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ABSTRAK 

Triana, Ika. 2017. Hubungan Pendidikan Karakter dan Ekstrakulikuler 

Kepramukaan dengan Hasil Belajar PKn Siswa SD Kelas V Kecamatan 

Karangrayung Kabupaten Grobogan. Sarjana Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Sutaryono, M.Pd., Farid Ahmadi, 

S.Kom., M.Kom., Ph.D. 415 Halaman. 

 

 Berdasarkan pelaksanaan observasi awal di SD Negeri se Gugus Hasanudin 

Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, peneliti menemukan berbagai 

permasalahan terkait pendidikan di SD saat ini. Ekstrakulikuler pramuka yang 

sekarang telah diwajibkan di SD untuk wadah penanaman karakter belum berjalan 

secara optimal. Kemudian menurut data hasil analisis nilai, ditemukan bahwa nilai 

siswa pada mata pelajaran PKn banyak yang belum tuntas dibandingkan dengan 

nilai siswa pada mata pelajaran lain. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh 

pengetahuan dengan melakukan kajian ilmiah tentang hubungan pendidikan 

karakter dan ekstrakulikuler kepramukaan dengan hasil belajar PKn siswa SD 

kelas V Gugus Hasanudin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 

korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN di Gugus 

Hasanudin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan yang berjumlah 175 

dengan sampel 123 siswa. Taknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

proporsional random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 

normalitas, uji linieritas, uji korelasi sederhana, uji korelasi ganda dan uji 

koefisien determinasi dan uji F.  

Berdasarkan perhitungan analisis data, menunjukkan nilai koefisien 

korelasi dengan taraf signifikan 0,05 (1) X1Y: (a) kognitif 0,699 yang berarti 

hubungan tersebut kuat; (b) afektif 0,635 yang berarti hubungan tersebut kuat; (c) 

psikomotor 0,432 yang memiliki arti bahwa hubungan tersebut sedang. (2) X2Y: 

(a) kognitif 0,645 yang berarti hubungan tersebut kuat; (b) afektif 0,614 yang 

berarti hubungan tersebut kuat; (c) psikomotor 0,443 yang berarti hubungan 

tersebut sedang. (3) X1X2 0,791 yang berarti hubungan tersebut kuat. (4) X1X2Y: 

(a) kognitif 0,715 yang berarti hubugan tersebut kuat dengan nilai Adjusted R 

square sebesar 0,503; (b) afektif 0,661 yang berarti hubungan tersebut kuat 

dengan nilai Adjusted R square sebesar 0,427; dan (c) psikomotor 0,463 yang 

berarti hubungan tersebut sedang dengan nilai Adjusted R square sebesar 0,201. 

Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan 

antara pendidikan karakter dan ekstrakulikuler kepramukaan dengan hasil belajar, 

dan tergolong kategori kuat pada hasil belajar kognitif dan afektif dan tergolong 

sedang pada hasil belajar psikomotor. Sekolah diharapkan selalu memperhatikan 

mutu penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat berjalan terarah sesuai tujuan. 

 

Kata kunci: Karakter, Kepramukaan, Hasil Belajar PKn 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG 

Pendidikan karakter adalah upaya untuk membangun karakter siswa kearah yang 

lebih baik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

Bab I Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana 

belajar dan pembelajaran sehingga dengan demikian siswa secara aktif dapat 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat pada kualitas pendidikan yang 

dimiliki warganya. Dimana pendidikan menjadi dasar utama dalam upaya 

meningkatkan mutu sumber daya manusia. Pendidikan yang baik tidak lepas dari 

penanaman karakter sebagai dasar pembentukan kepribadian yang baik. Hal ini 

sesuai dengan fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemauan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa yang bermartabat dan bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, 

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



2 
 

 
 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam undang-undang tersebut 

terkandung nilai ketuhanan, nilai sosial, nilai kepribadian dan nilai keilmuan. 

 Selain melalui pendidikan formal di sekolah sebagai wujud upaya 

membantu mengembangkan potensi siswa, penyelenggaraan pendidikan 

nonformal juga dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 102 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan bahwa pendidikan nonformal berfungsi untuk 

mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan 

kepribadian profesional sangat penting dalam rangka mendukung pendidikan di 

Indonesia dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. 

 Penyelenggaraan pendidikan disetiap daerah wajib diselenggarakan sesuai 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Otonomi Daerah Pasal 12 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan 

merupakan salah satu urusan wajib bagi pemerintah dalam upaya mencapai tujuan 

nasional. Dalam penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan adanya 

kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi 

keterampilan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut.  

 Pendidikan Kewarganegaraan selanjutnya disebut dengan PKn merupakan 

salah satu bidang kajian ilmu yang menekankan pada pengetahuan dan 

kemampuan dasar dalam hubungan sosial yang baik sebagai warga negara 

terhadap negaranya yang dilandasi dengan nilai ketuhanan, cinta tanah air, moral, 

budaya dan karakter. Selanjutnya sejalan dengan hal tersebut di dalam Peraturan 
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Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi 

ditegaskan bahwa PKn termasuk cakupan kelompok mata pelajaran 

Kewarganegaraan dan Kepribadian, dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran 

dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya 

sebagai manusia. 

 Tujuan pembelajaran PKn dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) 

berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan 

bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 

serta antikorupsi; (3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk 

diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama 

dengan bangsa-bangsa lainnya; (4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam 

percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, 2006:108). 

 Sejalan dengan tujuan PKn, salah satu kegiatan yang diselenggarakan di 

sekolah adalah melalui ekstrakulikuler kepramukaan sebagai pendidikan 

nonformal. Gerakan Pramuka sebagai kelanjutan dan pembaruan gerakan 

kepanduan nasional, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 238 

Tahun 1961 bertanggung jawab atas kelestarian Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang ditopang oleh empat pilar wawasan kebangsaan, yaitu: Ideologi 
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Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945; Bhinneka Tunggal Ika; Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 Dengan asas Pancasila, Gerakan Pramuka menyelenggarakan pendidikan 

bagi kaum muda sebagai kaderisasi kepemimpinan masa depan bangsa dan 

negara. Hal tersebut sesuai dalam rangka penanaman pendidikan karakter melalui 

pendidikan kepramukaan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang 

menyatakan bahwa pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan 

kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan 

dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.  

 Berdasarkan AD/ART Gerakan Pramuka Pasal 5 menyatakan bahwa 

Gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan nonformal di luar sekolah 

dan di luar keluarga sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda 

dilandasi Sistem Among, Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan. Pendidikan 

nonformal yang dimaksud selanjutnya disebut dengan Pendidikan Kepramukaan. 

Kegiatan Pendidikan Kepramukaan menjadi ekstrakulikuler wajib yang harus 

diselenggarakan oleh pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan 

Permendiknas Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan. 

Sehingga siswa tidak hanya belajar akademik saja di sekolah melainkan belajar 

banyak hal dari aspek sikap hingga keterampilan. 

 Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. 

Artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut 

pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek 
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organisme atau pribadi (Djamarah, 2010:10). Sehingga melalui belajar seseorang 

akan memperoleh pengetahuan yang akan mempengaruhi sikap dan tindakan yang 

akan dilakukan terhadap suatu hal. Hal ini sejalan tentang makna hasil belajar, 

yaitu merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan 

belajar (Susanto, 2013:5). Perubahan tingkah laku yang dimaksud, adalah 

perubahan tingkah laku kearah positif sebagai pembentuk karakter yang baik. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

bersumber dari siswa sendiri yang meliputi; tingkah laku, intelektual, motivasi, 

minat dan kesiapan siswa baik jasmani maupun rohani. Sedangkan faktor 

eksternal bersumber dari lingkungan yaitu meliputi; sarana dan prasarana, 

kompetensi guru, kreatifitas guru, sumber-sumber belajar, metode dan 

lingkungan. 

 Tingkah laku atau sikap setiap individu merupakan salah satu faktor internal 

yang mempengaruhi hasil belajar. Sikap individu dibentung melalui penanaman 

karakter yang di terapkan di sekolah sehingga membentuk karakter masing-

masing siswa. Karakter diartikan sama dengan akhlak dan budi pekerti sehingga 

karakter bangsa sama dengan akhlak bangsa atau budi pekerti. Bangsa yang 

berkarakter adalah bangsa yang berakhlak dan berbudi pekerti (Fitri, 2012:21). 

Karakter yang dimiliki seseorang sekarang ini tidak terlepas dari proses belajar 

yang telah dialaminya sebagai pengalaman dan diterapkannya.  

 Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter menurut 

Depdiknas pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber 
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dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) Religius, 

(2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) 

Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah 

Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, 

(15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung 

Jawab. Nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan kepada peserta didik melalui 

berbagai macam kegiatan di sekolah. Karakter yang baik terdiri dari mengetahui 

hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik-

kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam 

tindakan (Lickona 2013: 82). Dalam penanaman karakter di sekolah di 

implementasikan melalui berbagai macam kegiatan yang ada di sekolah salah 

satunya terintegrasi dalam pembelajaran. Secara eksplisit Pendidikan 

Kewarganegaraan terkait langsung dengan pengembangan budi pekerti dan akhlak 

mulia (Fitri, 2012:13). Dalam penerapan Pendidikan Karakter tidak hanya 

diimplementasikan dalam pembelajaran melainkan melalui pendidikan nonformal 

yang sesuai. 

 Salah satu wadah pendidikan nonformal siswa di sekolah adalah dengan 

melalui pendidikan kepramukaan. Ekstrakulikuler kepramukaan menjadi salah 

satu wadah dalam memperkuat pembentukan karakter siswa di sekolah. Nilai-nilai 

kepramukaaan dalam Dasadarma telah mencakup seluruh karakter bangsa yang 

wajib ditanamkan kepada siswa (Hudiyono 2012: 71).  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan ICCS (International Civic and 

Citizenship Study) tahun 2009, secara rata-rata pengetahuan pendidikan 



7 
 

 
 

kewarganegaraan siswa Indonesia berada di peringkat 36 dari 38 negara. ICCS 

meneliti tentang cara-cara yang dilakukan oleh negara untuk mempersiapkan 

generasi mudanya dalam melaksanakan perannya sebagai warga negara. Selain itu 

ICCS juga meneliti tentang pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai 

kewarganegaraan serta sikap, persepsi dan aktivitas siswa yang berkaitan dengan 

kewarganegaraan (IEA 2010:75). Peringkat Indonesia dalam ICCS tersebut 

menunjukkan bahwa pengetahuan pendidikan kewarganegaraan siswa Indonesia 

masih rendah. 

 Dalam pelaksanaan observasi awal di SD Negeri Gugus Hasanudin yang 

meliputi: SDN 1 Mojoagung, SDN 2 Mojoagung, SDN 3 Mojoagung, SDN 4 

Mojoagung, SDN 1 Rawoh, SDN 2 Rawoh, SDN 1 Pangkalan dan SDN 2 

Pangkalan, peneliti menemukan berbagai permasalahan terkait pendidikan di SD 

saat ini. Ekstrakulikuler pramuka yang sekarang telah diwajibkan di SD untuk 

wadah penanaman karakter belum berjalan secara optimal. Kemudian menurut 

data hasil analisis nilai, ditemukan bahwa nilai siswa pada mata pelajaran PKn 

banyak yang belum tuntas dibandingkan dengan nilai siswa pada mata pelajaran 

lain. Pertama, SD dengan angka KKM 65 pada mata pelajaran PKn (SDN 1 

Pangkalan dan SDN 3 Mojoagung) menunjukkan bahwa 8 (42,1%) siswa dari 19 

siswa SDN 1 Pangkalan dan 9 (33,3%) siswa dari 27 siswa SDN 3 Mojoagung 

belum tuntas. Kedua, SD dengan angka KKM 70 pada mata pelajaran PKn (SDN 

2 Mojoagung dan SDN 4 Mojoagung) menunjukkan 10 (52,6%) siswa dari 19 

siswa SDN 2 Mojoagung dan 12 (42,8%) siswa dari 28 siswa SDN 4 Mojoagung 

belum tuntas. Ketiga, SD dengan angka KKM 75 pada mata pelajaran PKn (SDN 
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1 Mojoagung, SDN 2 Pangkalan, SDN 1 Rawoh dan SDN 2 Rawoh) 

menunjukkan bahwa 10 (34,5%) siswa dari 29 siswa SDN 1 Mojoagung, 8 

(66,6%) siswa dari 12 siswa SDN 2 Pangkalan, 11 (47,8%) siswa dari 23 siswa 

SDN 1 Rawoh, serta 11 (61,1%) siswa dari 18 siswa SDN 2 Rawoh belum tuntas. 

 Penelitian tentang pendidikan karakter terhadap hasil belajar sebelumnya 

juga telah dilakukan oleh Ekawarda dan Euis Marliah dari Universitas Jambi 

tahun 2016 dengan judul jurnal “Penerapan Pendidikan Karakter, Kemampuan 

Berpikir Kreatif dan Hasil Belajar Kewirausahaan Siswa SMK”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui besaran pengaruh penerapan Pendidikan Karakter dan 

kemampuan berpikir kreatif terhadap hasil belajar pada Mata Pelajaran 

Kewirausahaan Kelas XI Jurusan Pemasaran Di SMK PGRI 2 Kota Jambi. 

Penelitian ini merupakan penelitian ex-post facto. Data dikumpulkan melalui 

instrumen berbentuk angket, tes dan studi dokumentasi dari 70 responden. 

Instrumen penelitian dikalibrasi, validitas butir angket dan tes menggunakan 

rumus Pearson Product Moment, reliabilitas dengan internal consistency 

menggunakan rumus Alpha, dan rumus KR-20 untuk instrumen taraf kesukaran 

dan indeks diskriminasi tiap butir soal. Analisis data menggunakan statistik 

deskriftif dan inferensial berbantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan; 

pertama, terdapat pengaruh yang signifikan penerapan pendidikan karakter dengan 

hasil belajar, kedua, terdapat pengaruh yang signifikan kemampuan berpikir 

kreatif terhadap hasil belajar, dan ketiga, terdapat pengaruh bersama penerapan 

pendidikan karakter dan kemampuan berpikir kreatif terhadap hasil belajar. 

Implikasi hasil penelitian adalah, pendidik di sekolah seyogyanya selalu 
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menerapkan pendidikan karakter secara integratif pada setiap mata pelajaran, dan 

selalu memilih model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, serta selalu berupaya membangun 

jiwa kewirausahaan, dalam kerangka membangun insan supra-entrepreneur. 

 Penelitian tentang kepramukaan sebelumnya pernah dilakukan oleh 

Mahlukhah dari Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Banyuwangi 2015 

dengan judul jurnal “Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa SD Negeri 2 Karangmulyo Tegalsari Banyuwangi”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan ekstrakurikuler Pramuka terhadap prestasi 

pendidikan agama Islam Siswa kelas IV, V, dan VI SD Negeri 2 Karangmulyo 

Tegalsari Banyuwangi Tahun Pelajaran 20142015. Untuk mengetahui hubungan 

antara ekstrakurikuler Pramuka terhadap prestasi pendidikan agama Islam siswa 

kelas IV, V, dan VI SD Negeri 2 Karangmulyo Tegalsari Banyuwangi Tahun 

Pelajaran 2014/2015. Analisi data menggunakan rumus product moment. 

Sedangkan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan, maka hasil “r” hitung 

dikonsultasikan dengan table interpretasi nilai “r” product moment. Berdasarkan 

pembahasan teori, hasil analisis, diskusi, dan hasil interprestasi serta beberapa 

data dari lapangan, maka peneliti dapat menyimpulkan 1) Ekstrakurikuler 

Pramuka Siswa Kelas IV, V, dan VI SD Negeri 2 Karangmulyo Tegalsari 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2014/2015 sangat baik. 2) Prestasi Pendidikan 

Agama Islam Siswa Kelas IV, V, dan VI SD Negeri 2 Karangmulyo Tegalsari 

Banyuwangi Tahun Pelajaran 2014/2015 Sangat baik. 3) Ada hubungan 

Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Prestasi Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas 
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IV, V, dan VI SD Negeri 2 Karangmulyo Tegalsari Banyuwangi Tahun Pelajaran 

2014/2015. 4. Ada hubungan sedang antara Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap 

Prestasi Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas IV, V, dan VI SD Negeri 2 

Karangmulyo Tegalsari Banyuwangi Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 Penelitian yang dilakukan Eddy Lion dari Universitas Palangkaraya dengan 

judul “Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Terhadap Sikap Demokratis 

Siswa SMA Negeri se Kota Palangkaraya” Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey ekplanasi, yaitu penjelasan 

penelitian yang menggunakan kuisioner atau daftar pertanyaan yang ditunjukan 

kepada responden. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XI Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Palangka Raya. Populasi dalam penelitian 

ini sebanyak 1.660 orang siswa SMA Negeri di Kota Palangka Raya. Sedangkan 

sampel minimum sebanyak 322 orang siswa SMA Negeri. Angket yang disebar 

850, sedangkan angket yang kembali sejumlah 700 angket. Berdasarkan data yang 

diperoleh melalui penyebaran angket menunjukan bahwa Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) sebagai variabel X berpengaruh positif. Masing-masing 

indikator variabel X yaitu X1 kecerdasan warganegara (civic intelligence) 

berpengaruh 0,5969 kategori sedang. X2 tanggungjawab warganegara (civic 

responsibility) berpengaruh 0,8354 dengan kategori sangat kuat. Sedangkan 

indikator X3 parisipasi warganegara (civic participation) berpengaruh 0,6867 

dengan kategori kuat. Pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang meliputi 

kecerdasan warganegara (civic intelligence) atau X1, tanggungjawab warganegara 

(civic responsibility) atau X2, partisipasi warganegara (civic participation) atau 
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X3 berpengaruh positif terhadap sikap demokratis (Y) siswa Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Negeri se-Kota Palangka Raya. Hal ini dapat dilihat dari p-value 

untuk ketiga variabel X1, X2 dan X3 secara berturut-turut 0,001; 0,000; 0,001 

yang lebih kecil dari  α= 5%. 

