

tujuan gerakan pramuka sehingga dapat membentuk tenaga kader 

pembangunan yang berjiwa pancasila dan sanggup serta mampu 

menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.
82

 

6. Pendidikan Kepramukaan  

Pendidikan kepramukaan dapat diartikan sebagai proses 

pembentukan kepribadian, kecakapan hidup dan akhlak mulia pramuka 

melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Anggaran 

Rumah Tangga Gerakan Pramuka bab III dan IV menjelaskan pendidikan 

kepramukaan merupakan proses pendidikan yang praktis, di luar sistem 

pendidikan sekolah dan di luar sistem pendidikan keluarga yang dilakukan 

di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang 

menyenangkan, sehat, teratur dan terarah, dilandasi Sistem Among dengan 

menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan agar 
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terbentuk kepribadian dan watak yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, 

cinta tanah air, serta memiliki kecakapan hidup.
83

 

Pendidikan pramuka sebagai wadah pendidikan non formal, proses 

pendidikan kepramukaan pada hakikatnya berbentuk kegiatan menarik 

yang mengandung pendidikan, bertujuan pendidikan, dilandasi nilai-nilai 

pendidikan, dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan keluarga dan di 

luar lingkungan pendidikan sekolah, dengan menggunakan prinsip dasar 

kepramukaan dan metode kepramukaan.  

Pendapat tersebut menegaskan bahwa Pendidikan Kepramukaan 

merupakan upaya edukasi kepada peserta didiknya yang diselenggarakan 

oleh Gerakan  Pramuka  dan  diwujudkan  dalam  bentuk  kegiatan  

ekstrakurikuler yang salah satunya diselenggarakan di sekolah dasar. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan diluar jam pelajaran 

sekolah, yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan 

untuk memperluas pengetahuan siswa, mengenai hubungan antar mata 

pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi pembinaan 

manusia seutuhnya.
84

  

pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan dilandasi suatu sistem yaitu 

Sistem Among, dengan menerapkan Prinsip Dasar Kepramukaan dan 

Metode Kepramukaan. Gerakan Pramuka mendidik kaum muda Indonesia 

dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang 

pelaksanaanya diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan 
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perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia agar menjadi manusia 

yang lebih baik, berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Lebih 

lanjut, Fajar S. Suharto dan Syahdewa memberikan penjelasan yang lebih 

mendalam tentang Sistem Among, Prinsip Dasar Kepramukaan dan 

Metode Kepramukaan sebagai berikut.
85

 

a. Sistem Among 

Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan digunakan 

sistem among. Sistem among merupakan proses pendidikan 

kepramukaan yang membentuk  peserta  didik  agar  berjiwa  merdeka,  

merdeka  pikiran  dan tenaganya,  disiplin  dan  mandiri  dalam  

hubungan  timbal  balik  antar manusia. 

Dalam Anggaran Rumah Tangga bab IV pasal 10 dijelaskan 

bahwa sistem among dilaksanakan dengan menerapkan prinsip 

kepemimpinan : Ing ngarso sung tulodho maksudnya di depan 

memberi teladan, Ing madyo mangun karso maksudnya di tengah 

membangun kemauan dan Tutwuri handayani maksudnya di belakang 

memberi dorongan, dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian.
86

 

Ketiga prinsip  kepemimpinan dalam  Sistem Among tersebut, 

memberikan  gambaran  bagaimana  hubungan  anggota  pramuka  

dewasa atau pendidik dengan peserta didiknya. Prinsip yang pertama 
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menerangkan bahwa  Pendidikan  Kepramukaan  dilaksanakan  dengan  

cara  memberi contoh atau keteladanan. Dalam kegiatan kepramukaan, 

nilai-nilai kepramukaan yang tercermin pada perkataan dan perbuatan 

pendidik akan diamati, dipahami dan dapat ditiru oleh peserta didik. 

Prinsip yang kedua bahwa di tengah  atau diantara para peserta didik, 

para pendidik harus mampu menciptakan prakarsa dan ide-ide, 

Sementara itu prinsip ketiga menjelaskan dari belakang seorang 

pendidik harus memberikan dorongan, arahan, dan membangun 

motivasi kearah yang positif sesuai dengan tujuan pendidikan 

kepramukaan. 

b. Prinsip Dasar Kepramukaan 

Menurut Fajar S. Suharto dan Syahdewa Prinsip Dasar 

Kepramukaan adalah :
87

 

1) Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

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

seisinya 

3) Peduli terhadap diri pribadi 

4) Taat kepada kode kehormatan pramuka 

 

Prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup anggota 

Gerakan Pramuka, ditanamkan dan ditumbuhkembangkan pada setiap 

peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi 

dengan bantuan para Pembina, sehingga pelaksanaan dan 

pengamalannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh 
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kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan 

moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. 

c. Metode Kepramukaan 

Setiap kegiatan kepramukaan pasti memuat materi-materi 

khusus yang telah dipersiapkan pendidik. Materi-materi tersebut 

disampaikan menggunakan Metode Kepramukaan dalam rangka 

mencapai sasaran dan tujuan Gerakan Pramuka. Metode Kepramukaan 

adalah suatu cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik 

melalui kegiatan kepramukaan.
88

 

Pendidikan kepramukaan merupakan proses yang progresif 

bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, 

meliputi aspek mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual 

dan fisik, baik bagi individu maupun sebagai anggota masyarakat 

maka dibutuhkan suatu metode atau ketentuan khusus yang kita sebut 

Metode Kepramukaan.  

Metode Kepramukaan pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan 

dari Prinsip Dasar Kepramukaan yang keterkaitan keduanya terletak 

pada pelaksanaan Kode Kehormatan Pramuka. Prinsip Dasar 

Kepramukaan dan Metode Kepramukaan harus dilaksanakan secara 

terpadu, keduanya harus berjalan seimbang dan saling melengkapi. 

Setiap unsur pada Metode Kepramukaan merupakan subsistem 
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tersendiri yang memiliki fungsi pendidikan spesifik,  yang secara 

bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang 

tercapainya tujuan Pendidikan Kepramukaan. Metode Kepramukaan 

merupakan salah satu cara belajar interaktif progresif melalui :
89

 

1) Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka 

2) Belajar sambil melakukan 

3) Sistem beregu 

4) Kegiatan   yang   menantang   dan   menarik   serta   mengandung 

pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani 

anggota muda 

5) Kegiatan di alam terbuka 

6) Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan 

7) Sistem tanda kecakapan 

8) Sistem satuan terpisah untuk putra dan untuk putri 

9) Kiasan dasar 

 

Dari  penjelasan  diatas  dapat  dipahami  lebih  jauh  tentang 

penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Dalam pelaksanaannya, 

Pendidikan Kepramukaan tidak bisa dipisahkan dari tiga aspek pokok 

yaitu Sistem Among, Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode 

Kepramukaan. Ketiganya  saling  bersinergi  dalam  proses  

Pendidikan  Kepramukaan. Baik Sistem Among, Prinsip Dasar 

Kepramukaan maupun Metode Kepramukaan mempunyai  pedoman 

tersendiri  tentang nilai-nilai,  aturan  dan  cara belajar yang efektif dan 

dipandang penting untuk menunjang tercapainya tujuan Pendidikan 

Kepramukaan.
90
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d. Kode Kehormatan Pramuka 

Kode kehormatan adalah suatu norma atau ukuran kesadaran 

mengenai akhlak (budi dan perbuatan baik) yang tersimpan di dalam 

hati seseorang. Kode kehormatan pramuka adalah norma dalam 

kehidupan dan penghidupan para anggota pramuka yang merupakan 

ukuran atau standar tingkah laku kepramukaan seorang pramuka. Kode 

kehormatan pramuka terdiri atas: janji (satya) dan ketentuan moral 

(dharma). 