 Peneliti bermaksud mengadakan penelitian pendidikan di SD se-Gugus 

Hasanudin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dengan subjek kelas 

V. Penelitian dilaksanakan dengan bersumber pada permasalahan sikap karakter 

baik siswa belum begitu terlihat serta penyelenggaraan ekstrakulikular pramuka 

yang masih belum optimal dilaksanakan sebagai wadah dalam pembentukan 

karakter siswa. Selain itu sebagian siswa juga memiliki nilai rapor PKn semester I 

yang masih di bawah KKM. Penelitian tentang pentingnya penanaman pendidikan 

karakter dan ekstrakulikular kepramukaaan belum pernah dilakukan di SD se-

Gugus Hasanudin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Sehingga, 

peneliti tertarik untuk membuktikan apakah ada hubungan pendidikan karakter 

dan ekstrakulikuler kepramukaan dengan hasil belajar PKn siswa. Untuk 

membuktikan hal tersebut, peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang 

berjudul “Hubungan Pendidikan Karakter dan Ekstrakulikuler Kepramukaan 

dengan Hasil Belajar PKn Siswa SD Kelas V Gugus Hasanudin Kecamatan 

Karangrayung Kabupaten Grobogan”. 
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2. IDENTIFIKASI MASALAH 

 Berdasarkan bermasalahan yang ditemukan di Gugus Hasanudin kelas V, 

dapat ditetapkan beberapa akar permasalahannya yaitu: 

1. Siswa kurang disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. 

2. Masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM pada mata 

pelajaran PKn, IPS, dan Matematika. 

3. Siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan di sekolah. 

4. Siswa kurang sopan dalam bertutur kata dengan orang lain. 

5. Sarana dan prasarana yang tersedia di Gugus Hasanudin kurang mendukung 

untuk kelancaran pembelajaran. 

6. Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan belum diselenggarakan secara 

optimal sesuai SK Kwarnas. 

7. Siswa kurang tertarik mengikuti kegiatan ekstrakulikuler kepramukaan. 

 

3. PEMBATASAN MASALAH 

 Dalam penelitian ini peneliti membatasi pada nilai-nilai karakter siswa 

dalam pendidikan karakter dan hasil kepramukaan siswa dalam mengikuti 

ekstrakulikuler kepramukaan sebagai salah satu wadah penanaman karakter. 

Sehingga peneliti bemaksud meneliti bagaimana hubungan pendidikan karakter 

siswa di sekolah dan ekstrakulikuler kepramukaan dengan hasil belajar PKn siswa 

kelas V. 
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4. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan batasan masalah di tersebut maka dapat ditentukan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1.4.1 Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan pendidikan karakter 

dengan hasil belajar PKn siswa SD kelas V Gugus Hasanudin Kecamatan 

Karangrayung Kabupaten Grobogan? 

1.4.2 Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan ekstrakulikuler 

kepramukaan dengan hasil belajar PKn siswa SD kelas V Gugus 

Hasanudin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan? 

1.4.3 Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan pendidikan karakter 

dengan ekstrakulikuler kepramukaan siswa SD kelas V Gugus Hasanudin 

Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan? 

1.4.4 Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan pendidikan karakter 

dan ekstrakulikuler kepramukaan dengan hasil belajar PKn siswa SD kelas 

V Gugus Hasanudin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan? 

 

5. TUJUAN PENELITIAN 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.5.1 Menguji adanya hubungan yang positif dan signifikan pendidikan karakter 

dengan hasil belajar PKn siswa SD kelas V Gugus Hasanudin Kecamatan 

Karangrayung Kabupaten Grobogan. 
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1.5.2 Mengujii adanya hubungan yang positif dan signifikan ekstrakulikuler 

kepramukaan dengan hasil belajar PKn siswa SD kelas V Gugus 

Hasanudin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. 

1.5.3 Menguji adanya hubungan yang positif dan signifikan pendidikan karakter 

dengan ekstrakulikuler kepramukaan siswa SD kelas V Gugus Hasanudin 

Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. 

1.5.4 Menguji adanya hubungan yang positif dan signifikan pendidikan karakter 

dan ekstrakulikuler kepramukaan dengan hasil belajar PKn siswa SD kelas 

V Gugus Hasanudin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. 

 

6. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Secara rinci, manfaat penelitian akan dikemukakan sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat secara teoritis merupakan manfaat yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang bersifat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan tentang hubungan pendidikan karakter dan ekstrakulikuler 

kepramukaan dengan hasil belajar, sehingga dapat menjadikan informasi dalam 

pembentukan karakter. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis merupakan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini 

bersifat praktis dalam kegiatan pembelajaran. Manfaat tersebut ditunjukkan pada 

berbagai pihak terkait antara lain, guru, sekolah dan peneliti. 
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1.6.2.1 Bagi Guru 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi baru bagi guru 

dalam mengembangkan upaya belajar dan menanamkan pendidikan karakter 

siswa di sekolah. 

1.6.2.2 Bagi Sekolah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk 

meningkatkan mutu pendidikan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar baik koknitif, afektif maupun psikomotor serta 

memberikan informasi dalam meningkatkan penyelenggaraan ekstrakulikuler 

kepramukaan. 

1.6.2.3 Bagi Peneliti 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar baik 

koknitif, afektif maupun psikomotor serta. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Filsafat Pendidikan 

2.1.1.1 Hakikat Filsafat 

Filsafat adalah suatu proses berpikir logis, kritis, dan sistematis tentang segala 

realitas yang ada dan yang mungkin ada yang akan menjadi sikap dan keyakinan 

yang sangat dijunjung tinggi oleh subjeknya (Muhmidayeli, 2011:8). Olah pikir 

tersebut akan mempengaruhi terjadinya perubahan sikap karena informasi baru 

yang didapat dan diolahya. Informasi atau pengetahuan yang didapat harus dikaji 

secara mendalam agar mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat 

adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran 

sesuatu. Sementara filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang 

kependidikan berdasarkan filsafat. Filsafat pendidikan merupakan landasan ilmiah 

bagi pelaksanaan pendidikan yang terus berkembang secara dinamis (Jalaluddin, 

2007:166). 

2.1.1.2 Aliran Filsafat Pendidikan 

Pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah formal, melainkan dapat pula melalui pengalaman yang dialami oleh 

seseorang. Dengan pengalaman nyata akan memberikan sumber pengetahuan 

yang nyata tidak hanya sekedar teori belaka. Penganut empirisme berpandangan 

bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan bagi manusia. Tanpa 



17 
 

 
 

pengalaman, rasio tidak memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran 

tertentu. Pengalaman adalah keseluruhan atau totalitas pengamatan yang disimpan 

di dalam ingatan atau digabungkan dengan suatu pengharapan akan masa depan, 

sesuai dengan apa yang telah diamati pada masa lain (Salahudin, 2011:83).  

Filsafat pendidikan yang berbasis pada empirisme telah menciptakan suatu 

aliran empirisme pendidikan yang berpandangan bahwa dasar-dasar pendidikan 

harus digali dari pengalaman manusia sehingga segala hal yang diberikan kepada 

manusia sesuai dengan perjalanan kehidupannya yang nyata. Pendidikan bukan 

pelajaran idealisme yang mengajarkan sesuatu yang semu, tanpa bukti yang pasti. 

Pengalaman manusia memiliki kebenaran yang pasti dan dapat dirasionalisasi 

sesuai dengan daya ingat pemilik pengalamannya masing-masing. Dengan 

pendidikan berbasis pengalaman, antara subyek dan obyek, pendidikan akan 

terjadi saling memberi informasi karena pendidikan tidak akan dinamis apabila 

tidak ada dua unsur penting, yaitu memberi dan menerima menurut Noeng 

Mohadjir (dalam Salahudin 2011:89). Dalam hal ini pengalaman merupakan cara 

belajar yang nyata yang dapat langsung ditangkap oleh panca indra manusia. 

Filsafat pendidikan dapat dikatakan sebagai landasan atau dasar dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yakni 

Pancasila. Menurut Aritoteles, tujuan pendidikan sama dengan tujuan 

didirikannya suatu negara. Sehingga penyelenggaraan pendidikan di Indonesia 

haruslah sejalan dengan tujuan ideologi Pancasila. Hubungan fungsi Pancasila 

dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, bahwa Pancasila 

adalah pandangan hidup bangsa yang menjiwai sila-silanya dalam kehidupan 
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sehari-hari. Dan untuk menerapkan sila-sila Pancasila, diperlukan pemikiran yang 

sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat 

dilaksanakan (Jalaludin, 2009:171). Sehingga penyelenggaraan pendidikan di 

Indonesia dilaksanakan dengan berdasarkan asas-asas pancasila sebagai falsafat 

hidup bangsa yang menjadi identitas Indonesia agar penyelenggaraan pendidikan 

tersebut selaras dengan tujuan pendidikan nasional. pendidikan yang dimaksud 

tidak hanya meliputi komponen akademik melainkan memiliki cakupan yang luas 

untuk membentuk manusia yang berpengetahuan, berbudi pekerti luhur, dan 

berakhlak mulia. 

2.1.1.3 Etika dan Pendidikan 

Nilai adalah gambaran seseorang tentang sesuatu yang indah dan yang 

menarik, mempesona, yang menakjubkan, yang membuat kita bahagia, senang 

dan ingin memilikinya. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi 

pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral 

berkenaan dengan kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik atau 

buruk, benar atau salah, tepat atau tidak tepat, atau menyangkut cara seseorang 

bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain. Pendidikan secara luas 

dianggap sebagai usaha moral. Subjek didik diupayakan dengan penanaman nilai-

nilai moral dan peningkatan perilaku individual maupun sosial (Muhmidayeli, 

2011:114). Dalam sistem pendidikan tidak hanya mengunggulkan aspek kognitif 

saja melainkan aspek afektif dan psikomotor perlu diseimbangkan. Hal tersebut 

perlu dilakukan untuk mencapai terciptanya peserta didik yang unggul dalam 

prestasi dan memiliki budi pekerti yang baik. 
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2.1.2 Belajar  

2.1.2.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja atau 

dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga terjadi perubahan perilaku pada dirinya yang relatif 

tetap baik dalam berpikir, merasa maupun bertindak. Adanya perubahan perilaku 

ke arah yang baik mengindikasikan bahwa belajar diperlukan untuk mendapatkan 

konsep, pengetahuan, dan pemahaman sebagai bekal dalam berpikir maupun 

bertindak (Susanto, 2014:4). Dengan belajar anak memperoleh pengetahuan baru 

yang akan memberikan pengaruh terhadap dirinya. Belajar tidak hanya melalui 

pendidikan di sekolah melainkan didapat melalui keluarga, lingkungan sekitar 

maupun pengalaman. Melalui pengalaman anak memperoleh pengetahuan nyata 

yang akan ia ingat dan dijadikan pembelajaran untuk mengambil tindakan ataupun 

keputusan dengan tepat. 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap orang dan 

belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh 

seseorang. Belajar memegang peranan penting didalam perkembangan, kebiasaan, 

sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang (Rifa‟I dan 

Anni 2012:66). Perkembangan sikap dan kepribadian seseorang tidak berubah 

secara cepat, melainkan melalui proses belajar yang dialami dan dari proses 

belajar tersebut seseorang memperoleh sesuatu yang baru. Karena belajar adalah 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 
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dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2013:2). Belajar merupakan 

suatu proses atau kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan karena belajar bukan 

hanya mengingat, akan tetapi mengalami sendiri (Hamalik, 2008:27). 

Kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif dikembangkan oleh individu 

melalui kegiatan atau proses belajar dengan mengalami, mengolah, dan 

memperolehnya sendiri.  

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, disiimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses bagi seseorang untuk mencapai perubahan tingkah laku dengan 

melalui pengalaman maupun pengetahuan baru yang diterimanya. Perubahan 

tingkah laku yang dimaksud yakni meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. 

2.1.2.2 Faktor-Faktor Belajar 

Belajar yang efektif sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional yang 

ada. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan; siswa yang belajar melakukan 

banyak kegiatan baik kegiatan neural system, seperti melihat, mendengar, 

merasakan, berpikir, kegiatan motoris, dan sebagainya maupun kegiatan-

kegiatan lainnya yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, sikap, 

kebiasaan, dan minat. Apa yang telah dipelajari perlu digunakan secara praktis 

dan diadakan ulangan secara kontinu dibawah kondisi yang serasi, sehingga 

penguasaan hasil belajar menjadi lebih mantap. 

2. Belajar memerlukan latihan, agar jalan yang terlupakan dapat dikuasai 

kembali dan pelajaran yang belum dikuasai akan dapat lebih mudah dipahami. 
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3. Belajar siswa lebih berhasil, belajar akan lebih berhasil jika siswa merasa 

berhasil dan mendapatkan kepuasannya. Belajar hendaknya dilakukan dalam 

suasana yang menyenangkan. 

4. Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal dalam 

belajarnya. Keberhasilan akan menimbulkan kepuasan dan mendorong belajar 

lebih baik, sedangkan kegagalan akan menimbulkan frustasi. 

5. Faktor asosiasi besar manfaatnya dalam belajar, karena semua pengalaman 

belajar antara yang lama dengan yang baru, secara berurutan diasosiasikan, 

sehingga menjadi satu kesatuan pengalaman. 

6. Pengalaman masa lampau (bahan apersepsi) dan pengertian-pengertian yang 

telah dimiiki oleh siswa, besar peranannya dalam proses belajar. 

7. Faktor kesiapan belajar. Murid yang telah siap belajar akan dapat melakukan 

kegiatan belajar lebih mudah dan berhasil. Faktor kesiapan ini erat 

hubungannya dengan masalah kematangan, minat, kebutuhan, dan tugas-tugas 

perkembangan. 

8. Faktor minat dan usaha. Belajar dengan minat akan mendorong siswa belajar 

lebih baik daripada belajar tanpa minat. Minat ini timbul apabila murid tertarik 

akan sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau merasa bahwa sesuatu 

yang akan dipelajari dirasakan bermakna bagi dirinya. 

9. Faktor-faktor fisiologi. Kondisi badan siswa yang belajar sangat berpengaruh 

dalam proses belajar. Badan yang lemah, lelah akan menyebabkan perhatian 

tak mungkin akan melakukan kegiatan belajar yang sempurna. 
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10. Faktor intelegensi. Murid yang cerdas akan lebih berhasil dalam kegiatan 

belajar, karena ia lebih mudah mengingat-ingatnya. Anak yang cerdas akan 

lebih mudah berpikir kreatif dan lebih cepat mengambil keputusan (Hamalik, 

2008:32). 

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dibedakan 

menjadi tiga macam: 

1. Faktor internal (faktor dari siswa), yakni keadaan atau kondisi jasmani dan 

rohani siswa. 

2. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di sekitar 

siswa. 

3. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pembelajaran (Islamuddin, 

2012:181). 

Faktor-faktor belajar merupakan segala hal yang mempengaruhi proses 

belajar siswa. Berdasarkan teori sebelumnya yang mengungkapkan faktor-faktor 

belajar, dapat diketahui bahwa proses belajar dipengaruhi oleh beberapa hal yang 

dapat menghambat maupun mendukung. Faktor-faktor tersebut dapat 

diklasifikasikan kedalam faktor dari luar dan faktor dari dalam diri siswa. Faktor 

dari dalam diri siswa adalah segala hal yang timbul diakibatkan oleh diri sendiri 

sedangkan faktor dari luar adalah segala penyebab yang ditimbulkan oleh 

lingkungan maupun keadaan dari luar diri sendiri. 
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2.1.2.3 Ciri-Ciri Perubahan Tingkah Laku dalam Belajar 

Secara psikologis belajar akan membawa perubahan tingkah laku individu. 

Perubahan tingkah laku yang terjadi pada individu dapat terjadi karena adanya 

pengalaman baru maupun dari hasil belajar yang dihayati sehingga benar-benar 

dipelajari. Perubahan yang terjadi akibat belajar adalah perubahan yang 

bersentuhan dengan aspek kejiwaan dan mempengaruhi tingkah laku. Ciri-ciri 

perubahan tingkah laku dalam belajar adalah sebagai berikut: 

1. Perubahan terjadi secara sadar 

Ini berarti bahwa individu yang belajar akan menyadari terjadinya 

perubahan itu atau sekurang–kurangnya individu meresakan telah terjadi adanya 

suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya seseorang menyadari bahwa 

pengetahuannya bertambah setelah belajar atau mendapat pengalaman. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

 Sebagai hasil belajar perubahan yang terjadi dalam diri individu 

berlangsung terus menerus dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan 

menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun 

proses belajar berikutnya. Misalnya, jika seorang anak belajar menulis, maka ia 

akan mengalami perubahan dari tidak dapat menulis menjadi dapat menulis. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan selalu bertambah dan tertuju 

untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, 

makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak dan makin baik 

perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan 
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itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dengan usaha individu sendiri. 

Misalnya, perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi dengan 

sendirinya karena dorongan dari dalam, tidak termasuk perubahan dalam 

pengertian belajar.  

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara yang terjadi hanya untuk beberapa saat 

saja, seperti berkeringat, keluar air mata, menangis, dan sebagainya tidak dapat 

digolongkan sebagai perubahan dalam pengertian belajar. Perubahan yang terjadi 

karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Ini berarti tingkah laku 

yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Misalnya, kecakapan seorang 

anak dalam memainkan piano setelah belajar, tidak akan hilang, melainkan akan 

terus dimiliki dan bahkan makin berkembang bila terus dipergunakan atau dilatih. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Ini berarti perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan 

dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar 

disadari. Misalnya seseorang yang belajar mengetik, sebelumnya sudah 

menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik, atau 

tingkat kecakapan mana yang dicapanya. 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui sesuatu proses belajar 

meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, 

sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara meneluruh 
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dalam sikap kebiasaan, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya (Djamarah, 

2011: 15). 

2.1.2.4 Teori-Teori Belajar 

Pada dasarnya konsep kegiatan pembelajaran dalam kegiatan belajar 

berlandaskan pada teori-teori yang mendukung, sehingga kegiatan belajar 

memiliki tujuan yang jelas. Berikut ini merupakan teori-teori belajar yang 

mendukung. 

1. Teori belajar Humanistik 

Fokus utama dari teori belajar humanistik adalah hasil pendidikan yang 

bersifat afektif, belajar tentang cara-cara belajar dan meningkatkan kreativitas dan 

semua potensi peserta didik. Hasil belajar dalam pandangan humanistik adalah 

kemampuan peserta didik mengambil tanggungjawab dan menentukan apa yang 

dipelajari dan menjadi individu yang mampu mengarahkan diri sendiri (self-

directing) dan mandiri (independent). Disamping itu pendekatan humanistik 

memandang pentingnya pendekatan pendidikan di bidang kreativitas, minat 

terhadap seni, dan hasrat ingin tahu. Oleh karena itu pendekatan humanistik 

kurang menekankan pada kurikulum standar, perencanaan pembelajaran, ujian, 

sertifikasi pendidik, dan kewajiban hadir di sekolah (Rifa‟I dan Anni, 2012:122). 

Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan 

untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori belajar humanistik 

sangat mementingkan isi yang pelajari dari pada proses belajar itu sendiri. Salah 

satu tokoh yang menganut aliran humanis ini adalah Bloom dan Krathwohl yang 

terkenal dengan “Taksonomi Bloom”. Pada tatanan praktis, taksonomi Bloom ini 



26 
 

 
 

elah membantu para pendidik dan guru untuk merumuskan tujuan-tujuan belajar 

yang akan dicapai, dengan rumusan yang mudah dipahami. Secara ringkas, ketiga 

kawasan dalam taksonomi Bloom tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Domain kognitif, terdiri atas 6 tingkatan, yaitu: 

 pengetahuan (mengingat, menghafal), 

 pemahaman (menginterpretasikan), 

 aplikasi (menggunakan konsep untuk memecahkan masalah), 

 analisis (menjabarkan suatu konsep), 

 sintesis (menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep 

utuh), 

 evaluasi (membandingkan nilai-nilai, ide, metode dan lainnya). 

b. Domain psikomotor, terdiri atas 5 tingkatan, yaitu: 

 peniruan (meniru gerak), 

 penggunaan (menggunakan konsep untuk melakukan gerak), 

 ketepatan (melakukan gerak dengan benar), 

 perangkaian (melakukan gerakan sekaligus dengan benar), 

 naturalisasi (melakukan gerak secara wajar). 

c. Domain afektif, terdiri atas 5 tingkatan, yaitu: 

 pengenalan (ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu), 

 merespon (aktif berpartisipasi), 

 penghargaan (menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai tertentu), 

 pengorganisasian (menghubungkan nilai-nilai yang dipercayainya), 

 pengalaman (menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidupnya). 
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2. Teori Behavioristik 

Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai 

akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar 

merupakan bentuk yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk 

bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan 

respon. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi 

melalui interaksi dalam lingkungannya, yang kemudian akan menimbulkan 

perubahan tingkah laku  (Budiningsih, 2012). Seseorang dikatakan telah belajar 

apabila terjadi perubahan tingkah laku didalam dirinya, perubahan ini merupakan 

hasil dari belajar. Teori behavioristik menekankan pada hasi belajar, yaitu 

perubahan tingkah laku yang dapat dilihat, dan tidak begitu memperthatikan apa 

yang terjadi di dalam otak manusia karena hal tersebut tidak dapat dilihat. 

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan 

perubahan tingkah laku (Winataputra, 2008:2.6). 

Belajar merupakan proses perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang 

dimaksud berwujud perilaku yang tampak (overt behavior) atau perilaku yang 

tidak tampak (innert behavior). Perilaku yang tampak misalnya: menulis, 

memukul, menendang, sedangkan perilaku yang tidak tampak misalnya: berfikir, 

bernalar, dan berkhayal. Perubahan perilaku yang diperoleh bersifat permanen; 

dalam arti bahwa perubahan perilaku tersebut dapat dipergunakan untuk merespon 

stimulus yang sama atau hampir sama. Namun demikian tidak semua perubahan 

perilaku merupakan perwujudan dari hasil belajar, karena terdapat perubahan 

perilaku yang tidak disebabkan oleh kegiatan belajar. 
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Aspek penting yang dikemukakan oleh aliran behavioristik dalam belajar 

adalah bahwa hasil belajar (perubahan perilaku) itu tidak disebabkan oleh 

kemampuan internal manusia (insight), tetapi karena faktor stimulus yang 

menimbulkan respons. Untuk itu, agar aktivitas belajar siswa dikelas dapat 

mencapai hasil belajar yang optimal, maka stimulus harus dirancang sedemikian 

rupa (menarik dan spesifik) sehingga mudah direspon oleh siswa. Oleh karena itu 

siswa akan memperoleh hasil belajar, apabila dapat mencari hubungan antara 

stimulus (S) dan respon (R) tersebut. Teori behaviorisme memfokuskan pada 

tujuan, tingkat pengetahuan, dan penguatan. 

3. Teori Belajar Kognitif 

Teori belajar kognitif sangat erat hubungannya dengan teori psikologi 

kognitif. Dalam hal belajar, aspek psikologi ini memandang bahwa proses belajar 

yang terjadi pada seseorang tidak tampak dari luar dan sifatnya kompleks. Karena 

perilkau belajar seseorang tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar (eksternal), 

melainkan dipengaruhi oleh cara-cara bagaimana terjadinya proses informasi di 

dalam diri seseorang (faktor internal) (Winataputra, 2008:3.3). Dalam hal ini hasil 

belajar seseorang tidak terlihat tampak yakni pada perubahan tingkah laku, 

melainkan hasil belajar dilihat dari seberapa besar kemampuan mengingat 

seseorang maupun seluas apa pengetahuan seseorang. Pada dasarnya teori belajar 

kognitif menekankan pada cara-cara seseorang menggunakan pikirannya untuk 

belajar, mengingat, dan pergunakan pengetahuan yang telah diperoleh dan 

disimpan di dalam pikirannya secara efektif (Rifa‟I dan Anni, 2012:106). Dalam 
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teori belajar kognitif terbagi kedalam beberapa pendekatan teori yang sesuai yakni 

teori belajar pengolahan informasi dan teori konstruktivisme. 

Teori belajar pengolahan informasi menjelaskan bahwa informasi yang 

memasuki pikiran setiap orang adalah melalui alat-alat penginderaan itu sebagian 

ada yang disimpan dan sebagian ada yang diabaikan. Pengolahan informasi 

dengan baik oleh otak akan tertanam dan menjadi ingatan sehingga menambah 

pengetahuan.  

Teori belajar konstruktivisme menyatakan bahwa belajar lebih dari sekedar 

mengingat. Peserta didik yang memahami dan mampu menerapkan pengetahuan 

yang telah dipelajari, mereka harus mampu memecahkan masalah, menemukan 

sesuatu untuk dirinya sendiri.Teori ini memfokuskan pada peserta didik 

mengkostruksikan pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan 

lingkungannya. Intisari teori belajar konstruktivisme adalah bahwa belajar 

merupakan proses penemuan (discovery) dan transformasi informasi kompleks 

yang berlangsung pada diri seseorang (Rifa‟I dan Anni, 2012). 

 

2.1.3 Hasil Belajar 

2.1.3.1 Hakikat Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh peserta didik berkat 

adanya usaha atau pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk 

penguasaan, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai 

aspek kehidupan sehingga nampak perubahan tingkah laku pada diri individu 

(Priansa, 2014:216). Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 
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peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Hasil belajar, yaitu perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar (Susanto, 2014:5). 

Dengan belajar akan memberikan perubahan kearah yang lebih baik yang meliputi 

berbagai aspek. Perubahan ke arah yang lebih baik menandakan bahwa seseorang 

tersebut telah belajar dengan baik. Aspek yang dimaksud adalah aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor. 

2.1.3.2 Macam-Macam Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar siswa mencakup segala hal yang dipelajari di sekolah, 

baik itu mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan 

mata pelajaran yang diberikan kepada siswa (Susanto, 2014:6). 

Hasil belajar siswa di klasifikasikan ke dalam tiga ranah (domain), yaitu (1) 

domain kognitif (pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa dan 

kecerdasan logika-matematika), (2) domain afektif (sikap dan nilai atau yang 

mencakupkecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intra pribadi, dengan kata lain 

kecerdasan emosional), dan (3) domain psikomotor (keterampilan atau yang 

mencakup kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual-spasial, dan kecerdasan 

musical) (Poerwanti, 2008:7-5). Sesuai dengan penjelasan tersebut, Benyamin S. 

Bloom menyampaikan tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar yang 

meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. 

1. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan 
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(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evaluation). Sehingga ranah kognitif 

adalah bagaimana kecerdasan kita mengolah segala informasi yang diterima untuk 

dijadikan pengetahuan baru maupun pengalaman baru yang akan menjadikan 

individu makhluk berintelektual. 

a. Pengetahuan (knowledge) 

Pengetahuan didefinisikan sebagai perilaku mengingat atau mengenali 

informasi (materi peserta didikan) yang telah dipelajari sebelumnya. Pengetahuan 

ini meliputi pengingatan kembali tentang rentangan materi yang luas, mulai dari 

fakta spesifik sampai teori yang kompleks. Pengetahuan mencerminkan tingkat 

hasil belajar paling rendah pada ranah kognitif. 

b. Pemahaman (comprehension) 

Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan memperoleh makna dari 

materi peserta didikan. Hal ini ditunjukan melalui penerjemahan materi peserta 

didikan, dan melalui mengestimasikan kecenderungan masa depan. 

c. Penerapan (application) 

Penerapan mengacu pada kemampuan menggunakan materi peserta didikan 

yang telah dipelajari di dalam situasi baru dan kongkrit. Hal ini mencakup 

penerapan hal-hal seperti aturan, metode, konsep, prinsip-prinsip, dalil, dan teori. 

d. Analisis (analysis) 

Analisis mengacu pada kemampuan memecahkan material kedalam bagian-

bagian sehingga dapat dipahami struktur organisasinya. Hal ini mencakup 
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identifikasi bagian-bagian, analisis hubungan antar bagian dan mengenali prinsip-

prinsip pengorganisasian. 

e. Sintesis (synthesis) 

Sintesis mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian dalam 

rangka membentuk struktur yang baru. 

f. Penilaian (evaluation) 

Penilaian mengacu pada kemampuan membuat keputusan tentang nilai 

materi peserta didikan untuk tujuan tertentu. 

2. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kategori 

tujuannya mencerminkan hirarkhi yang berentangan dari kainginan untuk 

menerima sampai dengan pembentukan pola hidup. Ranah afektif mencakup 

kategori penerimaan (receiving), penanggapan (responding), penilaian (valuing), 

pengorganisasian (organization), pembentukan pola hidup (organization by a 

value complex). 

a. Penerimaan  

Mengacu pada keinginan peserta didik untuk menghadirkan rangsangan atau 

fenomena tertentu (aktivitas kelas, buku teks, musik dan sebagainya). 

b. Penanggapan 

Penanggapan mengacu pada partisipasi aktif pada diri peserta didik. Pada 

tingkat ini peserta didik tidak hanya menghadirkan fenomena tertentu tetapi juga 

mereaksikannya dengan berbagai cara. 
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c. Penilaian 

Penilaian berkaitan dengan harga atau nilai yang melekat pada objek, 

fenomena atau perilaku tertentu pada diri peserta didik. Penilaian didasarkan pada 

internalisasi seperangkat nilai tertentu, namun menunjukkan nilai-nilai yang 

diungkapkan didalam perilaku yang ditampakkan oleh peserta didik. 

d. Pengorganisasian 

Pengorganisasian berkaitan dengan perangkaian nilai-nilai yang berbeda, 

memecahkan kembali konflik-konflik antar nilai, dan mulai menciptakan sistem 

nilai yang konsisten secara internal. 

e. Pembentukan pola hidup 

Pembentukan pola hidup mengacu  pada individu  peserta didik memiliki 

sistem nilai yang telah mengendalikan perilakunya dalam waktu cukup lama 

sehingga mampu mengembangkannya menjadi karakteristik gaya hidupnya. 

3. Ranah psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Elizabeth Simpson 

adalah persepsi (perception), kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided 

response), gerakan terbiasa (mechanism), gerakan kompleks (complex overt 

response), penyesuaian (adaptation), dan kreativitas (originality). 

a. Persepsi 

Berkaitan dengan penggunaan organ penginderaan untuk memperoleh 

petunjuk yang memandu kegiatan motorik. 
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b. Kesiapan 

Kesiapan mengacu pada pengambilan tipe kegiatan tertentu. 

c. Gerakan terbimbing 

Gerakan terbimbing berkaitan dengan tahap-tahap awal di dalam belajar 

keterampilan kompleks. 

d. Gerakan terbiasa 

Gerakan terbimbing berkaitan dengan tindakan kinerja dimana gerakan yang 

telah dipelajari itu telah menjadi biasa dan gerakan dapat dilakukan dengan sangat 

meyakinkan dan mahir. 

e. Gerakan kompleks 

Gerakan kompleks berkaitan dengan kemahiran kinerja dari tindakan 

motorik yang mencakup pola-pola gerakan yang kompleks. 

f. Penyesuaian 

Penyesuaian berkaitan dengan keterampilan yang dikembangkan sangat baik 

sehingga individu partisipan dapat memodifikasi pola-pola gerakan sesuai dengan 

persyaratan-persyaratan baru atau ketika menemui situasi masalah baru. 

g. Kreativitas 

Kreativitas mengacu pada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk 

disesuaikan dengan situasi tertentu atau masalah-masalah tertentu (Rifa‟I dan 

Anni, 2012:70-74). 
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2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan oleh beberapa 

faktor yang mempengaruhinya. Pencapaian hasil belajar dipengaruhi faktor yang 

berasal dari dalam diri orang yang belajar dan faktor dari luar dirinya.  

a. Faktor Internal (yang berasal dari dalam) 

1. Kesehatan 

Pemeliharaan kesehatan sangat penting bagi setiap orang baik fisik maupun 

mental, agar badan tetap kuat, pikiran selalu segar dan bersemangat dalam 

melaksanakan kegiatan belajar. Oleh karena itu pemeliharan kesehatan sangat 

penting baik fisik maupun mental agar pikiran selalu segar dan bersemangat 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

2. Intelegensi dan Bakat 

Seseorang yang memilki baik (IQ-nya tinggi) umumnya mudah belajar dan 

hasilnyapun cenderung baik. Sebaliknya orang yang intelegensi rendah cenderung 

mengalami kesulitan dalam belajar, lambat berpikir sehingga prestasi belajarnya 

pun rendah. Bakat juga mempengaruhi keberhasilan belajar. Misalnya bermain 

piano, apabila memiliki bakat musik, akan lebih mudah dan cepat pandai 

dibandingkan dengan yang tidak memilki bakat. 

3. Minat dan Motivasi 

Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari hari 

sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal besar artinya untuk 

mencapai/memperoleh benda atau tujuan yang diminati. Minat belajar yang besar 
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cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar kurang 

akan menghasilkan prestasi yang rendah. 

Motivasi berdeda dengan minat. Motivasi adalah pendorong untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan. Seseorang yang belajar dengan motivasi kuat, akan 

melaksanakan semua kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh dan penuh 

semangat. Sebaliknya, belajar dengan motivasi yang lemah, akan malas bahakan 

tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran. 

4. Cara Belajar 

Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya. 

Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, psikologis, dan ilmu 

kesehatan, akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan.Teknik-teknik belajar 

perlu diperhatikan bagaimana caranya membaca, mencatat, menggarisbawahi, 

membuat ringkasan, apa yang harus dicatat dan sebagainya. Selain teknik tersebut 

perlu diperhatikan, perlu juga diperhatikan waktu belajar, tempat, fasilitas, 

penggunaan media pengajaran dan penyesuaian bahan pengajaran. 

b. Faktor Eksternal  

1. Keluarga  

Faktor keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam 

belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, 

cukup atau kurang perhatian dan bimbiingan orang tua, rukun tidaknya kedua 

orang tua, akrab tidaknya orang tua dengn anak-anak, tenang tidaknya situasi 

dalam rumah, semuanya itu turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Selain 

itu, faktor keadaan rumah juga turut mempengaruhi keberhasilan belajar. 
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2. Sekolah  

Kualitas guru, metode pengajarannya, kesesuaian kurikulum dengan 

kemampuan anak, keadaan fasilitas/perlengkapan di sekolah, keadaan ruangan, 

jumlah murid per kelas, pelaksanaan tata tertib sekolah, dan sebagainya, semua ini 

turut mempengaruhi keberhasilan belajar anak. Demikian pula jika jumlah murid 

per kelas terlalu banyak, dapat mengakibatkan kelas kurang tenang, dan hubungan 

guru dengan murid kurang akrab, kontrol guru menjadi lemah, murid menjadi 

acuh terhadap gurunya, sehingga motivasi belajar menjadi lemah. 

3. Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar. Bila di sekitar 

tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang 

berpendidikan, terutama anak-anaknya bersekolah tinggi dan moralnya baik, gal 

ini kan mendorong anak lebih giat belajar. Tetapi sebaliknya, apabila tinggal 

dilingkungan banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan pengangguran, hal ini 

akan mengurangi semangat belajar  atau dapat dikatakan tidak menunjang 

sehingga motivasi belajar kurang. 

4. Lingkungan sekitar 

Lingkungan sekitar yang mempengaruhi keberhasilan belajar mencakup 

keadaan lingkungan, bangunan rumah, suasana sekita, keadaan lalu lintas, iklim, 

dan sebagainya. Misalnya bangunan rumah pendunduk sangat rapat, akan 

mengganggu belajar. Keadaan lalu lintas yang membisingkan, hiruk pikuk orang 

disekitar, suasana pabrik, polusi udara, iklim yang terlalu panas, semuanya ini kan 
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mempengaruhi kegairahan belajar. Sebaliknya, tempat yang sepi dengan iklim 

yang sejuk, ini akan menunjang proses belajar (Dalyono, 2010:55). 

Sehingga untuk mencapai keberhasilan dalam belajar perlu memperhatikan 

segala faktor dari luar maupun dari dalam. Faktor-faktor tersebut memberikan 

dampak yang berbeda-beda pada setiap individu. seperti faktor dorongan dari 

dalam diri siswa yang berbeda, tentunya hasil belajar juga berbeda. 

 

2.1.4 Pendidikan Karakter 

Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti 

(kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu 

tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak 

(Ki Hajar Dewantoro dalam Daryanto, 2013:69). Pendidikan adalah usaha sadar 

dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab 

untuk mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan 

cita-cita pendidikan (Munib, 2012:31). Pendidikan juga merupakan usaha dan 

upaya para pendidik yang bekerja secara interaktif dengan para peserta didik 

untuk meningkatkan dan mengembangkan serta memajukan kecerdasan dan 

keterampilan semua oraang yang terlibat dalam pendidikan (Salahudin 2011:22). 