Adapun janji (satya) tersebut adalah Tri Satya adalah „‟ Demi 

kehormatanku aku akan bersungguh-sungguh menjalankan 

kewajibanku tethadap tuhan, negara kesatuan Rebublik Indonesia dan 

mengamalkan pancasiala, menolong sesama hidup dan ikut serta dalam 

membangun masyarakat, menepati Dasadarma.‟‟ Dan ketentuan moral 

(dharma) yang biasa disebut dengan Dasadarma pramuka adalah: 

pertama Takwa kepada tuhan yang Maha Esa, kedua Cinta alam dan 

kasih saynag sesama manusia, ketiga Patriot yang sopan dan kesatria, 

keempat Patuh dan suka bermusyawarah, kelima Rela menolong dan 

tabah, keenam Rajin terampil dan gembira, ketujuh Hemat cermat dan 

bersahaja, kedelapan Disiplin berani dan setia, kesembilan 

Bertanggungg jawab dan dapat dipercaya, kesepuluh Suci dalam 

pikiran, perkataan dan perbuatan.
91
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Kemudian guna untuk meningkatkan dan mengembangkan 

proses pendidikan kepramukaa yang ada dalam gerakan pramuka, 

anggota pramuka diberikan bekal dan juga mekanisme pembinaan 

pramuka penegak dan pandega yang disebut denga Tribina gerakan 

pramuka, yaitu: 

a) Bina Diri, artinya kegiatan yang ditunjukkan untuk membina 

dan mengembangkan diri baik secara jasmani maupun rohani. 

Kegiatannya seperti, latihan pengembangan kepemimpinan, 

seminar dan lokakarya. 

b) Bina Satuan, artinya kegiatan tersebut ditujukan untuk 

pembinaan kepemimpinan dan keterampilan baik pengelolaan 

dalam satuan, atau kwartir dalam gerakan pramuka. 

c) Bina Masyarakat, yaitu kegiatan yang ditunjukkan untuk 

pembinaan kepemimpinan dan keterampilan pembangunan 

masyarakat, bangsa dan negara.
92
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah  

penelitian lapangan (field research) dan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berkenaan dengan ini, Suharsimi 

Arikunto mengemukakan bahwa Penelitian deskriptif tidak ditunjukkan untuk 

menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang 

suatu variable, gejala atau keadaan. Memang ada kalanya penelitian deskriptif 

ini ingin juga membuktikan dugaan tetapi terlalu lazim, yang umum adalah 

bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa.
93

 

Untuk mengungkapkan pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan 

akhlakulkarimah pramuka penegak di gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat, 

penulis menggunakan metode deskrptif ini, untuk mendapatkan gambaran apa 

adanya tentang pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan akhlakulkarimah 

pramuka penegak di gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat. 

B. Sumber Data dan Data 

Sumber data dalam penelitian adalah sumber data karena darinya 

dapat diperoleh data penelitian.
94

 Suharsimi Arikunto juga menjelaskan 

bahwa sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, apabila 

peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon 
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atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, namun apabila peneliti 

menggunakan teknik observasi maka sumber datanya bisa berupa benda, 

gerak atau proses sesuatu, apabila peneliti menggunakan dokumentasi maka 

dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek 

penelitian atau variable penelitian.
95

 Sumber data terdiri dari dua, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah subjek dari mana data primer 

didapatkan. Selanjutnya sumber data primer juga merupakan data yang 

didapatkan dari sumber pertama, baik itu dari individu atau perorangan 

seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti.
96

 Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah pembina pramuka dan anggota pramuka Gudep 

SMK Negeri 1 Sumatera Barat. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber 

lain yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan peristiwa 

tersebut.
97

 Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian 

ini, adalah Kepala sekolah (Mabigus) dan Wakil kesiswaan SMK Negeri 1 

Sumatera Barat. 

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, 

berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan 
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diperoleh melalui suatu metode atau instrument pengumpulan data.
98

 

Adapun data yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama.
99

 

Data primer merupakan data  yang  didapatkan  dari  sumber pertama, 

baik itu dari individu atau  perorangan, adapun data  primer dalam  

penelitian ini adalah kegiatan, langkah-langkah, faktor penghambat dan 

pendukung pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan 

Akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua 

seperti laporan, dokumentasi, nilai raport, nilai ujian dan lain-lain.
100

 

Data sekunder  yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang 

sudah ada seperti buku maupun panduan yang digunakan pembina 

pramuka dalam menjalankan pembinaan kedisiplinan yang berkaitan 

dengan kegiatan, langkah-langkah, faktor penghambat dan pendukung 

yang digunakan pembina dalam pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK 

Negeri 1 Sumatera Barat. 
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C. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

memperoleh data atau fakta tertentu.
101

 Instrumen penelitian merupakan alat 

atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap dan sistematis.
102

 Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Menurut S.Margono observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
103

 

Metode observasi atau disebut juga dengan pengamatan adalah “cara 

menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.
104

  

Penggunaan observasi ini dengan maksud agar peneliti dapat melihat 

kondisi sebenarnya pada saat penelitian dan dapat secara lansung 

melakukan pencatatan terhadap semua fenomena dari objek yang diteliti 

tanpa ada pertolongan alat lain untuk kepentingan tersebut. 

Observasi ini penulis lakukan untuk memperoleh data yang akurat 

mengenai proses pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan 
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akhlakulkarimah pramuka penegak di gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat, dan juga untuk memperoleh data mengenai Kendala dan upaya 

dalam pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan akhlakulkarimah 

pramuka penegak di gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah “teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-

jawaban responden‟.
105

 Selanjutnya wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan.
106

 

Wawancara ini diajukan lansung kepada pembina pramuka dan 

anggota pramuka gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat. Sebagai penguat 

dan pelengkap data yang diperoleh melalui wawancara, haruslah terlebih 

dahulu dipersiapkan pertanyaan wawancara yang relevan dengan 

permasalahan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen.
107

 Dokumentasi adalah “teknik pengumpulan data 

yang berlangsung ditunjukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui 
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dokumen.
108

 Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari 

dokumen resmi, terutama dokumen internal mengenai gambaran umum 

pramuka gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat.  yang akan dapat 

menunjang terhadap kepentingan penelitian penulis. 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1.  Teknik pengolahan 

Data yang terkumpul lalu diolah, pertama-tama data itu diseleksi 

atas dasar reliabilitas dan validitasnya, data yang rendah reliabilitas dan 

validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan 

substitusi, selanjutnya data yang yang telah lulus dalam seleksi itu lalu 

diatur, menggambarkan apa yang terjadi atau peristiwa yang sebenarnya di 

lapangan dan menganalisa sesuai dengan peristiwa.
 109

 

2. Analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan- bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
110

  

Sugiyono mengartikan analisis data sebagai proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data 

ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 
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menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah diahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.
111

Untuk lebih memudahkan penulis dalam hal 

ini, maka diperlukan langkah- langkah strategis sebagai berikut:  

a. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi kasar yang 

muncul dari catatan- catatan yang muncul dilapangan. Reduksi data 

berlangsung selama penelitian berlangsung, memilih dan memilah data 

yang direduksi yang memberikan gambaran hasil penelitian.
112

 

b. Penyajian data (data display), penyajian sejumlah informasi yang 

tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.
113

  

c. Conclusion drawing ( verification), yaitu dari permulaan pengumpulan 

data telah dimulai mencari arti, koma, penjelasan, dan sebab akibat 

sehingga dapat ditarik kesimpulan yang pada mulanya belum jelas, 

kemudian lebih terperinci dan mengakar dengan kokoh, kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya pernah ada, atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, 

temuan dapat berupa deskripsi.
114
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian tentang pembinaan 

kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep 

SMK Negeri 1 Sumatera Barat, dengan fokus penelitian yaitu: kegiatan 

pembinaan kedisiplinan, langkah-langkah pembinaan kedisiplinan, faktor 

hambatan dan dukungan dalam pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan 

Akhlakulkarimah  pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat. 

Dikumpulkan data melalui wawancara dengan mabigus, pembina pramuka dan 

anggota pramuka, observasi dan dokumentasi. 

A. Gambaran Umum Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumatera Barat adalah 

terletak di provinsi sumatera barat. Padang yang beralamatkan di Jl. M. Yunus 

Lubuk lintah. Didirikan pada tanggal 15 Juni 2011 melalui surat keputusan 

(SK) Gubernur Sumatera Barat No. 892-276-2011, yang diorientasikan sebagai 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Model Sumatera Barat menuju Rintisan 

Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Berorientasi Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional (RSBI), merupakan legal aspek yang dimulainya 

penyelenggaraan pendidikan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

Sumatera Barat . Didirikan atas inisiasi 3 orang guru dengan dukungan Kepala 

Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Sumbar. Berdiri dalam lingkungan 

Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT)  Sumbar, saat ini telah direlokasi 



melalui reposisi pengalihan lahan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera 

Barat ke bagian Timur area Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) menjadi 

area SMK Negeri 1 Sumatera Barat. Sekarang Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK)  Negeri 1 Sumatera Barat telah berjalan genap 7 tahun. Dan memiliki 

kehuruan atau keahlian 7 bidang, yaitu: Prgram Keahlian Teknik Mekatronika, 

Teknik Elektronika, Teknik Kendraan Ringan, Teknik Pemesinan, Teknik 

Gambar Bangunan, Teknik Audio Vidio dan Teknik Pengelesan. 

Selain itu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  Negeri 1 Sumatera 

Barat juga memiliki beberapa ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah 

merupakan kegiatan belajar yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, 

dilaksanakan disekolah atau luar sekolah untuk memeperluas wawasan atau 

kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran.
115

 Salah satu di 

antaranya adalah pramuka, pramuka di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Negeri 1 Sumatera Barat ini berdiri pada tahun 2015 dan jumlah anggota 

pramuka adalah 60 orang. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian nomor 

GUDEP dari Kwartir Cabang yakniya 07.253 – 07.254 dan juga ambalan 

tersebut di namai dengan ambalan Bagindo Aziz chan- Rasuna said. 

1. Visi Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat 

‘’ Melahirkan kader  Bangsa yang bertakwa, memiliki budi pekerti 

luhur, bertanggung jawab, terampil, jujur serta membangun mental 
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yang tangguh sebagai kader bangsa yang berlandaskan kode 

kehormatan Pramuka, Tri Satya dan Dasa Dharma‟‟ 

 

2. Misi Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat 

a. Menaati dan mengamalkan Trisatya dan Dasadharma 

b. Membentuk karakter setiap anggota pramuka untuk membangun 

negara Indonesia 

c. Menegmbangkan potensi diri yang dimiliki oleh setiap anggota 

pramuka 

d. Serta mengamalkan Tri Bina guna melahirkan kader bangsa Indonesia 

yang berjiwa pancasila 

3. Tujuan Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat  

 „‟ Terbinanya Pramuka yang sadar akan tanggung jawab dalam 

mewujudkan cita-cita Trisatya dan Dasadharma‟‟. 

B. Kegiatan pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah 

pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat 

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia kegiatan adalah sebuah 

aktivitas atau pekerjaan. Kegiatan adalah bagian dari program yang 

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu program. 

Kegiatan pembinaaan kedisiplinan untuk meningkatkan 

aklhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat, 

dapat dilihat pada kegiatan kepramukaan yang dilaksankan di Gudep SMK 



Negeri 1 Sumatera Barat, contohnya: latihan mingguan, perkemahan , haiking 

dan lain sebagainya. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pembina pramuka (Alil) 

mengatakan: 

Kegaitan merupakan proses yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

tertentu, bentuk kegiatan pembinaan kedisiplinan di Gudep SMK 

Negeri 1 Sumbar adalah:  latihan rutin kegiatan perkemahan sabtu 

minggu (PERSAMI), haiking atau jelajah alam dan lain sebagainya.
116

 

  

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu dewan 

ambalan (Batun) Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat yang mengatakan: 

Kegiatan kepramukaan yang dilaksanakn di Gudep SMK seperti, 

perkemahan, h 

aiking dan latihan mingguan. Dalam kegiatan tersebut terdapat nilai-

nilai kedisiplinan yang diterapkan oleh pembina pramuka. Contohnya, 

pada latihan mingguan dilaksanakan upacara buka tutup latihan dan 

latihan baris berbaris (PBB)
117

 

 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaaan 

kedisiplinan untuk meningkatkan aklhlakulkarimah pramuka penegak di 

Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat terdapat pada latihan mingguan yaitu 

dalam bentuk upacara buka tutup latihan dan peraturan beris berbaris (PBB) . 

Dokumentasi yang penulis dapatkan tentang program tahunan pramuka 

penegak Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat terdiri dalam program jangka 

panjang dan pendek yaitu: 
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a. Program jangka panjang 

1) Pelaksanaan kenaikan tingkat atau golongan yakini, pengisian SKU, 

pengujian SKU, pelantikan. 

2) Penerimaan anggota baru yaitu orientasi anggota baru dan 

pelantikannya. 

3) Pengujian kemampuan dan wawasn kepramukaan 

a) Haiking 

b) Camping/perkemahan 

c) Musyawarah besar ambalan 

b. Program jangka pendek  

1) Apel buka tutup latihan 

2) Latihan rutin (teori) 

a) Sejarah pramuka 

b) Peraturan baris berbari (PBB) 

c) Semboyan 

d) Pionering (tali temali) 

e) Penggunaan kompas 

f) Aproksimasi dan sebagainya 

3) Pemantapan materi
118

 

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan  pembinaaan kedisiplinan 

untuk meningkatkan aklhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK 

Negeri 1 Sumatera Barat terprogram secara jelas dan rinci yang telah dibuat 

oleh Mabigus, pembina, dewan dan anggota pramuka Gudep SMK Negeri 1 

Sumatera Barat dalam musyawarah gugus depan (MUGUS) yang dilaksanakan 

sekali setahun. 
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C. Langkah-langkah pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan 

Akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat 

Adapun langkah-langkah dalam pembinaaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan aklhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 

Sumatera Barat adalah berupa menetapkan aturan, pemberian hukuman atau 

sanksi dan juga dengan menggunakan metode kepramukaan.  