Melalui pendidikan manusia memperoleh pengetahuan mengenai tata cara hidup 

di masyarakat sebagai mana mestinya sesuai dengan budaya, karena pendidikan 

merupakan proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang (Kemendiknas, 

2010:36).  
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Berdasarkan pendapat yang telah dijelaskan, melalui pendidikan dapat 

menambah khasanah pengetahuan sehingga bermanfaat bagi kelangsungan hidup 

seseorang. Pendidikan merupakan proses mendidik, membina, mengendalikan, 

mengawasi, memengaruhi, dan menstranmisikan ilmu pengetahuan yang 

dilaksanakan oleh para pendidik kepada anak didik untuk membebaskan 

kebodohan, meningkatkan pengetahuan, dan membentuk kepribadian yang lebih 

baik dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian yang secara 

tidak langsung semua komponen pendidikan yang meliputi peserta didik, 

pendidik, orang tua, dan semua orang terlibat di dalam pengembangan dan 

peningkatan ilmu pengetahuan dan kecerdasan.  

2.1.4.1 Pengertian Karakter 

Secara etimologi, istilah karakter dalam bahasa Yunani dan Latin, character 

berasal dari kata charassein yang artinya mengukir corak yang tetap dan tidak 

terhapuskan. Watak atau karakter merupakan perpaduan dari segala tabiat 

manusia yang bersifat tetap sehingga menjadi tanda khsus untuk membedakan 

orang yang satu dengan orang yang lain (Daryanto dan Darmiatun, 2013:9). 

Secara istilah (terminology), karakter diartikan sebagai sifat manusia pada 

umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah 

sifat kejiawaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau 

sekelompok orang. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

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

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, 
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budaya, dan adat istiadat. Karakter juga dapat diartikan sama dengan akhlak dan 

budi pekerti sehingga karakter bangsa sama dengan akhlak bangsa atau budi 

pekerti. Bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang berakhlak dan berbudi 

pekerti (Fitri, 2012:21). Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang 

menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup bekerja sama, baik dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara (Suyanto dalam Daryanto, 

2013:9).  

Karakter merupakan dasar utama dalam ilmu pengetahuan maupun 

keterampilan, pengetahuan tanpa didasari adanya karakter yang baik akan 

menyesatkan pemilik ilmu. Setiap individu mempunyai karakteristik yang 

membedakan individu yang satu dengan individu yang lain. Hal tersebut meliputi 

cara berperilaku setiap intividu yang berbeda, cara berpikir dan cara mengatasi 

masalah. 

Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh guru untuk 

mempengaruhi karakter peserta didik (Asmani, 2013:31). Pendidikan karakter 

adalah suatu penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan Karakter dapat dimaknai sebagai 

“the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character 

development” (Aqib dan Sujak, 2012:3).  

Dengan demikian pendidikan karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai 

baik kepada peserta didik dengan memperhatikan aspek spiritual, aspek sosial, 

aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan, individu agar memiliki budi pekerti 
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baik dan akhlak mulia sehingga membentuk kepribadian yang luhur. Komponen 

sekolah yang terlibat dalam pendidikan karakter meliputi isi kurikulum, proses 

pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, 

pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokulikuler, 

pemberdayaan sarana dan prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga 

sekolah/lingkungan. 

2.1.4.2 Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan Karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang 

tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotongroyong, 

berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan Pancasila (Daryanto dan Darmiatun, 2013:44). Dalam 

penerapannya di sekolah pendidikan karakter menjadi salah satu upaya dalam 

meningkatkan kualitas siswa, sesuai dengan tujuannya yakni untuk meningkatkan 

mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia secara utuh, terpadu dalam 

segala bentuk kegiatan di sekolah dan seimbang sesuai dengan kompetensi lulusan 

(Asmani, 2013:43).  

Pendidikan karakter dalam seting sekolah memiliki tujuan sebagai berikut. 

1. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap 

penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan peserta didik 

yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. 
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2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai 

yang dikembangkan oleh sekolah. 

3. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab Pendidikan Karakter bersama (Kesuma, 2012:9).  

Tujuan diperlukan agar penyelenggaraan pendidikan karakter dapat terarah 

dengan benar dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia. 

Tujuan pendidikan karakter utamanya adalah membentuk perilaku siswa kearah 

positif dengan penanaman nilai-nilai dan budi pekerti melalui pendidikan di 

sekolah sebagai penyelenggara pendidikan formal. Pendidikan karakter sebagai 

wadah dalam membentuk manusia yang berkepribadian baik,  berwawasan luas, 

mampu bersaing global dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan sebagai 

landasan utama supaya berjalan dengan terarah 

2.1.4.3 Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter 

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di sekolah harus didasarkan pada 

prinsip-prinsip yang mendasar, sehingga penyelenggaraan pendidikan karakter 

dapat terarah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan karakter.  Berikut 

ini merupakan prinsip-prinsip pendidikan karakter yang perlu diperhatikan. 

1. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. 

2. Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, 

perasaan, dan perilaku. 

3. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk membangun 

karakter. 

4. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. 
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5. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku 

yang baik. 

6. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang 

menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan membantu 

mereka untuk sukses. 

7. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik. 

8. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi 

tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang 

sama. 

9. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam 

membangun inisiatif pendidikan karakter. 

10. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha 

membangun karakter. 

11. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru 

karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik (Aqib 

dan Sujak, 2012:11). 

2.1.4.4 Komponen Pendidikan Karakter 

Dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah, semua komponen 

yang ada di sekolah harus di libatkan, untuk mendukung kelancaran keberhasilan 

pendidikan karakter. Komponen sekolah yang dimaksud adalah meliputi isi 

kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata 

pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kokulikuler, 

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga 
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sekolah atau lingkungan (Asmani, 2013:35). Penilaian pendidikan karakter 

meliputi tiga komponen diantaranya penilaian di kelas, di sekolah dan dirumah. 

Dalam hal ini pendidikan karakter yang dimaksud adalah pendidikan karakter 

berbasis sekolah yang melibatkan komponen peserta didik, guru kelas, kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, penjaga sekolah, pustakawan, tenaga administrasi 

sekolah, dan teknisi jika ada (Kesuma, 2012:141). 

Setiap komponen sekolah memiliki peranannya masing-masing dalam 

mewujudkan keberhasilan penyelengaraan pendidikan karakter. Masing-masing 

komponen memiliki peranan sebagai berikut. 

1. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah merupakan panutan utama bagi 

seluruh warga sekolah. Peran yang dimainkan pimpinan sekolah adalah dalam 

bentuk melakukan pembinaan secara terus-menerus dalam hal pemodelan, 

pengajaran dan penguatan karakter yang baik terhadap semua warga sekolah. 

Kepala sekolah harus menjadi teladan sehingga sikap dan perilakunya dapat di 

contoh. Selain itu kepala sekolah harus membuat kebijakan-kebijakan dengan 

pertimbangan yang matang kebermanfaatannya sehingga menciptakan kegiatan-

kegiatan yang mendukung keberhasilan pendidikan karakter. 

2. Tim pengawal budaya sekolah dan karakter 

Tim ini terdiri dari pimpinan sekolah, bimbingan dan konseling, guru dan 

perwakilan orang tua/wali siswa. Tim ini bertugas untuk merencanakan dan 

menyusun program pelaksanaan pembudayaan dan penanamkan karakter di 
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lingkungan sekolah serta menentuka prioritas nilai-nilai, norma dan kebiasaan-

kebiasaan yang hendak ditanamkan sebagai bagian dari pembentukan karakter. 

3. Guru 

Peranan guru dalam pendidikan karakter siswa adalah dengan 

mempersiapkan strategi-strategi untuk menanamkan setiap nilai-nilai, norma-

norma, dan kebiasaan-kebiasaan kedalam mata pelajaran yang diampunya. 

Peranan guru sangat penting dalam pembentukan karakter siswa di sekolah. Guru 

merupakan wujud dari orang tua siswa di sekolah yang akan menjadi contoh, 

menjadi tauladan, menjadi pembimbing dan pendidik yang baik bagi siswa. 

4. Keluarga 

Orang tua/wali murid secara aktif dapat memantau perkembangan perilaku 

anak mereka melalui kegiatan yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. 

5. Komite Sekolah dan Masyarakat 

Sekolah bersama komite sekolah dan masyarakat secara bersama-sama 

menyusun suatu kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya pembudayaan dan 

penanaman karakter yang baik bagi seluruh warga sekolah (Daryanto dan 

Darmiatun, 2013:31-34). 

Dengan demikian komponen sekolah yang terlibat di dalam penanaman 

pendidikan karakter pada anak sekolah dasar adalah warga sekolah yang memiliki 

peranannya masing-masing sebagai anggota warga sekolah yang meliputi kepala 

sekolah, guru kelas, penjaga sekolah dan teknisi sekolah jika ada yang memiliki 

kebijakan ataupun berinteraksi langsung dengan siswa dalam penanaman karakter 

siswa di sekolah. 
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2.1.4.5 Pendidikan Karakter secara Terpadu melalui Pembelajaran 

Pendidikan karakter secara terpadu di dalam pembelajaran adalah 

pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-

nilai, dan penginternalisasian niali-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik 

sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun 

di luar kelas pada semua mata pelajaran. Dalam struktur kurikulum sekolah, pada 

dasarnya setiap mata pelajaran memuat materi-materi yang berkaitan dengan 

karakter. Pendidikan karakter yang terpadu di dalam pembelajaran merupakan 

pengenalan nilai-nilai dalam tingkah laku sehari-hari melalui proses pembelajaran 

dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian (Asmani, 2013:58). Secara 

substantive, setidaknya terdapat dua mata pelajaran yang terkait langsung dengan 

pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia, yaitu pendidikan Agama dan 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kedua mata pelajaran tersebut merupakan 

mata pelajaran yang secara langsung (eksplisit) mengenalkan nilai-nilai, yang 

sampai taraf tertentu menjadikan peserta didik peduli dan menginternalisasi nilai-

nilai. Integrasi pendidikan karakter pada mata pelajaran tersebut mengarah pada 

internalisasi nilai-nilai di dalam tingkah laku sehari-hari melalui prose 

pembeljaran dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian (Aqib dan 

Sujak, 2012:13). Praktik pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal dan 

nonformal selama ini terkesan hanya ditujukan pada mata pelajaran Agama dan 

PKn dan terkesan materi pembelajaran lainnya hanya mengajarkan pengetahuan 

dari disiplin ilmu, teknologi atau seni (Daryanto dan Damiatun, 2013:110). Oleh 
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karena itu, mata pembelajaran lain harus diperhatikan lagi integrasi pendidikan 

karakter yang disesuaikan dengan materi yang diajarkan.  

Tabel 2.1 Contoh Distribusi Nilai-Nilai Utama ke dalam Mata Pelajaran 

No. Mata Pelajaran Pendidikan Karakter 

1. 
Pendidikan 

Agama 

Religius, jujur, santun, disiplin, bertanggung jawab, 

cinta ilmu, ingin tahu, percaya diri, menghargai 

keberagaman, patuh pada aturan Sosial , bergaya 

hidup sehat, sadar akan hak dan kewajiban, kerja keras 

dan peduli. 

2. PKn 

Nasionalis, patuh pada aturan sosial, demokratis jujur, 

menghargai keberagaman, sadar akan hak dan 

kewajiban diri dan orang lain 

3.  
Bahasa 

Indonesia 

Berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, percaya diri, 

bertanggung jawab, ingin tahu, santun, dan nasionalis 

4. IPS 

Nasionalis, menghargai keberagaman, berfikir logis, 

kritis, kreatif, dan inovatif, peduli Sosial  dan 

lingkungan, berjiwa wira usaha, jujur, dan kerja keras 

5. IPA  

Ingin tahu, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, 

jujur, bergaya hidup sehat, percaya diri, menghargai 

keberagaman, disiplin, mandiri, bertanggungjawab, 

peduli lingkungan, dan cinta ilmu 

6. Bahasa Inggris 
Menghargai keberagaman, santun, percaya diri, 

mandiri, bekerjasama, dan patuh pada aturan Sosial . 

7. Seni Budaya 

Menghargai keberagaman, nasionalis, menghargai 

karya orang lain, ingin tahu, jujur, disiplin, dan 

demokratis. 

8. Penjasorkes 

Bergaya hidup sehat, kerja keras, disiplin, jujur, 

percaya diri, mandiri, serta menghargai karya orang 

lain. 
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9. Keterampilan 
Berpikir logis, kritis, dan inovatif, mandiri, 

bertanggung jawab, dan menghargai karya orang lain. 

10. Muatan Lokal 
Menghargai keberagaman, menghargai karya orang 

lain, nasionalis, dan peduli. 

 

Salah satu upaya dalam penanaman pendidikan karakter yaitu 

pengintegrasian pendidikan karakter kedalam pembelajaran dikelas. Setiap hari 

siswa selalu memperoleh pelajaran di kelas dengan mata pelajaran yang berbeda-

beda. pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran meliputi integrasi 

nilai-nilai dalam tingkah laku sehari-hari yang disesuaikan dengan silabus dan 

indikator pada setiap mata pelajaran. Pengintegrasian pendidikan karakter tidak 

hanya terletak pada mata pelajaran Agama maupun PKn yang secara eksplisit 

membelajarkan akhlak dan budi pekerti, melainkan mata pelajaran lain yang 

disesuaikan dengan materi dan indikator pembelajaran. 

2.1.4.6 Komponen Karakter 

Dalam setiap pendidikan karakter, menekankan pentingnya tiga komponen 

karakter yang baik (components of good character) yaitu moral knowing, moral 

feeling, dan moral action. 

1. Moral knowing (pengetahuan tentang moral). Terdapat enam unsur dalam 

komponen pertama, yaitu: 

a. Moral awarness (kesadaran moral) 

Menggunakan kecerdasan yang dimiliki untuk menilai suatu keadaan agar 

sesuai dengan nilai moral yang berlaku. 
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b. Knowing moral value (mengetahui nilai moral) 

Mengetahui dan menerapkan berbagai nilai moral seperti menghormati, 

tanggung jawab, dan toleransi dalam segala situasi. 

c. Perspektive taking (mengambil sudut pandang) 

Kemampuan untuk mengambil sudut pandang dari orang lain, seperti 

merasakan apa yang orang lain rasakan, dan membayangkan apa yang orang 

lain mungkin berpikir dan bereaksi terhadap suatu hal. 

d. Moral reasoning (penalaran moral) 

Pemahaman tentang apa artinya bermoral mengapa harus bermoral. 

e. Decision making (pengambilan keputusan) 

Kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam menghadapi 

masalah. 

f. Self-knowledge (penegtahuan tentang diri sendiri) 

Kemampuan untuk mengetahui dan mengevaluasi perilaku diri sendiri. 

2. Moral feeling (perasaan tentang moral) 

Terdapat enam unsur yang merupakan unsur dari emosi yang harus bisa 

dirasakan oleh seseorang agar dapat menjadi manusia yang berkarakter, yaitu: 

a. Conscience (hati nurani) 

Memiliki dua sisi, yang pertama sisi kognitifnya adalah mengetahui apa 

yang benar, dan yang kedua sisi perasaan emosionalnya adalah berkewajiban 

untuk melaksanakan yang benar. 

b. Self-esteem (harga diri) 

Seseorang harus memiliki ukuran yang benar tentang harga diri. 
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c. Empaty (empati) 

Kemampuan untuk mengenali dan memahami keadaan orang lain. 

d. Loving the good (mencintai kebaikan) 

Menjadi benar-benar terkait dengan segala hal yang baik. 

e. Self-control (pengendalian diri) 

Pengendalian diri membantu seseorang untuk berperilaku sesuai dengan 

etika. 

f. Huminity (kerendahan hati) 

Kerendahan hati membuat seseorang menjadi terbuka terhadap 

keterbatasan diri dan mau mengoreksi kesalahan yang telah dilakukan. 

3. Moral action (perbuatan/tindakan moral) 

Moral action merupakan wujud nyata dari moral knowing dan moral feeling, 

terdiri dari tiga aspek yaitu: 

a. Competence (kompetensi) 

Memiliki kemampuan untuk mengubah penilaian dan perasaan moral 

menjadi tindakan moral yang efektif. 

b. Will (keinginan) 

Keinginan dibutuhkan untuk menjaga emosi, melihat, berpikir, 

menempatkan tugas sebelum kesenangan, serta bertahan dari tekanan dan 

godaan. 

c. Habit (kebiasaan) 

Membiasakan hal yang baik dan menerapkannya dalam berperilaku 

(Lickona, 2013). 
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     Sejalan dengan hal tersebut Kemdiknas (2011:6) mengungkapkan 

pembangunan karakter dilakukan dengan pendekatan sistematik dan integratif 

dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, 

anggota legislatif, media massa, dunia usaha dan industri (Kemdiknas, 2011:6), 

seperti terlihat pada bagan 1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Pembangunan Pendidikan Karakter 

 

Dalam melaksanakan dan mengawal pembentukan karakter bangsa 

diperlukan komitmen yang serius sehingga penanamana nilai-nilai kebaikan 

kepada warga sekolah dapat menjadikan peserta didik menjadi insan paripurna 

yang tentu saja melibatkan isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, 

kualitas hubungan warga sekolah, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan 

berbagai kegiatan peserta didik, pemberdayaan sarana dan prasarana serta etos 

kerja seluruh warga sekolah yang berdasarkan kepada Pancasila, UUD 1945, 

NKRI dan rasa cinta dan bela terhadap negara dan tanah air. 
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2.1.4.7 Peran Guru dalam Pendidikan Karakter 

Salah satu komponen utama di dalam pendidikan yang sangat penting 

adalah adanya seorang guru. Komponen yang lain yang menjadi syarat mutlak 

dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah siswa dan kurikulum. 

Kedudukan guru dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki peranan yang 

sangat penting, tidak hanya sebagai tenaga pengajar melainkan juga sebagai 

fasilitator, motivator, pemacu, pembimbing, juga sebagai inspirasi belajar bagi 

siswa. Sehingga guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan yang memiliki 

tugas dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam segala aspeknya, 

melalui pengoptimalan berbagai potensi multiple intelligence yang dimiliki siswa 

(Karwati dan Priansa, 2014:62). Dalam konteks pendidikan karakter, peran guru 

adalah menjadi contoh bagi siswanya dalam berperilaku. Sikap dan perilaku guru 

menjadi panutan bagi siswa yang selalu diingatnya, mulai dari ucapan, tindakan, 

kepribadian dan karakter seorang guru menjadi cermin siswa. Berikut merupakan 

uraian mengenai peran utama guru dalam pendidikan karakter. 

1. Keteladanan 

Guru sebagai panutan siswa di sekolah hendaknya dapat menjadi suri 

tauladan yang baik sehingga guru menjadi seorang mentor yang dapat di-gugu dan 

di tiru oleh siswanya. Dalam pendidikan karakter, keteladanan yang dibutuhkan 

guru berupa konsistensi dalam menjalankan peranannya dalam berbagai aspek, 

yakni aspek spiritual, sosial, pengetahuan dan juga keterampilan. Tnpa 

keteladanan pendidikan karakter kehilangan ruhnya yang paling esensial. Krisis 

keteladanan mengakibatkan degradasi pengetahuan dan dekadensi moral. 
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Sehingga banyaknya guru yang memiliki perilaku dan sikap yang tidak patut di 

contoh siswa, akhirnya menyebabkan mereka kehilangan panutan dan menjadikan 

mereka liar dalam mengekspresikan kebebasan.   

2. Inspirator 

Jika semua guru mampu menjadi sosok inspirator maka kader-kader bangsa 

akan muncul sebagai sosok inspirator. Seseorang akan menjadi sosok inspirator 

jika ia mampu membangkitkan semangat untuk maju untuk menggerakkan segala 

potensi yang dimiliki untuk meraih suatu prestasi. Kesuksesan yang diraih oleh 

seseorang akan menjadi sebuah inspirasi bagi orang lain untuk senantiasa meniru 

dan mengembangkannya. Seorang guru yang dapat menginspirasi siswanya, akan 

melahirkan kader-kader bangsa yang senantiasa berupaya meraih prestasi, 

membangun perbedaan, dan menjulangkan mimpinya ke angkasa. 

3. Motivator  

Karakteristik setiap siswa di sekolah berbeda-beda, maka guru harus mampu 

mengenali kemampuan dan kekurangan yang berbeda dari masing-masing siswa. 

Sebagai seorang motivator seorang guru harus dapat membangkitkan semangat, 

etos kerja, dan potensi luar biasa dari dalam diri siswa. Setiap anak memiliki bakat 

dan keahliannya masing-masing, sehingga sebagai motivator guru memiliki tugas 

untuk melahirkan potensi setiap siswa dengan banyak-banyak berlatih, mengasah 

kemampuan dan mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Salah satu upaya 

yang efektif adalah dengan menyediakan wahana aktualisasi sebanyak mungkin, 

misalnya sering mengadakan lomba, pentas seni, dan lain sebagainya. 
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4. Dinamisator 

Seorang guru tidak hanya membangkitkan semangat, melainkan juga 

senantiasa mendorong, memberikan dukungan dengan bekal kecerdasan, kearifan, 

keterampilan dan lainnya untuk mencapai suatu tujuan.dalam konteks 

sosialdinamisator lebih efektif menggunakan organisasi. Kriteria seorang guru 

yang dinamisator adalah sebagai berikut: 

a. Kaya gagasan dan pemikiran, serta memiliki visi yang jauh kedepan. 

b. Mempunyai kemampuan menejemen terstruktur, sistematis, fungsional, dan 

professional. 

c. Memiliki jaringan yang luas sehingga dapat melangkah secara ekspansif dan 

eksploratif. 

d. Mempunyai kemampuan sosial dan humaniora yang bagus. 

e. Mempunyai kreativitas yang tinggi. 

f. Mempunyai kematangan dalam berpolitik. 

g. Harus mengedepankan kaderisasi dan regenerasi.  

5. Evaluator 

Guru harus selalu mengevaluasi metode pembelajaran yang selama ini 

dipakai dalam pendidikan karakter. Evaluasi adalah wahana meninjau kembali 

efektivitas, efisiensi dan produktivitas sebuah program. Evaluasi dilakukan secara 

internal melibatkan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Sedangkan evaluasi 

pihak eksternal menyertakan pihak-pihak luar yang berkepentingan. Inovasi dan 

kreasi lahir dari evaluasi yang dilakukan secara intensif, ekstensif, dan 

partisipatoris (Asmani, 2013:74-82). 
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2.1.4.8 Nilai-Nilai Karakter 

2.1.4.8.1 Karakter Konservasi Unnes 

Unnes mewajibkan setiap mahasiswa memiliki 11 nilai karakter konservasi, 

11 nilai konservasi tersebut yaitu 1). Religius; 2). Jujur; 3). Cerdas;  4). Adil; 5). 

Tanggung jawab; 6). Peduli; 7). Toleran; 8). Demokratis;  9).cinta tanah air; 10). 

Tangguh; 11). Santun. Kesebelas nilai karakter tersebut dan kriteria normatifnya 

dijabarkan sebagai berikut. 

a. Religius 

 Meyakini kebenaran agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 Menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. 

 Menghargai perbedaan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 Memiliki jiwa amanah (tulus, ikhlas, dan dapat dipercaya) dalam menerima 

dan melaksanakan tugas dengna segala konsekuensinya. 

 Melakukan suatu pekerjaan secara sngguh-sungguh, disertai doa, dan 

menyerahkan apapun haislnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 

b. Jujur 

 Berperilaku sesuai denan nilai dan norma kebenaran dalm segala aspek 

kehidupan. 

 Beranimembelakebenaran secara objektif sesuai dengan harkat dan martabat 

manusia. 

 Berani mengatakan yang benar dan tidak lazim. 
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 Melaksanakan janji secara konsisten dan kosekuen. 

 Berani mencela kebohongan dan kecurangan. 

c. Cerdas 

 Berpikir logis sesuai dengan konsep ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya. 

 Menemukan kebenaran secara logis dan metodologis. 

 Memcahkan masalah secara tepat dan akurat berdasarkan data empiris. 

 Kreatif dalam mengembangkan model atau cara-cara yang baru. 

 Menemukan solusi secara cepat berdasarkan pemikirann yang logis. 

d. Adil 

 Berperilaku sesuai harkat dan martabat manusia. 

 Berperilaku seimbang, serasi, dan selaras dalam hubungan manusia dan 

lingkungan. 

 Tidak sewenang-wenang dan tidak diskriminatif terhadap orang lain. 

 Tidak membeda-bedakan hak orang yang satu dengan yang lain. 

 Berperilaku objektif dan proporsional dalam menyelesaikan masalah. 

e. Tanggung jawab 

 Bekerja sesuai dengan hak dan kewajibanya. 

 Bekerja secara tulus dan ikhlas. 

 Dapat mengemban kepercayaan dari orang lain. 

 Mengakui kesalahan atau kekuragan dirinya sendiri. 

 Mengakui kelebihan orang lain. 

f. Peduli 
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 Peka terhadap kesulitan orang lain. 

 Peka terhadap kerusakan lingkunan fisik. 

 Peka terhadap berbagai perilaku menyimpang. 

 Peka terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang dinamis. 

 Peka terhadap perubahan pola-pola kehidupan sosial. 

g. Toleran 

 Mengakui perbedaan agam dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 Mengakui perbedaan as, etnis, gender, status sosial dan budaya. 

 Mendahulukan kepentingan dan hak orang lain. 

 Menjaga perasaan orang lain. 

 Menolong dan membantu kesulitan orang lain. 

h. Demokratis 

 Mengakui persamaan hak. 

 Mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

 Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 

 Menghargai perbedaan atau keragaman. 

 Mematuhi aturan permainan. 

i. Cinta Tanah Air 

 Berani membela kepentingan bangsa dan Negara. 

 Berjiwa patriot. 

 Mencintai budaya nasional. 

 Berani membela martabat bangsa dan Negara. 

 Mencintai produk dalam negeri. 
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 Memlihara lingkungan hidup. 

j. Tangguh 

 Pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. 

 Bersemangat untuk mencapai hail kerja maksimal. 

 Tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu tidak akurat. 

 Dapat bekerja dibawah tekanan. 

 Percaya pada kemampuan diri sendiri. 

 Mampu menaklukan tantangan yang dihadapi. 

k. Santun 

 Rendah hati dalam pergaulan antar sesama. 

 Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. 

 Berperilaku sesuai dengan nilai dan moral. 

 Selalu respek kepada orang lain. 

 Mengutamakan keharmonisan dalam pergaulan dengan sesame. 

 Berperilaku sesuai dengan adat istiadat masyarakat yang beradab. 

Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, selain harus memiliki 11 nilai karakter 

juga harus memiliki nilai karakter yang dikembangkan disetiap fakultas yaitu 

inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan adil. 

2.1.4.8.2 Indonesia Heritage Fondation  

Indonesia Heritage Fondation merumuskan 9 karakter yaitu: 

a. Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya, 

b. Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, 

c. Jujur, 
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d. Hormat dan santun, 

e. Kasih saying, peduli, dan kerjasama, 

f. Percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, 

g. Keadilan dan kepemimpinan, 

h. Baik dan rendah hati, 

i. Toleransi (kemendiknas, 2010). 

2.1.4.8.3 Nilai-Nilai Karakter dari Butir-Butir SKL 

Berikut ini merupakan contoh nilai-nilai karakter yang dapat dijadikan 

sekolah sebagai nilai-nilai utama yang diambil/disarikan dari butir-butir SKL dan 

mata pelajaran-mata pelajaran yang ditargetkan untuk diinternalisasi oleh peserta 

didik. 

A. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan 

Raligius 

B. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri 

a. Jujur 

b. Bertanggung jawab 

c. Bergaya hidup sehat 

d. Disiplin 

e. Kerja keras 

f. Percaya diri 

g. Berjiwa wirausaha 

h. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan 

inovatif 

i. Mandiri 

j. Ingin tahu 

k. Cinta ilmu 
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C. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama 

a. Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain 

b. Patuh pada aturan-aturan sosial  

c. Menghargai karya dan prestasi orang lain 

d. Santun 

e. Demokratis  

D. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan 

Peduli sosial dan lingkungan 

E. Nilai kebangsaan 

a. Nasionalis 

b. Menghargai keberagaman 

2.1.4.8.4 Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Sekolah 

 Menurut Kementrian Pendidikan Nasional, nilai Karakter bangsa yang 

diterapkan di sekolah terdiri atas sebagai berikut. 

a. Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

b. Jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. 

c. Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 
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d. Disiplin yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

e. Kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

f. Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

g. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

h. Demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

i. Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

j. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

k. Cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, Sosial , budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

l. Menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 
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m. Bersahabat/komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

n. Cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang 

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

o. Gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan manfaat bagi dirinya. 

p. Peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan ang berupaya mencegah 

kerusakan lingkungan dan alam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

q. Peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingi memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

r. Tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, karakter dimulai dalam sosial dan budaya), 

Negara dan Tuhan Yang Maha Esa (Mahmud, 2013:54). 

2.1.4.8.5 Karakter Bangsa dalam Gerakan Pramuka 

 Pendidik bukanlah sekedar tenaga pengajar saja, melainkan seseorangyang 

harus berperan sebagai contoh teladan bagi siswa. Seorang pendidik harus 

memiliki kualifikasi akademik dan empat kompetensi guru yakni profesional, 

sosial, pedagogik dan kepribadian serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. Mengingat pendidikan karakter merupakan upaya 

yang terencana untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sehingga 
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pelaksanaan pendidikan karakter tidak hanya melalui kegiatan di kelas melainkan 

juga melalui kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. 

 Berikut ini merupakan nilai-nilai karakter bangsa yang terdapat dalam 

kegiatan kepramukaan berlandaskan dasadarma. 

a. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Kecintaan pada alam dan sesama manusia. 

c. Kecintaan pada tanah air dan bangsa. 

d. Kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan. 

e. Tolong-menolong. 

f. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 

g. Jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat. 

h. Hemat, cermat, dan bersahaja. 

i. Rajin dan terampil (Hudiyono, 2012: 70). 

 

2.1.5 Ekstrakulikuler Kepramukaan 

2.1.5.1 Pengertian Ekstrakulikuler 

Ekstrakulikular dapat diartikan sebagai kegiatan pendidikan yang dilakukan 

di luar jam pelajaran tatap muka. Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam dan di 

luar lingkungan sekolah dalam rangka memperluas pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, dan menginternalisasi  nilai-nilai atau aturan-aturan agama serta 

norma-norma sosial, baik lokal, nasional, maupun global untuk memenuhi insan 

yang paripurna (Aqib dan Sujak, 2012:68). Kegiatan ekstrakurikuler adalah 

kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk 
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membantu pengembangan siswa sesuai kebutuhan, potensi, bakat, dan minat 

mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan 

tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berwenang di sekolah (Asmani 

2013: 62). Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan satuan pendidikan formal dan 

nonformal yang bersifat umum dan tidak terkait langsung pada suatu materi 

pembelajaran, seperti kegiatan Dokter kecil, Palang Merah Remaja, Pramuka dan 

lain-lain (Daryanto dan Darmiatun, 2013:125). 

Melalui kegiatan ekstrakulikuler siswa dapat menyalurkan bakat yang 

dipunyainya untuk dikembangkan sesuai dengan penyelenggaraan ekstrakulikuler 

yang diadakan di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan sebuah kegiatan 

tambahan yang diselenggarakan diluar jam pelajaran biasa dalam suatu susunan 

program pengajaran, bertujuan untuk upaya pemantapan kepribadian. Kegiatan 

ekstrakulikuler memberikan tempat pada siswa untuk mengasah keterampilannya 

sesuai dengan kemampuan dan apa yang disenanginya. 

2.1.5.2 Visi dan Misi Ekstrakulikuler 

Visi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah 

berkembangnya potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan  kemandirian 

peserta didik secara optimal melalui kegiatan-kegiatan di luar kegiatan 

intrakurikuler. Visi kegiatan ekstrakurikuler adalah berkembangnya potensi, 

bakat, dan minat secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan 

peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Misi 

kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah (1) menyediakan sejumlah 

kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, 
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dan minat peserta didik; (2) menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengekspresikan dan 

mengaktualisasikan diri secara optimal melalui kegiatan mandiri dan atau 

berkelompok (Aqib dan Sujak, 2011:68). Dengan diselenggarakan kegiatan 

ekstrakulikuler di sekolah akan memberikan pengalaman bagi siswa dan 

menambah pengetahuannya dengan ilmu yang tidak didapatkannya di dalam 

sekolah formal. Kegiatan ekstrakulikuler memberikan peluang bagi peserta didik 

untuk mengasah potensi, kemampuan, bakat serta kemandirian melalui kegiatan 

yang sesuai dengan apa yang diminati dan diselenggarakan oleh sekolah. 

2.1.5.3 Fungsi Kegiatan Ekstrakulikuler 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 81A Tahun 2013 pada lampiran iii, kegiatan ekstrakurikuler pada satuan 

pendidikan memiliki fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir 

dengan penjabaran sebagai berikut: 

a. Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mendukung perkembangan personal siswa melalui perluasan minat, 

pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan 

karakter dan pelatihan kepemimpinan. 

b. Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial siswa. 

c. Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam 

suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang 

proses perkembangan siswa. 
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d. Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk 

mengembangkan kesiapan karir siswa melalui pengembangan kapasitas. 

 Hal tersebut sejalan dengan fungsi ekstrakulikuler oleh bahwa fungsi 

ekstrakulikuler meliputi pengembangan, Sosial , rekreatif dan persiapan karir 

(Aqib dan Sujak, 2012:68). 

2.1.5.4 Prinsip Ekstrakulikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan 

prinsip sebagai berikut: 

a. Bersifat individual, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan 

sesuai dengan potensi, bakat, dan minat siswa masing-masing. 

b. Bersifat pilihan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan 

sesuaidengan minat dan diikuti oleh siswa secara sukarela. 

c. Keterlibatan aktif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler menuntut 

keikutsertaan siswa secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-

masing. 

d. Menyenangkan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan 

dalamsuasana yang menggembirakan bagi siswa. 

e. Membangun etos kerja, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan 

dan dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat siswa untuk 

berusahadan bekerja dengan baik dan giat. 

f. Kemanfaatan sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan 

dandilaksanakan dengan tidak melupakan kepentingan masyarakat (Aqib dan 

Sujak, 2012:69) 
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2.1.5.5 Kepramukaan 

Kegiatan Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan melalui gugus depan 

Gerakan Pramuka yang berpangkalan disetiap sekolah sebagai upaya 

menyediakan wadah dalam penanaman karakter melalui kegiatan di sekolah di 

luar jam pelajaran sebagai pendidikan nonformal. 

Gerakan Pramuka adalah nama organisasi gerakan pendidikan kaum muda 

yang menyelenggarakan kepramukaan dengan dukungan dan bimbingan anggota 

dewasa (Aqib dan Sujak, 2012:81). Kaum muda yang dimaksud adalah Anggota 

Pramuka yang merupakan bagian anggota Gerakan Pramuka yang meliputi 

Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak, dan Pramuka Pandega 

(Sunardi,2013:7). Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan, untuk 

memberikan sumbangan pendidikan diluar kegiatan pembelajaran di sekolah. 

Sejalan dengan hal tersebut, Gerakan Pramuka merupakan sebuah organisasi 

pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga yang menggunakan Prinsip Dasar 

Pendidikan Kepramukaan dan Metode Pendidikan Kepramukaan (Kwarnas, 

2014:15). Gerakan Pramuka merupakan sebuah wadah pembinaan pendidikan 

nonformal bagi anak muda yang memiliki semangat berkarya sesuai dengan 

singkatan yang dimiliki “Pramuka” yaitu praja muda karana, yang memiliki arti 

rakyat muda yang suka berkarya (Azwar, 2012:5).  

Kepramukaan pada hakekatnya adalah (1) Suatu proses pendidikan dalam 

bentuk kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan pemuda di bawah 
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tanggungjawab orang dewasa; (2) Dilaksanakan di luar jam belajar kurikulum 

standar, di luar lingkungan pendidikan keluarga dan di alam terbuka; (3) 

Menggunakan prinsip dasar kepramukaan(Rahmatia, 2015: 5). 

Kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan 

dilingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan 

menarik,menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis dilakukan di alam 

terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang 

bertujuan untuk pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. 

Ekstrakulikuler Kepramukaan merupakan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh 

siswa.  