Berdasarkan obsevasi yang penulis lakukan juga melihat langkah-

langkah yang digunakan oleh pembina pramuka dalam pembinaan kedisiplinan 

tersebut adalah pembina dan para anggota pramuka lainya telah menetapkan 

aturan terlebih dahulu, konsekuensi, memberikan hukuman, dan menggunakan 

metode kepramukaan yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar 

sambil melakukan, sistem among, kegiatan menarik dan menantang, 

dilaksanakan di alam terbuka, tanda kecakapan, satuan terpisah dan kiasan 

dasar.
 119

 

Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan pembina pramuka 

(Mitra) mengatakan:  

Pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan aklhlakulkarimah 

pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat kami 

sebagai pembina pramuka membuat langkah-langkah dalam kegiatan 

tersebut agar memudahkan dalam meningkatkan akhak para anggota 

pramuka, yaitu pertama, dengan menetapkan aturan atau pun tata tertib 

Gudep selain itu dalam gerakan pramuka juga telah di atur tentang kode 

kehormatan, yakninya tristya dan dasadarma. Kedua konsekuensi, 
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ketiga hukuman, dan juga dengan menggunakan metode kepramukaan.
 

120
 

 

 

Kemudian penulis juga wawancara dengan salah satu anggota pramuka 

(Nabila) mengatakan: 

Adapun langkah-langkah dalam pembinaan kedisiplinan itu adalah 

membuat aturan, memberikan hukuman dan juga dengan metode 

kepramukaan seperti, pengamalan kode kehormatan,belajar sambil 

bermain, dan lain sebagainya.
121

 

 

Hasil wawancara penulis dengan salah satu dewan ambalan (ulfa) 

mengatakan bahwa: 

Langkah-langkah pembinaan kedisiplina untuk meningkatkan 

akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK N 1 Sumbar adalah 

pertama menentukan aturan, kedua, konsekuensi tehadap perbuatan, 

ketiga  memberikan hukuman bagi yang melanggar, kemudian juga 

dengan metode-metode kepramukaan.
122

 

 

Jadi, dapat disimpulakn bahwa langkah- langkah pembinaan 

kedisiplinan untuk meningkatkan akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep 

SMK N1 Sumbar adalah pertama  menetapkan aturan, kedua konsekuensi, 

ketiga pemberian hukuman, dan menggunakan metode kepramukaan. Dalam 

gerakan pramuka telah di atur dan adanya kode kehormatan pramuka, kode 

kehormatan pramuka itu adalah sebagai acuan ataupun pedoman para anggota 

pramuka dalam bertindak. 
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Adapun tata tertib Gugus Depan (GUDEP) Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 1 Sumatera Barat sebagi berikut: 

1. Berpakaian Pramuka lengkap 

2. Latihan rutin (sabtu) dimulai pada pukul 14.30 s/d 17.00 WIB 

3. Keterlambatan (Jika pada hari latihan rutin lewat dari waktu yang telah 

ditentukan dinyatakan terlambat) dan diberi sanksi 

4. Berprilaku sopan santun dan Tidak merokok 

5. Kas ambalan dikumpulkan setiap bulan, pada minggu kedua setiap 

bulannya sebesar Rp 5000/orang/bulan. 

6. Piket dilaksanakan setiap hari sesuai jadwal yang telah ditetapkan 

Adapun yang dimaksud dengan kode kehormatan pramuka adalah 

trisatya dan dasadarma pramuka. Tri Satya adalah „‟ Demi kehormatanku 

aku akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku tethadap tuhan, 

negara kesatuan Rebublik Indonesia dan mengamalkan pancasiala, 

menolong sesama hidup dan ikut serta dalam membangun masyarakat, 

menepati Dasadarma.‟‟ Dasadarma pramuka adalah: pertama Takwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa, kedua Cinta alam dan kasih saynag sesama 

manusia, ketiga Patriot yang sopan dan kesatria, keempat Patuh dan suka 

bermusyawarah, kelima Rela menolong dan tabah, keenam Rajin terampil 

dan gembira, ketujuh Hemat cermat dan bersahaja, kedelapan Disiplin 



berani dan setia, kesembilan Bertanggungg jawab dan dapat dipercaya, 

kesepuluh Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.
123

 

Dari dasadarma tersebut dapat di jabarkan bahwa banyak sikap 

(tingkah laku) yang harus di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti: 

a. Sesuai dengan darma ke 1: 

1) Beribadah sesui agama masing-masing dengan sebaik-baiknya, 

menjalankan semua yang di perintahkan dan menjauhi semua 

larangan. 

2) Patuh kepada orang tua. 

b. Sesuai dengan darma ke 2: 

1) Mengjaga kebersihan sanggar, kelas dan lingkungan sekolah 

2) Menjaga kelestarian alam 

3) Sayang kepada saudara 

c. Sesuai dengan darma ke 3: 

1) Mengikuti upacara sekolah atau upacara latihan dengan baik 

2) Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda 

3) Ikut serta dalam pertahanan bela negara 

4) Ikut serta dalam membantu masyarakat 

d. Sesuai dengan darma ke 4: 

1) Patuh kepada orang tua, guru dan juga pembina 
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2) Tidak mengambil keputusan yang tergesa-gesa, yang didapatkan 

tanpa melalui musyawarah 

e. Sesuai dengan darma ke 5: 

1) Suka menolong dan tanpa pamrih 

2) Tidak banyak mengeluh dan tidak mudah putus asa 

3) Serta tabah dalam menghadapi kesulitan 

f. Sesuai dengan darma ke 6: 

1) Tidak penah bolos 

2) Selalu riang dan ceria dalam melakukan kegiatan ataupun 

pekerjaan 

g. Sesuai dengan darma ke 7: 

1) Tidak boros dan suka menabung 

2) Teliti dalam melakukan sesuatu 

3) Bersikap hidup sederhana dan tidak berlebihan 

h. Sesuai dengan darma ke 8: 

1) Selalu tepat waktu 

2) Berani mengambil keputusan  

3) Tidak pernah ragu dalam bertindak 

4) Dan tidak pernah mengecewakan 

i. Sesuai dengan darma ke 9: 

1) Menjalankan segala sesuatu dengan sikap sungguh-sungguh dan 

penuh rasa tanggung jawab 

2) Tidak menyia-nyiakan amanah yang diberikan 



j. Sesuai dengan darma ke 10: 

1) Berkata baik dan benar serta tidak pernah berbohong 

2) Tidak pernah menyusahkan dan menggangu orang lain.
124

 

 

Kode kehormatan pramuka itu lebih tinggi atau lebih luas cakupannyan 

daripada tata tertib ataupun aturan yang ada di Gudep, karena aturan atau tata 

tertib tersebut dibuat dan dilaksanakan oleh anggota Gudep itu saja sedangkan 

kode kehormatan pramuka itu adalah standar nasional dalam gerakan pramuka 

yang tidak bisa diubah dan diganti-ganti. Jadi terkait dengan kedisiplinan 

tersebut adalah termasuk salah satu kode kehormatan yaitu, pada poin delapan  

disiplin, berani dan setia.  