Ekstrakurikuler kepramukaan diselenggarakan oleh gerakan pramuka 

bermaksud untuk mempersiapkan generasi muda sebagai calon pemimpin 

bangsayang memiliki watak, kepribadian, dan akhlak mulia serta keterampilan 

hidup prima (Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 2011: 17). 

Pendidikan dalam Gerakan Pramuka diartikan secara luas adalah suatu 

proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat yang berkesinambungan 

atas kecakapan yang dimiliki peserta didik, baik dia sebagai pribadi maupun 

sebagai anggota masyarakat (Kwarnas, 2014:19) 

Sehingga Pendidikan Kepramukaan merupakan proses pendidikan yang di 

dalamnya terdapat pembinaan watak, pengetahuan yang diselenggarakan melalui 

kegiatan yang menarik, menyenangkan, tidak menjemukan, penuh tantangan, serta 

sesuai dengan bakat dan minatnya diharapkan kemantapan spiritual, emosional, 
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sosial, intelektual, fisik dan pengalaman peserta didik dapat berkembang dengan 

baik dan terarah. 

2.1.5.6 Landasan Hukum Gerakan Pramuka 

Kepramukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 

pendidikan di Indonesia sebagai salah satu bentuk pendidikan pada jalur 

pendidikan nonformal. Gerakan Pramuka yang diresmikan pada tanggal 14 

Agustus 1961 merupakan kesinambungan gerakan kepanduan nasional Indonesia 

berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961. 

Gerakan Pramuka memiliki landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraan yang 

sah dan memiliki kedudukan yang berarti dalam sistem pendidikan di Indonesia. 

Berikut melupakan landasan hukum penyelenggaraan Gerakan Pramuka. 

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 238 Tahun 1961, yang 

memutuskan penyelenggaraan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan 

pemuda Indonesia ditugaskan kepada perkumpulan Gerakan Pramuka. 

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang 

pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. 

c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2010 mengatur tentang 

Gerakan Pramuka yang menetapkan bahwa Gerakan Pramuka adalah 

organisasi yang menyelenggarakan pendidikan nonformal, melalui pendidikan 

kepramukaan sebagai bagian pendidikan nasional yang dilandasi Sistem 

Among, Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan. 

d. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka 2013 tentang Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 
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e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 63 

Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan 

Ekstrakulikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

2.1.5.7 Prinsip Dasar Kepramukaan 

Prinsip dasar merupakan asas yang menjadi dasar dalam berfikir dan 

bertindak. Prinsip dasar kepramukaan adalah asas yang mendasari ekstrakulikuler 

kepramukaandalam upaya membina watak peserta siswa. Kepramukaan 

berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: 

1. Iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

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

3. Peduli terhadap diri pribadi.  

4. Taat kepada Kode Kehormatan Pramuka (Kwartir Nasional Gerakan 

Pramuka,2011: 29) 

Prinsip-prinsip dasar tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan 

Pendidikan Kepramukaan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan 

fungsinya, serta terarah. Dalam penyelenggaraan di sekolah, sekolah dapat 

menerapkan sesuai prinsip dalam bentuk ekstrakulikulir kepramukaan bagi siswa 

di sekolah. 

2.1.5.8 Metode Kepramukaan 

Metode adalah suatu cara /teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan 

kegiatan. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada 

peserta didik melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menantang, yang 

disesuaikan kondisi, situasi dan kegiatan peserta didik (Kwarnas, 2014:23). 
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Metode kepramukaan sebagai suatu sistem, terdiri atas unsur-unsur yang 

merupakan subsistem terpadu dan terkait, yang tiap unsurnya mempunyai fungsi 

pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya 

tujuan (Rahmatia, 2015:23).  

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan harus disesuaikan dengan 

metode kepramukaan yang membedakan dengan metode penyelenggaraan 

pendidikan lainnya yang memberikan ciri khas pada penyelenggaraan Pendidikan 

Kepramukaan. Metode kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari 

Prinsip Dasar Kepramukaan. Keterkaitan tersebut terletak pada pelaksanaan Kode 

Kehormatan.  

Metode Kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui: 

a. Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka 

b. Belajar sambil melakukan 

c. Sistem berkelompok  

d. Kegiatan yang menarik dan menantang di alam terbuka yang mengandung 

pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota 

muda 

e. Kegiatan dialam terbuka 

f. Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan 

g. Sistem tanda kecakapan 

h. Sistem satuan terpisah untuk putera dan puteri 

i. Kiasan dasar (Sunardi, 2013:88). 
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2.1.5.9 Sistem Among 

Sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam Gerakan 

Pramuka. Kata Among berarti mengasuh, memelihara atau menjaga. Dan orang 

yang melakukannya disebut Pamong (Sunardi, 2013:88). 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. Sistem Among sebagaimana yang dimaksud 

dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. 

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

b. Ing madyo mangun karso maksudnya ditengah membangun kemauan. 

c. Tutwuri handayani maksudnya dibelakang memberi dorongan, dan pengauh 

yang baik kea rah kemandirian. 

2.1.5.10 Kiasan Dasar 

Kiasan Dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik dalam 

peyelenggaraan kepramukaan. 

1. Penggunaan Kiasan Dasar, sebagai salah satu unsur terpadu dalam Pendidikan 

Kepramukaan,dimaksudkan untuk mengembangkan imajinasi, sesuai dengan 

usia dan perkembangan, yang mendorong kreatifitas dan keikutsertaan peserta 

didik dalam setiap kegiatan kepraamukaan. 

2. Kegiatan Pendidikan Kepramukaan harus dikemas dalam Kiasan Dasar yang 

menarik, menantang dan merangsang, disesuaikan dengan minat, kebutuhan, 

situasi dan kondisi anggota muda (Rahmantia, 2015:24). 
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Kiasan Dasar merupakan salah satu komponen di dalam Metode 

Kepramukaan yang diterapkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan 

Pendidikan Kepramukaan. Setiap penyelenggaraan kepramukaan harus dikemas 

dengan menggunakan kiasan dasar yang bersumber pada sejarah perjuangan dan 

budaya Indonesia. Hal ini merupaka salah satu wujud pembelajaran untuk 

menghargai jasa pahlawan dan sejarah Indonesia pada masa silam. Contoh dalam 

penerapan Kiasan Dasar adalah penamaan golongan, tingkatan dalam 

pengelompokan serta kegiatan kepramukaan. 

1. Istilah Siaga adalah masa menyiagakan masyarakat ketika menghadapi 

pemerintah colonial Belanda dalam merintis kemerdekaan RI. Ditandai 

dengan masa Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. 

2. Istilah Penggalang adalah masa menggalang persatuan dan kesatuan pemuda. 

Ditandai dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 

3. Istilah Penegak adalah masa menegakkan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan Proklamasi, tanggal 17 Agustus 1945. 

4. Istilah Pandega adalah masa memandegani mengelola pembangunan dan 

mengisinya. 

5. Istilah Pembina adalah membina Bangsa dan Negara. 

7. Istilah Andalan adalah para pemimpin yang bisa diandalkan (Sunardi, 

2013:86). 

2.1.5.11 Sifat Kepramukaan 

Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia yang diselenggarakan 

pada tahun 1924 di Kopenhagen, Denmark, tiga sifat khas kepramukaan, yaitu: 
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1. Nasional, berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepramukaan di 

suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikan itu dengan keadaan, 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Contohnya: 

kegiatan pramuka disesuaikan dengan kepentingan nasional tercantum dalam 

Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang merupakan ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Gerakan pramuka ikut membantu 

pelaksanaan GBHN tersebut dengan mengikuti kebijakan pemerintah dan 

segala peraturan perundang-undangan. 

2. Internasional, artinya organisasi kepramukaan di negara manapun di dunia 

iniharus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan serta persahabatan 

antara sesama pramuka maupun sesama manusia, tanpa 

membedakankepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku dan bangsa. 

Contohnya:kegiatan pramuka diselenggarakan antar negara di dunia untuk 

tujuan terwujudnya perdamaian dunia. 

3. Universal, artinya kepramukaan dapat digunakan di mana saja untuk 

mendidikanak-anak yang berasal dari bangsa manapun, yang dalam 

pelaksanaanpendidikannya selalu menggunakan Prinsip Dasar dan Metode 

PendidikanKepramukaan. Contohnya: kegiatan pramuka berlaku pada siapun 

dan dimanapun (Rahmatia, 2015: 5). 

Sementara sifat Pendidikan Kepramukaan untuk penyelenggaraan di 

Indonesia adalah sebagai berikut. 

a. Terbuka, artinya dapat didirikan di seluruh Indonesia dan diikuti oleh warga 

Negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras dan agama 
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b. Universal, artinya tidak terlepas dari idealisme prinsip dasar dan metode 

Pendidikan Kepramukaan sedunia. 

c. Sukarela, artinya tidak ada unsur paksaan, kewajiban dan keharuusan menjadi 

anggota Gerakan Pramuka. 

d. Patuh dan taat terhadap semua peraturan dan perundang-undangan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

e. Non politik,  

1. Bukan organisasi kekuatan sosial politik dan bukan bagian dari salah satu 

dari kekuatan organisasi sosial politik. 

2. Seluruh jajaran Gerakan Pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam 

kegiatan politik praktis. 

3. Secara pribadi anggota Gerakan Pramuka dapat menjadi anggota 

organisasi sosial politik (Kwarnas, 2014:15).   

2.1.5.12 Tujuan Kepramukaan 

Gerakan Pramuka tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, dalam 

upaya mewujudkan aggotanya menjadi manusia yang berakhlak mulia melalui 

penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan yang melibatkan anggota muda 

hingga anggota tua. Dalam penyelenggaraannya Pendidikan Kepramukaan 

memiliki tujuan sebagai berikut. 

a. Memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa 

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

bangsa,berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani. 
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b. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara 

Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik 

danberguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta 

bersamasama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, 

memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungannya 

(Rahmatia, 2015: 21). 

Gerakan Pramuka bertujuan untuk mendidik anak-anak dan pemuda 

Indonesia dengan prinsip-prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan yang 

pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan 

bangsa dan masyarakat Indonesia. Berikut merupakan tujuan Gerakan 

Kepramukaan bagi anggotanya. 

a. Anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta 

tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. 

b. Anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya. 

c. Anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. 

d. Anggotanya menjadi warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia 

dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; sehingga menjadi 

anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu 

menyelenggarakan pembangunan bangsa dan Negara  (Azwar, 2012:8). 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, Gerakan Pramuka memiliki tugas 

pokok yang harus dilaksanakan yakni menyelenggarakan Pendidikan 

Kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. Dalam mewujudkan hal tersebut, sekolah memiliki peranan penting 
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dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan yakni melalui program 

ekstrakulikuler yang diterapkan di setiap sekolah sebagai ekstrakulikuler wajib. 

2.1.5.13 Fungsi Kepramukaan 

Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di sekolah melalui 

ekstrakulikuler kepramukaan memiliki fungsi sebagai berikut. 

a. Kegiatan menarik bagi anak atau pemuda 

Kegiatan menarik berarti kegiatan pramuka harus menyenangkan dan 

mendidik.Permainan dilaksanakan dalam kegiatan pramuka harus mempunyai 

tujuan, aturan permainan, membentuk watak dan kepribadian siswa. 

b. Pengabdian bagi orang dewasa 

Kepramukaan bagi orang dewasa bukan lagi permainan, tetapi suatu tugas 

yang memerlukan keiklasan, kerelaan, dan pengabdian.Berkewajiban secara 

sukarela membaktikan dirinya demi suksesnya pencapaian organisasi. 

c. Alat bagi masyarakat dan organisasi 

Kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat setempat, dan bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya 

(Azwar, 2012: 7). 

2.1.5.14 Nilai-Nilai Karakter yang dikembangkan dalan Ekstrakulikuler  

Ekstrakulikuler kepramukaan merupakan pendidikan nonformal sebagai 

wadah dalam proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, potensi dan 

akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. 

Nilai-nilai karakter yang dikembangkan dan secara langsung terkandung dalam 

kegiatan kepramukaan tersebut menitik beratkan pada nilai-nilai dasadarma 
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sebagai nilai moral anggota Gerakan Pramuka. Berikut merupakan nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan melalui kegiatan ekstrakulikuler kepramukaan. 

a. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Kecintaan pada alam dan sesama manusia. 

c. Kecintaan pada tanah air dan bangsa. 

d. Kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan. 

e. Tolong-menolong. 

f. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 

g. Jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat. 

h. Hemat, cermat, dan bersahaja. 

i. Rajin dan terampil (Hudiyono, 2012: 70). 

Penjelasan masing- masing Darma dijelaskan sebagai berikut. 

a. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 Takwa berarti mengerjakan yang utama dan meninggalkan yang tercela, 

dengan taat menjalankan ajaran-ajaran Tuhan.dalam praktiknya, mengembangkan 

ketakwaan kepada Tuhan dapat dilaksanakan dalam segala kegiatan kepramukaan 

mulai dari bermain sampai kepada bekerja sama dan hidup bersama. Seperti 

dalam kegiatan perkemahan Sabtu-Minggu, siswa dilatih untuk memiliki sikap 

religius dengan taat menjalankan ibadah. Melalui kegiatan kepramukaan siswa 

juga diajak untuk saling menghormati orang beragama lain, memiliki sikap 

toleran, menghormati orang tua dan dalam permainan selalu menanamkan sifta-

sifat jujur, patuh, setia dan tabah. 
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b. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia 

 Maksud dari darma cinta dan kasih sayang ialah apabila manusia dapat ikut 

merasakan suka dan derita alam sekitarnya khususnya manusia. Hal ini tercermin 

bahwa, seorang Pramuka menganggap Pramuka lainnya baik dari Indonesia 

maupun bangsa yang lain sebagai saudaranya karena masing-masing mempunyai 

satya dan darma sebagai ketentuan moral. Dalam kegiatan kepramukaan siswa 

diajak untuk senantiasa merawat lingkungan sekitarnya dan makhluk yang ada di 

dalamnya. Melalui kegiatan kepramukaan siswa dilatih untuk senantiasa peduli 

lingkungan, hal ini tercermin bahwa Pramuka tidak merusak alam selama 

berkemah berlangsung serta senantiasa menjaga kebersihan. 

c. Patriot yang sopan dan ksatria 

 Darma ini berarti putra tanah air yang bertingkah laku halus, gagah berani 

serta jujur. Seorang Pramuka bersama warga Negara lainnya mempunyai satu 

tujuan satu kata hati dan sikap dalam mempertahankan tanah air dan menjunjung 

tinggi martabat bangsa. Dalam kegiatan kepramukaan siswa juga dilatih untuk 

senantiasa menghormati dan menghayati lambang negara, bendera sang merah 

putih, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilatih untuk mendahulukan 

kepentingan bangsa dan negara serta orang lain di atas kepentingan diri sendiri. 

Mengenal nilai-nilai luhur bangsa Indonesia mulai dari sejarah hingga mengenal 

adat istiadat dan budaya Indonesia. Sehingga membentuk siswa yang memiliki 

karakter cinta tanah air dan semangat berkebangsaan. 
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d. Patuh dan suka bermusyawarah 

 Patuh berarti setia dan bersedia melakukan sesuatu yang telah disepakati 

sedangkan musyawarah adalah perilaku seorang demokrat yang menghargai 

pendapat orang lain. Karakter demokratis tercermin dari sikap kebersamaan baik 

hubungan dengan anggota dalam satu kelompok maupun dengan kelompok besar 

di gugus depannya. Melalui kegiatan kepramukaan siswa dapat belajar tentang arti 

persaudaraan. Dengan pembiasaan seperti ini dapat menciptakan karakter yang 

cinta damai dimana siswa diajarkan untuk selalu patuh terhadap peraturan yang 

telah disepakati bersama. 

e. Rela menolong dan tabah 

 Darma ini berarti melakukan perbuatan baik untuk kepentingan orang lain 

yang kurang mampu dan sikap tahan uji, menerima segala bentuk cobaan yang 

menimpanya. Bagi anggota Pramuka hal ini tercermin dari sikap bahu-membahu 

dalam menyelesaikan tugas dan tantangan selama kemah berlangsung. Selain itu 

senantiasa mendengarkan pendapat dan memahami perasaan temannya  dengan 

baik. Hal ini menunjukkan karakter yang peduli sosial dan senantiasa bersahabat. 

f. Rajin, terampil dan gembira 

 Darma ini menunjukkan perilaku yang senantiasa dimiliki oleh seorang 

Pramuka, sehingga selalu tertib dalam menjalankan tugas, mengerjakan sesuatu 

dengan cepat dan tepat dengan hasil yang baik. Senantiasa menunjukkan sikap 

optimis sehingga menimbulkan suasana gembira. Hal ini menimbulkan karakter 

kreatif yang tercermin melalui daya pikir dan daya nalar yang optimal melalui 

pemecahan masalah seperti memecahkan kalimat sandi. 
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g. Hemat, cermat dan bersahaja 

 Maksud dari darma ini adalah seorang Pramuka melakukan dan 

menggunakan sesuatu secara tepat menurut penggunaanya, teliti dan selalu 

mempertimbangkan segala sesuatu yang akan dilakukan dan senantiasa hidup 

sederhana tidak berlebih-lebihan. Hal ini tercermin melalui pengalaman praktis 

yang mendorong siswa utuk melakukan dan mematuhi sistem nilai di lingkungan. 

Serta senantiasa gemar membaca untuk mendapatkan pengetahuan baru guna 

memperluas wawasannya. 

h. Disiplin, berani dan setia 

 Seorang Pramuka senantiasa dilatih untuk patuh, memiliki sikap mental 

untuk menghadapi tantangan dan masalah yang akan timbul, serta memiliki tekat 

yang kuat dan tetap pada satu pendirian. Karakter disiplin tercermin dari kegiatan 

baris berbaris dan selalu tepat waktu dalam mengikuti upacara maupun kegiatan 

yang lain. 

i. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya 

 Seorang Pramuka harus menunjukkan sikap bertanggung jawab  terhadap 

tugas dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga menjadi seorang pemimpin yang 

dapat menjadi teladan. Hal ini tercermin bahwa seorang Pramuka dilatih untuk 

selalu sigap dalam menerima tugas dan berani menerima konsekuensi dari setiap 

perbuatan yang dilakukannya. 

j. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan 

 Seorang Pramuka harus memiliki sikap yang senantiasa berpikiran baik, 

berbaik sangka, menjaga setiap perkataan yang dikeluarkannya dan menjaga 
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perbuatannya agar tidak merugikan sekitarnya. Dalam hal ini siswa dibiasakan 

untuk selalu bersikap jujur. Seperti saat tepuk pramuka apabila ada yang salah 

maka siswa dilatih untuk mengakuinya dan mendapatkan hukuman untuk 

bernyanyi didepan. (Rahmantia, 2015:34-45). 

2.1.5.15 Keanggotaan 

Anggota Gerakan Pramuka adalah perseorangan warga Negara Indonesia 

yang secara sukarela dan aktif mendaftarkan diri sebagai anggota Gerakan 

Pramuka, telah mengikuti program perkenalan kepramukaan serta telah dilantik 

sebagai anggota. Anggota Gerakan Pramuka disebut dengan Pramuka. 

Keanggotaannya meliputi: Angota Biasa (terdiri dari Anggota Muda dan Anggota 

Dewasa), anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Anggota luar biasa adalah 

warga Negara asing yang menetap sementara waktu di Indonesia dan bergabung 

secara aktif dalam kegiatan kepramukaan. Sedangkan Anggota Kehormatan 

adalah perorangan yang sangat berjasa terhadap Gerakan Pramuka dan 

Kepramukaan (Azwar, 2012:11-12).. 

Anggota Muda adalah peserta didik Gerakan Pramuka yang dibaagi menjadi 

beberapa golongan, yaiu: 

a. Golongan Siaga merupakan anggota yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun. 

b. Golongan Penggalang merupakan anggota yang berusia 11 sampai dengan 15 

tahun. 

c. Golongan Penegak merupakan anggota yang berusia 16 sampai dengan 20 

tahun. 



83 
 

 
 

d. Golongan Pandega merupakan anggota yang berusia 21 sampai dengan 25 

tahun. 

Satuan kecil untuk Siaga disebut Barung (tempat penjaga ramuan 

bangunan). Satuan yang terdiri dari beberapa Barung disebut Perindukan (tempat 

dimana anak cucu berkumpul. 

Satuan kecil untuk Penggalang disebut Regu (gardu, pangkalan untuk 

meronda). Satuan yang terdiri dari beberapa regu disebut Pasukan, (tempat suku 

berkumpul). Satuan kecil untuk Penegak disebut Sangga (rumah kecil untuk orang 

yang bertanggung jawab menggarap sawah/lading). Satuan dari beberapa Sangga 

disebut Ambalan. Satuan kecil untuk Pandega disebut Racana (pondasi, alas tiang, 

umpak atap). Sedangkan angota yang berusia di atas 21 tahun berstatus sebagai 

anggota dewasa. Satu Perindukan Siaga, satu Pasukan Penggalang, satu Ambalan 

Penegak, dan satu Racana Pandega, bersama merupakan satu Gugus Depan 

(kombinasi satuan-satuan yang bertugas di depan, terdepan, yang langsung 

menghadapi tantangan) (Rahmatia, 2015:47). 

2.1.5.16 Pramuka Penggalang 

Penggalang adalah Anggota Gerakan Pramuka yang berusia 11-15 tahun. 

Pada usia tersebut anak-anak memiliki sifat keingintahuan yang tinggi, semangat 

yang kuat, sangat aktif, dan suka berkelompok (Kwarnas, 2014:37). Usia tersebut 

setara dengan anak kelas 5 SD sampai dengan SMP. Didalam penyelenggaraan 

Ekstrakulikuler Kepramukaandi sekolah, sesuai dengan hitungan usia kelas 3-4 

SD masuk dalam Golongan Siaga, sedangkan kelas 5-6 SD Golongan Penggalang. 
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Dalam Golongan Pramuka Penggalang terdapat tiga tingkatan, yaitu: Penggalang 

Ramu; Penggalang Rakit; Penggalang Terap. 

Pasukan Penggalang memiliki peraturan dalam pembentukannya sebagai berikut. 

1. Setiap regu beranggotakan 5-10 orang Pramuka Penggalang. Pasukan 

Penggalang idealnya terdiri atas 24-32 Pramuka Penggalang yang dibagi 

menjadi 3-4 kelompok yang disebut regu. 

2. Regu dipimpin oleh seorang Pemimpin Regu (Pinru) yang dipilih oleh anggota 

regu itu sendiri. 

3. Masing-masing Pimpinan Regu akan memilih satu orang dari mereka untuk 

menjadi Pemimpin Regu Utama yang disebut Pratama. 

4. Keanggotaan regu bersifat tetap dan mempunyai keterikatan yang kuat. 

5. Setiap regu memiliki nama yang dipilih sendiri oleh anggotanya. Regu putera 

menggunakan nama binatang dan Regu Puteri menggunakan nama bunga atau 

tumbuh-tumbuhan. 

6. Nama regu merupakan identitas regu dan mengandung kiasan dasar yang 

memotivasi kehidupan Regu. 

7. Setiap Regu memiliki bendera Regu yang bergambar sesuai dengan nama 

Regu dan menjadi ciri khas Regu tersebut. 

8. Sistem kelompok dalam golongan Pramuka Penggalang diwujudkan dalam 

sistem beregu yang merupakan unsur metode kepramukaan yang sangat 

penting, karena merupakan proses metode kepramukaan untuk golongan 

Pramuka Penggalang (Rahmatia, 2015:53). 
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2.1.5.17 Kegiatan Pramuka Penggalang 

Kegiatan Pramuka Penggalang adalah kegiatan yang berkarakter, dinamis, 

progresif, dan menantang. Beberapa kegiatan Pramuka Penggalang, antara lain: 

1. Jambore, merupakan pertemuan Pramuka Penggalang dalam bentuk 

perkemahan besar. Jambore diselenggarakan oleh Kwartir Gerakan Pramuka, 

seperti Jambore Ranting, Jambore Cabang, Jambore Daerah, Jambore 

Nasional, Jambore Regional, dan Jambore se-Dunia. 

2. Lomba Tingkat (LT), merupakan pertemuan Pramuka Penggalang Lomba 

Tingkat berbentuk perlombaan yang dilaksanakan secara beregu atau 

perorangan atas nama regu yang mempertandingkan sejumlah keterampilan. 

Dilaksanakan dalam bentuk perkemahan, Lomba Tingakat terdiri atas: LT-

I(tingkat gugus depan), LT-II (tingkat kwartir ranting), LT-III (tingkat kwartir 

cabang), LT-IV (tingkat kwartir daerah), LT-V (tingkat kwartir nasional). 

3. Perkemahan Bakti (PB), merupakan kegiatan Pramuka Penggalang dalam 

rangka bakti pada masyarakat. Kegiatan ini berwujud peran serta dalam 

kegiatan pembangunan. 

4. Gladian Pimpinan Regu (Dianpiru), merupakan kegiatan Pramuka Penggalang 

bagi Pemimpin Regu Utama (Pratama), Pemimpin Regu (Pinru), dan Wakil 

Pemimpin Regu (Wapinru). Dianpiru bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan di bidang manajerial dan kepemimpinan. Diselenggarakan oleh 

gugus depan, kwartir ranting, atau kwartir cabang. 

5. Perkemahan, merupakan pertemuan Pramuka Penggalang yang 

diselenggarakan secara regular untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus 
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depan dalam satu periode. Perkemahan ini terdiri atas Perkemahan Pelantikan 

Penggalang Baru, Perkemahan Kenaikan Tingkat (dari Penggalang Ramu ke 

Penggalang Rakit atau dari Penggalang Rakit ke Penggalang Terap), 

Perkemahan Sabtu Minggu (Persami), Perkemahan Jumat Sabtu Minggu 

(Perjusami), perkemahan hari libur, dan sejenisnya. 

6. Forum Penggalang, merupakan kegiatan Pramuka Penggalang berupa 

pertemuan yang kegunaannya untuk membahas suatu persoalan, merumuskan 

hasil kajian, serta memecahkan masalah secara bersama. Bertujuan untuk 

mensosialisasikan semangat demokrasi dan pembelajaran metode pemecahan 

masalah, sebagai modal bagi para Pramuka Penggalang di masa yang akan 

datang. 

7. Penjelajahan, merupakan pertemuan Pramuka Penggalang berbentuk 

penjelajahan, dalam rangka mengapliksikan pengetahuan tentang ilmu medan, 

peta, kompas, dan bertahan hidup (Azwar, 2012: 36). 

2.1.5.18 Program Ekstrakulikuler Kepramukaan Pengalang Kelas V  

Penyelenggaraan ekstrakulikuler kepramukaan telah menjadi ekstrakulikuler 

wajib bagi SD di Gugus Hasanudin Kecamatan Karangrayung Kabupaten 

Grobogan. Adapun program yang di laksanakan dalam kegiatan ekstrakulukuler 

kepramukaan adalah sebagai berikut. 

a. Latihan Rutin 

Pelaksanaan latihan rutin kepramukaan ditujukan untuk siswa kelas 4-6 

yang terdiri dari perindukan siagan dan pasukan penggalang. Kelas 5 termasuk 

kedalam pasukan penggalang menurut usiannya. Latihan rutin dilaksanakan setiap 
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minggunya pada hari Jum‟at. Materi dalam latihan rutin berisi materi tali-temali, 

sandi, bernyanyi dan kegiatan baris-berbaris serta latihan upacara. 

b. Perkemahan 

Perkemahan yang dilaksanakan dalam kegiatan penggalang adalah 

perkemahan sabtu malam minggu (Persami) ketika mendekati peringatan hari 

lahirnya pramuka di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di masing-masing sekolah. 

c. Lomba Tingkat 

Lomba tingkat atau LT yang sering diikuti, ialah LT II, sedangkan LT 1 

dilaksanakan sendiri oleh masing-masing gugus depan. Pelaksanaan LT II dengan 

diikuti oleh masing-masing siswa yang mewakili sekolah kemudian membentuk 

regu dengan siswa lain di Gugus Hasanudin dan kemudian mengikuti lomba 

tingkat kecamatan. 

d. Penjelajahan 

Kegiatan penjelajahan dilaksanakan ketika dalam kegiatan perkemahan, 

dimana penggalang diuji untuk menerapkan ilmu yang diperolehnya dalam 

kegiatan rutin pada praktik yang nyata. 

e. Upacara 14 Agustus  

Tanggal 14 Agustus merupakan hari lahirnya Gerakan Pramuka, sehingga pada 

hari tersebut di setiap SD menyelenggarakan upacara peringatan dengan 

menggunakan seragam pramuka. 

f. Lomba Cerdas Cermat 

Lomba LCC kepramukaan juga diikuti oleh siswa dari perwakilan SD di 

Gugus Hasanudin kemudian membentuk regu baru. 
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2.1.5.19 Kode Kehormatan 

Kode kehormatan adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan 

para anggota Gerakan Pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku 

seorang anggota pramuka (Sunardi, 2013:10). Kode kehormatan pramuka adalah 

budaya organisasi yang melandasi sikap dan perilaku setiap anggota Gerakan 

Pramuka yang ditetapkan dan diterapkan sesuai golongan usia, perkembangan 

rohani dan jasmaninya (Rahmatia, 2015: 30). Dari kedua pendapat tersebut, 

keduanya menyatakan bahwa kode kehormatan merupakan suatu landasan atau 

pedoman dalam bertingkah laku yang mencerminkan seorang anggota pramuka. 

Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji disebut Satya Pramuka, dan 

ketentuan moral disebut Darma pramuka. 

A. Satya Pramuka 

1. Janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota Gerakan 

Pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. 

2. Tindakan pribadi untuk meningkatkan diri secara sukarela menerapkan 

dan mengamalkan janji. 

3. Titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan 

visi, spiritual, emosional, social, intelektual, dan fisik, baik sebagai pribadi 

maupun anggota masyarakat lingkungannya. 

Janji Pramuka untuk Anggota Penggalang adalah janji Trisatya sebagai berikut: 

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh: 

 Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 
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 Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 

 Menepati Dasadarma. 

Di dalam Trisatya terdapat 6 kewajiban, yaitu: 

 Kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

 Kewajiban terhada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Kewajiban terhadap Pancasila. 

 Kewajiban terhadap sesama hidup. 

 Kewajiban terhadap masyarakat. 

 Keajiban terhadap dasadarma. 

B. Darma Pramuka 

1. Alat pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti 

luhur. 

2. Upaya memberi pengalaman praktis yang mendorong peserta didik 

menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat, 

dimana ia hidup dan menjadi anggota. 

3. Landasan gerak Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan 

melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong Pramuka manunggal 

dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki 

rasa kebersamaan dan gotong royong. 

4. Kode Etik Organisasi dan Satuan Pramuka dengan sebagai janji dan 

ketentuan moral yang disusun dan ditetapkan bersama aturan, yang 

mengatur hak dan kewajiban anggota, tanggung jawab dan penentuan 

putusan. 
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Sepuluh Darma Pramuka Penggalang atau Dasadarma adalah sebagai berikut: 

 Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 

 Patriot yang sopan dan kesatria. 

 Patuh dan suka bermusyawarah. 

 Rela menolong dan tabah. 

 Rajin, terampil dan gembira. 

 Hemat, cermat dan bersahaja. 

 Disiplin, berani, dan setia. 

 Bertanggungjawab dan dapat dipercaya. 

 Suci dalam pikiran, perkataan, perbuatan  (Kwarnas, 2014) 

Kode Kehormatan Pramuka yang menjadi nilai ataupun norma dalam bertingkah 

laku harus dilaksanakan dengan: 

1. Menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 

2. Membina kesadaran berbangsa dan bernegara. 

3. Membina, mmelihara, dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya. 

4. Memiliki sikap kebersamaan, tidak mementingkan diri sendiri, baik dalam 

lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat, membina 

persaudaraan dengan pramuka sedunia. 

5. Hidup secara sehat jasmani dan rohani. 

6. Belajar mendengar, menghargai dan menerima pendapat/gagasan orang lain, 

membina sikap mawas diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan 

memperhatikan kepentingan bersama, mengutamakan kesatuandan persatuan 
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serta membina diri dalam upaya bertutur kata dan bertingkah laku sopan, 

ramah , dan sabar. 

7. Membiasakan diri memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan 

bakti maupun sosial. 

8. Kesediaan dan keikhlasan menerima tugas yang ditawarkan. 

9. Bertindak dan hidup secara hemat, serasi dan tidak berlebihan, teliti, waspada 

dan tidak melakukan hal yang mubadzir. 

10. Mengendalikan dam mengatur diri, berani menghadapi tantangan dan 

kenyataan. 

11. Membiasakan diri menepati janji, memenuh aturan dan ketentuan yang 

berlaku. 

12. Memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik, dalam upaya membuat gagasan 

dan menyelesaikan masalah (Rahmatia, 2015). 

2.1.5.20 Syarat Kecakapan Umum Penggalang Ramu 

Tabel 2.2 Syarat Kecakapan Umum 

Tingkat Syarat Kecakapan Umum 

Penggalang 

Ramu 

1. Umum 

a. Selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi 

ataupun berjamaah 

b. Mengetahui dan dapat menjelaskan hari-hari besar semua 

agama di Indonesia 

c. Dapat menyebutkan agama-agama yang ada di Indonesia 

dan nama tempat ibadahnya. 

2. Dapat menjelaskan hal yang berkaitan dengan emosi. 

3. Dapat menyampaikan pendapat dengan baik dalam pertemuan 
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Pasukan Penggalang. 

4. Dapat menjelaskan manfaat dari penghijauan. 

5. Memahami hak perlindungan anak. 

6. Ikut serta dalam kegiatan Perkemahan Penggalang setidaknya 

selama 2 hari, sesuai dengan standar perkemahan. 

7. Dapat menyebutkan tanda-tanda pengenal Gerakan Pramuka 

sesuai dengan golongan dan tingkatannya. 

8. Mengetahui nama ketua RT hingga Lurah atau setingkatnya  di 

tempat tinggalnya. 

9. Dapat mengetahui dan menyebutkan Kode Kehormatan 

Pramuka Penggalang. 

10. Rajin dan giat mengikuti  latian Pasukan Penggalang sekurang-

kurangnya 8 kali latihan secara berturut-turut. 

11. Mengetahui Salam Pramuka, Moto Pramuka, dan Lambang 

Gerakan Pramuka. 

12. Dapat menjelaskan sejarah dan arti warna serta cara 

menggunakan bendera merah putih. 

13. Dapat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 2 lagu 

wajib Nasional, dan 1 lagu daerah dengan sikap yang benar. 

14. Dapat menjelaskan tentang lambang Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

15. Dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar. 

16. Sudah menabung secara rutin dan selalu membaya iuran 

kepada regunya yang diperoleh dari usahanya sendiri. 

17. Dapat menjelaskan manfaat dari setidaknya 2 jenis alat 

teknologi informasi modern. 

18. Mengetahui cara memilah sampah. 

19. Dapat menjelaskan teknik penjernihan air. 

20. Dapat membuat serta menggunakan simpul mati, simpul hidup, 

simpul anyam, simpul tiang, simpul pangkal, menyusuk tali, 



93 
 

 
 

membuat ikatan, serta menyambung dua tongkat. 

21. Dapat menjelaskan kompas serta menaksir tinggi dan lebar. 

22. Mengenal macam-macam sandi, sandi morse dan semaphore. 

23. Selalu berpakaian rapid an memelihara kesehatan dan 

kebersihan diri serta lingkungannya. 

24. Dapat baris-berbaris. 

25. Dapat menjelaskan setidaknya 3 cabang olahraga dan 

mempraktikan 2 jenis cabang olahraga. 

26. Mengetahui adanya perbedaan perkembangan fisik. 

27. Selalu melakukan aktivitas fisik setiap hari setidaknya selama 

30 menit. 

(Azwar, 2012:48-49) 

2.1.5.21 Motto Gerakan Pramuka 

Motto Gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu proses pendidikan 

untuk mengingatkan setiap Anggota Gerakan Pramuka bahwa setiap mengikuti 

kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan 

pramuka. Motto Gerakan Pramuka adalah “Satya Ku Kudarmakan Darmaku 

Kubaktikan”.  