Hasil wawancara penulis dengan pembina pramuka (Alil) mengatakan: 

Apabila latiahan sudah dimulai dan masih ada juga anggota yang 

terlambat maka, akan diberikan hukuman. Karna mereka sudah 

melanggar peraturan dan dasadarma pramuka itu, yang mana 

dasadarma itulah yang menjadi acuan bagi anggota pramuka untuk 

bertindak dan berbuat.
125

 

 

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara penulis dengan salah 

seorang anggota pramuka (zaki) yang mengatakan: 

Memang jika ada salah satu dari anggota pramuka yang melanggar 

aturan ataupun yang menyalahi dasadarma maka mereka akan di 

berikan hukuman ataupun sanksi. Karena dasadarma itu adalah 

suatu undang-undang atau kode kehormatanbagi pramuka itu 

sendiri, nah, jika ada yang menyalahi ataupun yang melanggarnya 

maka sewajarnya saja mereka mendapatkan sanksi karena mereka 
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telah mencoreng arang dikening mereka sendiri. Contohnya, jika 

latihan sudah dimulai dan ada anggota pramuka yang datang 

terlambat maka akan diberikan hukuman oleh yang berwenang. Ini 

adalah salah satu contoh yang sudah melanggar peraturan dan 

dasadarma pramuka yang mana ia datang tidak tepat waktu (tidak 

disiplin), namun pada dasadarma yang ke delapan sudah jelas 

dikatakan „‟disiplin berani dan setia‟‟ itu menunjukkan bahwa 

setiap anggota pramuka itu harus disiplin.
126

 

 

Kemudian hasil wawancara penulis juga dengan anggota pramuka 

yang lain (filzah) mengatakan: 

Dalam melaksanakan latihan ataupun kegiatan pramuka yang 

lainnya jika ada yang melakukan hal yang melanggar peraturan 

ataupun yang menyalahi trisatya dan dasadarma pramuka akan 

dihukum juga, contohnya ketika acara perkemahan ada anggota 

pramuka yang masuk dan keluar dari arena perkemahan 

sembarang, tidak melaksanakan ibadah sholat bagi yang wajib 

melaksanakannya, tidak menjaga kebersihan secara umum.
127

 

 

Hasil wawancara di atas pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 

1 Sumatera Barat dalam bentuk mengamalkan isi dari kode kehormatan 

pramuka.  

Disiplin dalam pengamalan kode kehormatan pramuka juga di 

ajarkan tentang berbagai macam disiplin, yakni: 

a) Disiplin waktu 
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Disiplin waktu adalah sebagian besar pada kegiatan 

kepramukaan. Disiplin yang di ajarkan disini adalah tepat waktu saat 

berlangsungnya kegiatan kepramukaan, seperti: hadir sebelum 

kegiatan di mulai, memnfaatkan waktu istirahat dengan baik, 

menjalankan ibadah tepat waktu, mengerjakan dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan sesuai waktu yang diberikan. 

Disiplin waktu ini bukan hanya pada waktu kegiatan 

kepramukaan saja, akan tetapi perlunya di aplikasikan pada kehidupan 

sehari-harinya, contohnya: disiplin waktu dalam hal beribadah, dalam 

agama islam kita juga di anjurkan untuk melaksanakan sholat pada 

waktunya.  

b) Disiplin Berpakaian  

Disiplin berpakaian diterapkan dalam kegiatan kepramukaan, 

ialah untuk membisakan pramuka penegak menggunakan seragam dan 

atribut kelengkapannya yang sesuai dengan aturan. Walaupun dalam 

pelaksanaannya pihak sekolah memberikan toleransi kepada siswa 

dalam mengenakan pakaian, namun, dalam kegiatan kepramukaan 

pembina pramuka menekankan dan menegaskan bahwa kedisiplinan 

berpakaian yang ditanamkan lebih kepada aspek kerapian dan 

kesopanan juga keseragaman antara anggota pramuka secara 

keseluruhan. 

 



c) Disiplin dalam Menaati Aturan  

Aturan adalah sesuatu yang selalu dijaga dan dilaksanakan 

dalam setiap kegiatan. Seorang pramuka memiliki kewajiban untuk 

senantiasa taat kepada aturan. Aturan tersebut tidak hanya aturan yang 

tertulis dalam tata tertib sekolah, tetapi juga aturan yang tidak tertulis 

yang senantiasa di ajarkan oleh pembina pramukayang bersumber dari 

kode kehormatan pramuka. Disiplin dalam menaati aturan ini dapat 

diliat dalam kegiatan pramuka seperti, selalu melaksanakan tugas atau 

intruksi yang diberikan oleh pembina, tertib dan menjaga sikapnya saat 

berlangsungnya kegiatan apel maupun upacara, tertib melaksanakan 

aba-aba saat PBB,  dan selalu menjaga dan memelihara lingkunan 

sekitar. 

Uraian di atas dapat penulis simpulkan dalam pembinaan 

kediplinan untuk meningkatkan akhlakulkarimah pramuka penegak di 

Gudep SMK N 1 Sumbar dengan menerapkan pengamalan kode 

kehormatan pramuka agar dapat menciptakan anggota pramuka yang 

beriman dan takwa kepada Tuhan yang maha esa, brrkhlak mulia, taat 

segala aturan yang telah ditetapkan, selalu tepat waktu dan bisa 

memanfaatkan atau mengharai waktu dengan baik yang sesuai dengan visi 

misi gerakan pramuka.  

Pembinaan kediplinan untuk meningkatkan akhlakulkarimah 

pramuka penegak di Gudep SMK N 1 Sumbar juga menggunakan metode 

kepramukaan. Metode adalah cara atau teknik untuk melaksanakan 



kegiatan yang efektif dan efesien dalam mencapai tujuan. Metode 

kepramukaan adalah cara yang dilaksanakan dalam pendidikan 

kepramukaan melalui kegiatan menarik dan menantang dan juga 

menyenangkan bagi anggota pramuka. Metode kepramukaan tidak terlepas 

dari prinsip dasar kepramukaan, keduanya dapat diterapkan secara terpadu 

terutama dalam pelaksanaan kode kehormatan pramuka. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pembina 

pramuka bahwa dalam pembinaan kedidiplinan tersebut digunakan metode 

yang sesuai dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan sebagai 

berikut:  

1) Pengamalan kode kehormatan pramuka 

Setiap anggota pramuka harus mampu mengamalkan kode 

kehormatan pramuka (Trisatya dan Dasadarma) dalam kehidupan 

sehari-hari. Karena kode kehormatan pramuka itu merupakan kode 

atau ketentuan moral yang harus dipakai dimanapun dan kapanpun. 

2) Belajar sambil melakukan 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pembina (mitra) 

mengatakan:  

Metode ini digunakan untuk memberikan kesempatan peserta 

didik dalam setiap kegiatan untuk berkreasi, inovasi dan 

praktek, dalam mengembangkan diri secara mandiri, baik 

mental spritual, fisik, intelektual, emosional dan sosialnya.
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Kemudian hasil wawancara dengan salah satu dewan ambalan 

gugus depan (GUDEP) Sekolah Menengah Kejuran Negeri 1 

Sumatera Barat mengatakan: 

Metode belajar sambil melakukan merupakan sebuah 

pembelajaran yang sangat efektif dan efesien. Karena setelah 

apa yang kita pelajari langsung di praktekkan, maka dengan 

metode ini akan menjadi lebih mudah untuk di ingat dengan 

pelajaran yang telah di dapat dan memudahkan untuk 

melakukan kegiatan yang selalu dikerjakan setaip harinya 

ataupun kegiatan yang rutin. Contohnya kegiatan peraturan 

baris berbaris (PBB), sholat berjama‟ah yang hal ini dituntut 

agar setiap anggota pramuka melaksanakannya tepat waktu.
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

metode belajar sambil melakukan adalah metode yang cocok dan di 

sukai oleh peserta didik karena dengan belajar sambil melakukan ini 

dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada peserta didik. 

3) Sistem among 

Sistem among merupakan belajar dalam pendidikan 

kepramukaan yang dapat mengembangkan dan menumbuhkan minat 

peserta didik dalam melakukan kegiatan, apalagi dalam pendidikan 

kedisiplinan. Sistem among memiliki tiga sifat yaitu:  Ing ngarso 

sungtolodo, yang artinya di depan memberikan tauladan. Ing madyo 

mngun kars, artinya di tengah membangun kemauan. Tutwuri 

handayani, artinya di belakang memberikan dorongan atau motivasi. 

4) Kegiatan menarik dan menantang 
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Kegiatan yang menantang mengandung pendidikan yang 

sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. 

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka menarik minat kaum muda agar 

bersedia dan mau bergabung dalam gerakan pramuka dan mau 

mematuhi segala aturan yang telah ditetapka, serta bagi anggota 

pramuka agar tetap terpikat mengikuti dan mengembangkan kegiatan 

kepramukaan yang diselenggarakan secara terpadu dan sejalan dengan 

perkembangan kemampuannya. 

5) Dilaksanakan di alam terbuka 

Metode kepramukaan yang dilaksanakan di alam terbuka dapat 

mengupayakan mendekatkan diri kepada Allah SWT, hidup dan 

melakukan kegiatan di alam terbuka, dalam bentuk aktifitas mental 

dan fisik yang menantang, seperti kegiatan haiking, perkemahan. 

Daalm kegiatan ini anggota pramuka selalu dituntut untuk tetap 

mematuhi aturan ketika berada di alam terbuka. 

6) Kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan, bimbingn dan 

dukungan 

Kehadiran orang dewasa dalam setiap kegiatan kepramukaan 

dapat berperan sebagai, perencanaan, organisator, pengendali, 

pengawas, dan penilai serta konsultan dan juga motivator bagi anggota 

pramuka. Dengan kehadiran orang dewasa tersebut kegiatan ynag 

dilaksanakan akan menjadi terarah dan teratur. 



7) Tanda kecakapan 

Tanda kecakapan adalah suatu penghargaan yang diberikan 

kepada anggota pramuka. Dengan tujuan mendorong dan merangsang 

agar anggota pramuka dapat bersungguh-sungguh menghayati dan 

mengamalkan nilai-nilai kepramukaan serta memiliki berbagai 

kompetensi keterampilan yang berguna bagi kehidupan diri dan 

masyarakat. 

8) Satuan terpisah  

Satuan terpisah dalam gerakan pramuka itu di terapkan di 

gugus depan dan kegiatan bersama. Satuan pramuka putra di bina oleh 

pembina putra, begitu juga dengan satuan pramuka putri di bina oleh 

pembina putri. Dalam kegiatan satuan pramuka putra dan putri sering 

di gabung Akan tetapi dalam pengelompokan kerjanya dibagi atau di 

pisah antara pramuka pura dan pramuka putri. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan metode kepramukaan ini 

dapat mencakup dari seluruh kegiatan kepramukkan dan metode ini adalah 

metode yang digunakan di gerakan pramuka untuk mencapai visi dan misi 

gerakan pramuka itu sendiri. Di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat 

juga menggunakan metode kepramukaan dalam pembinaan  kedisiplinan 

untuk meningkatkan akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK 

Negeri 1 Sumatera Barat. 



D. Hambatan dan Dukungan Dalam pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK 

Negeri 1 Sumatera Barat 

Dalam proses pembinaan kediplinan untuk meningkatkan 

akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK N 1 Sumbar pasti akan 

ditemukan hambatan dan dukungannya.  

1. Faktor Hambatan  

Berdasarkan wawancara bersama pembina pramuka yang menjadi 

hambatan dalam pembinaan kediplinan untuk meningkatkan 

akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK N 1 Sumbar adalah 

kurang efesiennya waktu dalam kegiatan kepramukaan dikarnakan banyak 

diantara anggota pramuka Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat yang 

mengikuti beberapa ekstrakurikuler sekolah, juga seperti kita ketahui 

bahwa yang namanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki 

kujuruan yang berbeda-beda, begitu halnya dengan anggota pramuka yang 

memiliki jadwal yang berbeda-beda di kejuruannya masing-masing, 

sehingga ada jadwal yang terpakai pada saat kegitan kepramukaan. 

Hasil wawancara dengan (chindy) salah satu anggota pramuka 

penegak Gugus Depan (GUDEP) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Sumatera Barat menyatakan bahwa:  

Dengan waktu mereka yang berbeda-beda tersebut, maka kurang 

kondusifnya pelasanaan kegitan kepramukaan. Dan juga ada salah 

satu anggota mengatakan: hambatan yang mereka dapatkan atau 

rasakan ketika berlangsungnya kegiatan kepramukaan tersebut 



adalah kurangnya perhatian pihak sekolah terhadap kegitan yang 

mereka lakukan, perhatian yang dimaksud oleh anggota tersebut itu 

ialah perhatian secara emosionalan antara guru dan siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumatera Barat. 

Namun, untuk perhatian secara materi mereka mengakui bahwa 

dari pihak sekolah sangat mendukung kegitan kepramukaan 

tersebut. Kemudian ada juga dari salah seorang dari anggota 

pramuka mengatakan bahwa yang menjadi hambatan adalah 

ruangan atau sanggar yang kurang layak bagi mereka untuk 

berkumpul dan meletakkan barang-barang (inventaris) yang 

dimiliki.
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Dapat disimpulkan bahwasanya hambatan dalam pelaksanaan 

pendidikan kedisiplinan pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 

Sumatera Barat adalah kurang efesiennya waktu dan kurangnya perhatian 

emosional guru terhadap kegiatan kepramukaan. 

2. Faktor pendukungan  

Faktor pendukung dalam pembinaan kediplinan untuk 

meningkatkan akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK N 1 

Sumbar adalah sebagai berikut: 

a. Sarana dan prasarana yang memadai  

Pada kegiatan kepramukaan berlangsung, pada kegiatan 

perkemahan seperti: tenta, tongkat, tali, pancang dan lain sebagainya. 

Walaupun hal tersebut jauh dari kata sempurna (lengkap). Selain dari 

sarana yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan ada juga 

beberapa fasilitas yang menunjang pada kegiatan tersebut berlangsung. 

b. Lingkungan Sekolah yang Kondusif 
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Lingkungan sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 

Sumatera Barat dapat dikatakan kondusif dan menunjang kegiatan 

kepramukaan, hal ini juga ditegaskan oleh pembina pramuka (A) 

sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumatera Barat ini 

lingkungannya tertutup yaitu adanya pagar disekeliling sekolah yang 

membuat para anggota pramuka tidak dapat keluar masuk seenaknya 

saja kecuali telah dapat izin dari pembina pramuka‟‟. 

Walaupn sekolah ini berada dipinggir jalan raya, namun hal ini 

tidak membawa dampak buruk bagi anggota pramuka yang sedang 

melaksanakan kegiatan, seperti banyaknya suara kendraan yang ramai 

melewati jalan, hal ini dapat di kurang atau terkondisikan oleh jarak 

bangunan atau ruangan sekolah dan halaman sekolah berada cukup 

jauh dari jalan dan sekolah ini berada di tengah-tengah banguna BLPT 

Sumbar. Selain itu adanya gerbang satpam yang menjaga dan dapat 

mencegah gangguan dari anak-anak lingkungan sekitar. Dan jga para 

anggota pramuka yang mengikuti kegiatan tidak bisa melewati gerbang 

satpam semudahnya, apalagi pada kegiatan perkemahan berlangsung.  

c. Dukungan dari Sekolah  

Faktor pendukung lainnya datang dari pihak sekolah, yakninya 

dari  kepala sekolah, pembina pramuka dan guru. Dari wawancara 

dengan kepala sekolah, beliau menjelaskan: 

Dukungan dari pihak sekolah terhadap kegiatan kepramukan 

terdapat dalam banyak hal, misalnya diikutsertakan dalam 

mengikuti event perlombaan kepramukan sesuai dengan 

kesanggupan dari anggota pramuka itu sendiri. Selain itu 



sekolah juga memberikan banyak kesempatan kepada para 

anggota pramuka khususnya untuk menjadi personil upacara 

yang di adakan disekolah, baik itu upacara mingguan ataupun 

hari-hari besar nasional.
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pembina 

pramuka dan salah satu dari anggota pramuka sebelumnya juga 

menyatakan bahwa  

Dukungan dari sekolah terkadang dapat memotivasi para 

anggota pramuka untuk tetap semangat menjalankan latihan, 

yang mana dukungan tersebut berupa memberikan kesempatan 

kepada anggota pramuka untuk mengikuti perlombaan di 

tingkat daerah dan juga para anggota pramuka sering ditunjuk 

sebagai personil upacara bendera yang di adakan di sekolah.
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Jadi dapat disimpulkan faktor pendukung pendidikan 

kedisiplinan pramuka penegak di gugu depan (GUDEP) Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumatera Barat terdiri atas sarana dan 

prasarana, lingkungan sekolah yang kondusif dan dukungan dari 

kepala sekolah selaku majlis pembimbing gugus depan (MABIGUS).  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan dalam bab IV, maka 

dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kegiatan pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah 

pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat. 

Kegiatan pembinaaan kedisiplinan untuk meningkatkan 

aklhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat, dapat dilihat pada kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di 

Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat pada latihan mingguan contohnya, 

upacara/ apel buka tutup latihan dan latihan baris berbaris (PBB). 

2. Langkah-langkah pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan 

Akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat. 

Adapun langkah-langkah pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 

1 Sumatera Barat, pembina dan para anggota pramuka lainya telah 

menetapkan aturan terlebih dahulu, konsekuensi, memberikan hukuman, 

dan menggunakan metode kepramukaan. Metode atau cara untuk 

mencapai tujuan pembinaan kedisiplinan tersebut dengan metode 

kepramukaan, yaitu: pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar 

sambil melakukan, sistem among, kegiatan ynag menarik dan menantang, 



dilaksanakan di alam terbuka, tanda kecakapan umum, satuan terpisah 

dan kiasan dasar.  

Walaupun masih ada dari beberapa orang anggota pramuka yang 

melanggar aturan ataupun kode kehormatan pramuka akan tetapi, selama 

melakukan penelitan tersebut peneliti juga dapat melihat kelakuan 

ataupun perangai para anggota pramuka. Namun, usaha yang dilakukan 

oleh pembina pramuka untuk dapat mewujudkan dari visi dan misi gugus 

depan (GUDEP) sudah semaksimal mungkin. Jadi penulis disini dapat 

mengatakan pelaksanaan pembinaan kedisiplinan sudah maksimal 

dikarnakan hampir seluruh para anggota pramuka dapat menjalankan 

kegiatan dengan landasan Trisatya dan Dasadarma pramuka, kemudian 

kita juga perlu menyadari bersama bahwa setiap manusia itu mempunyai 

naluri yang berbeda-beda, begitulah halnya dengan para anggota 

pramuka yang tidak semua yang patuh atau taat terhadap kode 

kehormatan tersebut.  

3. Hambatan dan Dukungan Dalam pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 

1 Sumatera Barat. 

Hambatan dalam pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan 

Akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat diantaranya adalah waktu kurang efektif dalam kegiatan latihan 

pramuka serta kurangnya perhatian guru-guru terhadap kegiatan 

kepramukaan. 



Sedangkan yang menjadi dukunngan dalam kegiatan tersebut 

adalah sarana dan prasarana yang memadai, lingkungan yang kondusif, 

serta dukungan dari Mabigus yang selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 

Sumatera Barat dan faktor yang lebih mendukung adalah minat dan 

motivasi dari anggota pramuka itu sendiri.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak di Gudep SMK Negeri 1 

Sumatera Barat, maka diberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada Pembina Pramuka 

Pembina Pramuka diharapkan untuk pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan akhlakulkarimah pramuka penegak tidak hanya dalam 

kegiatan kepramukaan akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga. 

2. Kepada anggota Pramuka  

Untuk anggota Pramuka agar lebih semangat dan lebih tekun 

dalam mengikuti kegiatan kepramukaan serta ilmu yang diperoleh dapat 

diaplikasikan didalam kehidupan sehari-hari. 

3. Kepada pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumatera 

Barat 

Kepada pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 

Sumatera Barat agar dapat memberikan dukungan pada kegiatan 

kepramukaan. Karena kegiatan kepramukaan juga dapat memberikan efek 

baik terhadap sekolah.  
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN  

 

PEMBINAAN KEDISIPLINAN UNTUK MENINGKATKAN 

AKHLAKULKARIAH   

PRAMUKA PENEGAK DI GUDEP SMK NEGERI 1 SUMATERA BARAT 

 

No Aspek  
Sub 

Aspek 
Indikator 

Teknik 

Pengambil

an Data 

Informan 

1. Kegiata

n 

pembin

aan 

kedisipl

inan 

Kegiatan 

pembinaan               

kedisiplinan 

untuk 

meningkatka

n 

Akhlakulkari

mah pramuka 

penegak di 

Gudep SMK 

Negeri 1 

Sumatera 

Barat 

1. Bentu kegiatan 

pembinaan               

kedisiplinan 

untuk 

meningkatkan 

Akhlakulkarima

h pramuka 

penegak di 

Gudep SMK 

Negeri 1 

Sumatera Barat 

 

Wawancara, 

Observasi, 

Dokumenta

si 

 

 

Pembina 

pramuka, 

Mabigus 

2. Langka

h -

langkah 

pembin

aan               

kedisipl

inan  

  Langkah 

-langkah 

pembina

an               

kedisipli

nan 

untuk 

meningk

atkan 

Akhlakul

karimah 

pramuka 

penegak 

di 

Gudep 

SMK 

Negeri 1 

Sumater

a Barat  

1. Bentuk langkah-

langkah 

pembinaan               

kedisiplinan 

untuk 

meningkatkan 

Akhlakulkarima

h pramuka 

penegak di 

Gudep SMK 

Negeri 1 

Sumatera Barat 

Wawancara, 

Observasi, 

Dokumenta

si 

  

 

 

 

 

Pembina 

pramuka, 

anggota 

pramuka  

3. Hambat

an dan 

dukung

Hambatan 

dan 

dukungan 

1. Bentuk faktor 

pendukung 

dalam 

Wawancara 

Observasi 

Dokumenta

Mabigus, 

pembina 

pramuka, 



No Aspek  
Sub 

Aspek 
Indikator 

Teknik 

Pengambil

an Data 

Informan 

an  

dalam 

pembin

aan           

kedisipl

inan  

pembinaa

n               

kedisiplin

an untuk 

meningkat

kan 

Akhlakulk

arimah 

pramuka 

penegak 

di Gudep 

SMK 

Negeri 1 

Sumatera 

Barat 

pendidikan 

kedisiplinan 

pramuka 

penegak  

2. Bentuk 

hambatan 

dalam 

pendidikan 

kedisiplinan 

pramuka 

penegak  

si 

 

 

anggota 

pramuka 

 

  



 

PEDOMAN WAWANCARA 

Dengan pembina pramuka Di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat 

Dengan Judul Skripsi 

Pembinaan Kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah Pramuka 

Penegak  di GUDEP SMK Negeri 1 Sumatera Barat 

 

A. Kegiatan Pembinaan Kedisiplinan untuk meningkatkan 

Akhlakulkarimah Pramuka Penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat 

1. Apasaja kegiatan pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan 

Akhlakulkarimah pramuka penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat? 

2. Bagaimana kegiatan pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan 

Akhlakulkarimah pramuka penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat? 

B. Langkah-langkah Pembinaan Kedisiplinan untuk meningkatkan 

Akhlakulkarimah Pramuka Penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat 



1. Sebagai pembina, apasaja langkah-langkah yang kakak lakukan dalam 

pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka 

penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat? 

2. Apakah Langkah-langkah tersebut sudah dilaksanakan dalam pembinaan 

kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak  di 

Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat? 

3. Selaku pembina, sejauh mana keterlibatan kakak dalam pembinaan 

kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak  di 

Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat? 

C. Hambatan dan Dukungan dalam Pembinaan Kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah Pramuka Penegak  di Gudep SMK 

Negeri 1 Sumatera Barat 

1. Apa yang menjadi hambatan dalam pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak  di Gudep SMK 

Negeri 1 Sumatera Barat? 

2. Apa saja faktor pendukukung dalam pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak  di Gudep SMK 

Negeri 1 Sumatera Barat? 

3. Sebagai pembina, bagaimana kakak mengatasi hambatan dalam 

pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka 

penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat? 

  



 
PEDOMAN WAWANCARA  

Dengan Mabigus Pramuka Di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat 

Dengan Judul Skripsi 

Pembinaan Kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah Pramuka 

Penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat 

 

D. Kegiatan Pembinaan Kedisiplinan untuk meningkatkan 

Akhlakulkarimah Pramuka Penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat 

3. Apasajakah yang kakak ketahui kegiatan pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak  di Gudep SMK Negeri 

1 Sumatera Barat? 

4. Menurut kakak, bagaimana kegiatan pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak  di Gudep SMK Negeri 

1 Sumatera Barat? 

5. Kenapakah dilaksanakan kegiatan pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak  di Gudep SMK Negeri 

1 Sumatera Barat? 

E. Langkah-langkah Pembinaan Kedisiplinan untuk meningkatkan 

Akhlakulkarimah Pramuka Penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat 



1. Selaku MABIGUS, apasaja yang kakak lakukan dalam langkah-langkah 

Pembinaan Kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah Pramuka 

Penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat? 

2. Bagaimakah pendapat kakak tentang langkah-langkah Pembinaan 

Kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah Pramuka Penegak  di 

Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat? 

F. Hambatan dan Dukungan dalam Pembinaan Kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah Pramuka Penegak  di Gudep SMK 

Negeri 1 Sumatera Barat 

4. Apa saja yang kakak ketahui hambatan yang terdapat dalam kegiatan 

pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka 

penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat? 

5. Apa saja yang kakak ketahui faktor yang mendukung  kegiatan pembinaan 

kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak  di 

Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat? 

6. Bagaimana kebijakan kakak selaku mabigus dalam mengatasi hambatan 

dalam kegiatan pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan 

Akhlakulkarimah pramuka penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat? 

  



 
PEDOMAN WAWANCARA 

Dengan Anggota Pramuka Di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat 

Dengan Judul Skripsi 

Pembinaan Kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah Pramuka 

Penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat 

G. Kegiatan Pembinaan Kedisiplinan untuk meningkatkan 

Akhlakulkarimah Pramuka Penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat 

6. Apasaja kakak ketahui kegiatan pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak  di Gudep SMK Negeri 

1 Sumatera Barat?  

7. Bagaimanakah pengawasan pembina pramuka saat kegiatan pembinaan 

kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak  di 

Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat? 

8. Menurut kakak, bagaimana kegiatan pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak  di Gudep SMK Negeri 

1 Sumatera Barat? 

H. Langkah-langkah Pembinaan Kedisiplinan untuk meningkatkan 

Akhlakulkarimah Pramuka Penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera 

Barat 



1. Sepengetahuan kakak, apa saja langkah-langkah pembinaan kedisiplinan 

untuk meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak  di Gudep SMK 

Negeri 1 Sumatera Barat?  

2. Menurut kakak, apakah langkah-langkah tersebut sudah terlaksanakan 

atau berjalan dengan baik? 

I. Hambatan dan Dukungan dalam Pembinaan Kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah Pramuka Penegak  di Gudep SMK 

Negeri 1 Sumatera Barat 

4. Apa yang menjadi hambatan dalam pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak  di Gudep SMK 

Negeri 1 Sumatera Barat? 

5. Apa saja faktor pendukukung dalam pembinaan kedisiplinan untuk 

meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak  di Gudep SMK 

Negeri 1 Sumatera Barat? 

6. Bagaimanakah tanggapan pihak sekolah dalam mengatasi hambatan 

dalam pembinaan kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah 

pramuka penegak  di Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat? 

7. Menurut kakak, bagaimanakah mengatasi hambatan dalam pembinaan 

kedisiplinan untuk meningkatkan Akhlakulkarimah pramuka penegak  di 

Gudep SMK Negeri 1 Sumatera Barat? 

  



Struktur GUDEP SMK Negeri 1 Sumatera Barat 

  

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Nama Jabatan 

Heri Kasni, M. Pd Ka Mabigus 

Alil Triwahyu Sakti, S. Pd Pembina PA 

Mitra Zualmi, S.Pd Pembina PI 

Maybatun Remasri Pradana PA  

Ulfa Hasanah Pradana PI  

Andi Putra Kerani PA 

Yeti Kerani PI 

Meiki Candra Juru Uang PA 

Khairunnisa Juru Uang PI 

 

KAMABIGUS 

 

PEMBINA PA/PI 

PRADANA DKH 

KERANI JURU UANG 



Sarana dan Prasarana GUDEP SMK Negeri 1 Sumatera Barat 

a. Sanggar Bakti Pramuka 

 

No Nama Barang Jumlah Ket 

1. Sanggar Pramuka 1 Ruangan  

2. Papan Struktur 1 unit   

3. Lemari/ Peti Barang 1 unit  

 

b. Sarana Perkemahan 

 

No Nama Barang Jumlah Ket 

1. Tenda 7 Unit  

2. Tai Pramuka 2 Kodi   

3. Bendera 10 buah  

4. Pancang  20 Unit  

5. Perlengkapan Dapur 1 Set  

 

 

c. Sarana Penunjang 

 

No Nama Barang Jumlah Ket 

1. Lapangan  1 Unit  

2. Ruangan  1 Unit   

3. Musholla 1 Unit  



4. Kamar Mandi (Toilett) 2 Unit  

 

 

 

Wawancara dengan dewan ambalan dan anggota pramuka gugus 

depan (GUDEP) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumatera 

Barat. 



 

 

 

 

 

Upacara buka tutup latihan pramuka gugus depan (GUDEP) Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 1 Sumatera Barat. 



 

 

Wawancara dengan Bapak Wakil Kesiswaan/anggota MABIGUS 

Gugus depan (GUDEP) SMK Negeri 1 Sumatera Barat 

 

 

Wawancara dengan pembina pramuka Gugus depan (GUDEP) SMK 

Negeri 1 Sumatera Barat 

  



 

 

 

Latihan rutin pramuka Gugus depan (GUDEP) SMK Negeri 1 

Sumatera Barat  
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Telepon : 082386290835 

Email                   :      
Syahrotun.najmi1994@gmail.com 
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