Motto Gerakan Pramuka tersebut memiliki manfaat terhadap jiwa anggota 

Pramuka, antara lain: 

1. menambah rasa percaya diri, 

2. menambah semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa dan Negara, 

3. siap mengamalkan Satya dan Darma Pramuka, 

4. rasa bangga sebagai Pramuka, 

5. memiliki budaya kerja keras yang dilandasi pengabdiannya (Kwarnas, 2014). 
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     Dalam rangka revitalisasi Gerakan Pramuka yang di canangkan oleh Presiden 

Republik Indonesia selaku Ka Mabinas Gerakan Pramuka bahwasannya Pramuka 

itu dijabarkan sebagai berikut: 

PRAMUKA 

P : perilaku Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa, 

R : raih keberhasilan melalui kerja keras secara cerdas dan ikhlas, 

A : ajak kaum muda meningkatkan semangat bela Negara, 

M : manfaatkan tekat kaum muda, sebagai patriot pembangunan, 

U : utamakan kepentingan Bangsa dan Negara di atas segalanya, 

K : kokohkan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia, 

A : amalkan Satya dan Darma Pramuka 

(Rahmatia, 2015:26). 

 

2.1.6 Pendidikan Kewarganegaraan 

2.1.6.1 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan 

sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral 

yang berakar pada budaya bangsa Indonesia (Susanto, 2014:225). Sejalan dengan 

hal tersebut PKn merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk 

mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, 

melalui aktifitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi 

adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga 

masyarakat (Zamroni dalam Taniredja, 2013:2). Pendidikan Kewarganegaraan 
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(PKn) merupakan mata pelajaran yang memiliki salah satu misinya sebagai 

pendidikan nilai. Dalam proses pendidikan nasional PKn pada dasarnya 

merupakan wahana paedagogis pembangunan watak atau karakter (Winataputra, 

2009:2.1). 

Nilai luhur dan moral yang dimaksud adalah dikembangkan dan dilestarikan 

kearah yang lebih baik yang tercermin melalui tingkah laku dan sikap serta 

kepribadian baik yang dimiliki oleh peserta didik. Melalui PKn siswa memperoleh 

pengetahuan dasar tentang pentingnya suatu negara. Secara tidak langsung materi 

yang diajarkan dalam pembelajaran PKn adalah mengandung nilai-nilai, norma-

norma, sebagai langkah dalam menanamkan karakter kepada siswa. 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu pengantar nilai-nilai 

yang dianut bangsa Indonesia dan menjadi ciri khas sebuah bangsa. Dengan 

mempelajari PKn, maka nilai-nilai luhur dan moral bangsa Indonesia dapat 

diturunkan dan dilestarikan sebagai ciri khas suatu bangsa. 

2.1.6.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan PKn di sekolah dasar adalah untuk menjadikan warga negara yang 

baik, yaitu warga negara yang tahu, mau, dan sadar akan hak dan kewajibannya 

(Susanto, 2014:234). Melalui pendidikan PKn siswa disiapkan untuk menjadi 

warga negara yang berkepribadian, berwatak dan berakhlak mulia. Menumbuhkan 

rasa cinta terhadap tanah air yang menjadi salah satu pondasi untuk menciptakan 

bangsa yang kuat. 

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan sebagai berikut: (1) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam 
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menanggapi isu kewarganegaraan, (2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung 

jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta anti-korupsi, (3) berkembang secara positif dan demokratis untuk 

membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, (4) berinteraksi dengan bangsa-

bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP 2006). 

2.1.6.3 Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk 

pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut. 

a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta 

lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, 

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan 

Negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Norma, hukum, dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata 

tertib di sekolah, norma yang belaku di amsyarakat, peraturan-peraturan 

daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem 

hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. 

c. Hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban 

anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, 

penghormatan dan perlindungan HAM. 
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d. Kebutuhan warga Negara, meliputi hidup gotong-royong, harga diri sebagai 

warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan 

pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan 

warga Negara. 

e. Konstitusi Negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang 

pertama, konstitusi-kintitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan 

dasar Negara dengan konstitusi. 

f. Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, 

pemerintah daerah dan otonomi pemerintah pusat, demokrasi dan sistem 

politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem 

pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. 

g. Pancasila, meliputi kedudukan pancasila sebagai dasar Negara dan ideology 

Negara, proses perumussan Pancasila sebagai dasar Negara, pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideology 

terbuka. 

h. Globalisasi, meliputi globalisasi dilingkungannya, politik luar negeri 

Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan 

organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi (Permendiknas No 22 

Tahun 2006). 

Struktur kurikulum SD meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh 

dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai kelas I sampai kelas 

VI.Struktur kurikulum SD disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan 

standar kompetensi mata pelajaran yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam 
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penentuan lulusan siswa (Mulyasa, 2006:50). Berikut ini merupakan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran PKn Kelas V Semester 2. 

Tabel 2.3  Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

3 Memahami kebebasan 

berorganisasi 

3.1 Mendeskripsikan 

pengertian organisasi 

3.2 Menyebutkan contoh 

organisasi di lingkungan 

sekolah dan masyarakat 

3.3 Menampilkan peran serta 

dalam memilih organisasi 

di sekolah 

4 Menghargai keputusan 

bersama 

 

4.1 Mengenal bentuk-bentuk 

keputusan bersama 

4.2 Mematuhi keputusan 

bersama 

 

2.1.6.4 Ranah Hasil Belajar PKn      

Hasil belajar meliputi pemahaman konsep (kognitif), keterampilan proses 

(aspek psikomotor), dan sikap siswa (aspek afektif).  

A. Aspek Kognitif 

Penilaian hasil belajar PKn pada ranah kognitif adalah untuk mengukur 

pengetahuan, pemahaman siswa dan yang berkaitan dengan intelektual siswa. 

Menurut Bloom penilaian ranah kognitif terdapat enam gradasi. Keenam gradasi 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Pengetahuan, mencangkup kemampuan ingatan dari apa yang telah dipelajari, 

berkaitan dengan fakta, peristiwa, pengertian. 

b. Pemahaman, mencangkup kemampuan menerima arti dan magna dari apa 

yang telah diterima. 

c. Penerapan, mencangkup kemampuan menerapkan pada masalah yang nyata. 

d. Analisis, mencangkup kemampuan menganalisis apa yang dapat dimengerti 

menjadi lebih paham lagi. 

e. Sintesis, mencangkup kemampuan membentuk pola baru yang dianggap lebih 

tepat. 

f. Evaluasi, mencangkup kemampuan untuk menilai hasil ujian atau hal lain 

sesuai dengan standart yang telah ada (Ruminiati, 2007:3.20). 

B. Aspek Afektif 

Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan pada ranah afektif 

(Taniredja, 2013:83). Domain Afektif ini mencangkup nilai, sikap, minat dan 

perasaan. Bloom menggradasikan ranah afektif menjadi lima tingkatan sebagai 

berikut: 

a. Penerimaan, berhubungan dengan kesensitifan. 

b. Partisipasi, berhubungan dengan kesediaan memperhatikan. 

c. Penilaian dan penentuan sikap, mencangkup penerimaan yang mengakui 

penilaian atau pendapat orang lain. 

d. Organisasi, mencangkup sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan hidup. 

e. Pembentukan pola hidup, mencangkup kehidupan pribadi (Ruminiati, 

2007:3.25). 
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C. Aspek Psikomotor 

Ranah psikomotor terdiri dari tujuh jenis perilaku. Ketujuh jenis perilaku 

tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Persepsi, mencangkup kemampuan memilah-milah hal-hal secara khas setelah 

menyadari adanya perbedaan. 

b. Kesiapan, mencangkup kemampuan penempatan diri dalam gerakan jasmani 

dengan rohani. 

c. Gerakan terbimbing, mencangkup kemampuan melakukan gerakan sesuai 

contoh dari guru. 

d. Gerakan yang terbiasa, mencangkup kemampuan memberi salam pada guru 

sebelum masuk kelas. 

e. Gerakan kompleks, mencangkup kemampuan melakukan sikap moral. 

f. Penyesuaian pola gerakan, mencangkup kemampuan menyesuaikan diri 

dengan lingkungan. 

g. Kreativitas, mencangkup kemampuan berperilaku yang disesuaikan dengan 

sikap dasar yang dimilikinya sendiri (Ruminiati, 2007:3.28). 

 

2.1.7 Evaluasi dan Penilaian 

2.1.7.1 Pendidikan Karakter 

Evaluasi pendidikan karakter diperlukan guna untuk mengetahui kemajuan 

pendidikan, dengan melihat pencapaian tujuan yang sebelumnya telah 

dirumuskan. Evaluasi pendidikan karakter meliputi masukan, luaran, proses serta 
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umpan balik yang diperlukan untuk memperbaiki input ataupun proses pendidikan 

karakter.  

Terdapat dua teknik penilaian yang dapat digunakan dalam melaksanakan 

evaluasi pendidikan karakter, yaitu: 

a. Teknik tes 

Teknik tes digunakan untuk menilai kemampuan yang mencakup 

pengetahuan hasil belajar, kesanggupan mental, bakat, minat dan bakat umum. 

b. Teknik nontes 

Penilaian dengan menggunakan teknik nontes dapat digolongkan menjadi 

beberapa cara, antara lain: 

 Pengamatan 

Penilaian yang dilaksanakan langsung terhadap tingkah laku, sikap, sifat anak 

pada situasi tertentu. Pada pengamatan ini digunakan lembar pengamatan yang 

diisi oleh pengamat. 

 Wawancara 

Teknik penilaian yang dilakukan dengan percakapan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Alat yang digunakan adalah daftar pertanyaan. 

 Angket 

Suatu daftar pertanyaan secara tertulis yang harus dijawab oleh siswa. Daftar 

pertanyaan disesuaikan dengan indicator keberhasilan pendidikan karakter 

 Sosiometri 
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Sosiometri merupakan penilaian untuk menentukan pola pertalian dan 

kedudukan anak dalam suatu kelompok (Salahudin dan Alkrienciehie, 

2013:268). 

Menurut praktiknya, pendidikan karakter pada tingkat sekolah dasar 

terintegrasi kedalam proses pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Sehingga teknik penilaian dan instrumen penilaian yang 

dipilih dan dilaksanakan tidak hanya mengukur pencapaian akademik siswa saja, 

tetapi juga mengukur perkembangan kepribadian siswa (Daryanto dan Darmiatun, 

2013:199). Teknik yang digunakan antara lain,observasi, penilaian diri (angket), 

dan panilaian antar teman. 

Berdasarkan hal tersebut, artinya penilaian pendidikan karakter sangatlah 

kompleks atau menyeluruh yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor. 

2.1.7.2 Ekstrakulikuler Kepramukaan 

Evaluasi dilakukan guna mengendalikan mutu pendidikan kepramukaan 

sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang 

ditujukan kepada siswa, tenaga pendidik dan kurikulum (UURI, Nomor 12 Tahun 

2010 Pasal 17). Penilaian dalam pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan 

menggunakan penilaian yang bersifat otentik mencakup penilaian sikap dan 

keterampilan (Permendikbud, Nomor 63 Tahun 2014 Pasal 6). Penilaian 

dilaksanakan berdasarkan pada pencapaian persyaratan kecakapan umum, 

kecakapan khusus dan nilai-nilai kepramukaan (UURI, Nomor 12 Tahun 2010 

Pasal 7). Sehingga evaluasi dan penilaian pada ekstrakulikuler kepramukaan 
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menjadi alat untuk mengarahkan penyelenggaraan ekstrakulikuler kepramukaan 

pada pencapaian tujuan yang tepat. 

2.1.7.3 Pendidikan Kewarganegaraan 

Evaluasi dan penilaian pada mata pelajara PKn meliputi tiga ranah, yakni 

kognitif, afektif dan psikomotor. Untuk mengukur kegiga ranah tersebut, dapat 

digunakan berbagai bentuk penilaian yang dapat dikembangkan. Bentuk penilaian 

pada mata belajaran PKn adalah sebagai berikut: 

a. Tes Tertulis 

Penilaian bentuk tertulis dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang bersifat 

menyeluruh. Dalam ujian tertulis dapat digunakan soal-soal berbentuk esai, 

objektif, atau gabungan di antara keduannya. Bentuk esai terdiri dari uraian 

bebas dan uraian terbatas. Sedangkan tes tertulis objektif terdiri dari pilihan 

ganda, benar-salah, menjodohkan, dan isian singkat. 

b. Tes Perbuatan 

Penilaian perbuatan adalah penilaian tindakan dengan menggunakan lembar 

pengamatan sebagai alat penilaian. 

c. Tes Lisan 

Penilaian berbentuk lisan digunakan untuk menilai hasil belajar dalam bentuk 

kemampuan mengemukakan ide-ide dan pendapat-pendapat secara lisan. 

d. Penilaian Nontes 

Penilaian nontes meliputi observasi, catatan kejadian, angket, wawancara, 

daftar cek, sosiometri, kumpulan catatan pribadi siswa dan studi kasus 

(Winataputra, 2011:12.18). 
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2.1.8 Karakteristik Siswa SD 

Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, satu dengan yang 

lain tidak sama. Setiap manusia selalu mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan tahap demi tahap.Perkembangan pada anak meliputi aspek 

pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Perkembangan mental meliputi 

perkembangan intelektual, emosi, bahasa, Sosial , dan moral keagamaan. 

Fase perkembangan anak, menurut Santrok dan Yussen terdiri dari lima fase, 

yaitu: 

 Fase prenatal, saat dalam kandungan dari masa pertumbuhan sampai dengan 

masa kelahiran 

 Fase bayi, yaitu saat perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai usia 

18 atau 24 bulan. 

 Fase kanak-kanak awal, fase perkembangan yang berlangsung sejak akhir 

masa bayi sampai usia lima atau enam tahun. 

 Fase kanak-kanak tengah dan akhir, fase perkembangan yang berlangsung 

sejak kira-kira umur enam sampai sebelas tahun. 

 Fase remaja, masa perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa awal. 

Pada masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah, yaitu usia enam hingga dua 

belas tahun, memiliki tugas-tugas perkembangan. Perkembangan mental anak 

sekolah dasar yang paling menonjol meliputi perkembangan intelektual, bahasa, 

sosial , emosi, dan moral keagamaan, yang secara perinci dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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1. Perkembangan intelektual 

Pada usia sekolah dasar (usia 6-12 tahun) anak sudah dapat mereaksi 

rangsangan intelektual, atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut 

kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif, seeperti membaca, menulis, 

dan menghitung. 

2. Perkembangan bahasa 

Bahasa merupakan simbol-simbol sebagai sarana untuk komunikasi dengan 

orang lain. Dengan bahasa, maka manusia dapat mengakses segala pengetahuan 

dan memperoleh informasi dari sumber-sumber informasi.Usia sekolah dasar ini 

merupakan masa berkembang pesatnya kemampuan mengenal dan menguasai 

perbendaharaan kata. 

Bagi anak sekolah dasar, perkembangan bahasa ini, minimal dapat 

menguasai tiga kategori, yaitu: (1) dapat membuat kalimat yang lebih sempurna; 

(2) dapat membuat kalimat majemuk; dan (3) dapat menyusun dan mengajukan 

pertanyaan. 

3. Perkembangan Sosial  

Perkembangan sosial berkenaan dengan bagaimana anak berinteraksi sosial. 

Perkembangan Sosial  sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan 

norma-norma kelompok, tradisi, dan moral keagamaan. Pada anak usia sekolah 

mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri (egosentris) kepada sikap 

bekerja sama (kooperatif), dan sikap peduli atau mau memperhatikan orang lain 

(sosiosentris). 
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4. Perkembangan emosi 

Emosi adalah perasaan yang terefleksikan dalam bentuk perbuatan atau 

tindakan nyata kepada orang lain atau pada diri sendiri untuk menyatakan suasana 

batin atau jiwanya. Emosi seseorang akan tercermin dalam segala tindakan dan 

perilakunya yang terwujud dalam perkataan dan perbuatan serta sikap yang 

ditunjukkannya. Emosi ini dimiliki oleh setiap orang, mulai dari anak-anak 

sampai dewasa, namun kadar atau kapasitas  dan intensitas emosi pada setiap 

orang berbeda-beda. 

5. Perkembangan moral 

Perkembangan moral pada anak usia sekolah dasar adalah bahwa anak 

sudah dapat mengikuti peraturan atau tuntutan dari orangtua atau lingkungan 

sekolahnya (Susanto, 2014). 

Karakteristik anak sekolah dasar juga dibedakan berdasarkan tingkatan kelas 

di sekolah.pada masa sekolah dasar, secara relatif anak-anak lebih mudah dididik 

daripada masa sebelum dan sesudahnya. Berikut merupakan karakteristik siswa 

berdasarkan tingkatannya di kelas. 

1. Masa Kelas-Kelas Rendah Sekolah Dasar 

a. Adanya korelasi positif antara pertumbuhan jasmani dan prestasi. 

b. Patuh terhadap peraturan. 

c. Ada kecenderungan memuji sendiri. 

d. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. 

e. Menganggap suatu soal tidak penting apabila tidak dapat menyelesaikannya. 

f. Menginginkan nilai rapor yang baik. 
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2. Masa Kelas-Kelas Tinggi Sekolah Dasar 

a. Adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang nyata. 

b. Realistis, ingin tahu dan ingin belajar. 

c. Mulai menyukai mata pelajaran tertentu. 

d. Sampai kira-kira usia 11 tahun anak membutuhkan guru atau orang-orang 

dewasa lainnya. 

e. Membentuk kelopok teman sebaya (Subroto dalam Islamuddin, 2012:40-

41). 

Karakteristik siswa usia sekolah dasar pada mumnya berada pada tahap 

perkembangan inteluktual dimana siswa sudah dapat berpikir dan memutuskan 

apa saja yang ingi dilakukannya.  

 

2.1.9 Kesulitan Belajar 

Dalam proses belajar, pasti terdapat hambatan ataupun gangguan yang 

menyebabkan seseorang sulit menangkap informasi yang sedang dipelajarinya. Di 

setiap sekolah pada berbagai jenis maupun tingkatan kelas pasti akan didapati 

seorang anak yang mengalami kesulitan belajar. Karakteristik siswa yang 

berbeda-beda juga menjadi sumber dimana ada anak yang mudah menangkap 

pembelajaran da nada yang sulit dalam menangkap pembelajaran.Kesulitan 

belajar anak tidak menentu disebabkan karena rendahnya intelegensi, karena 

penyebab kesulitan belajar pada anak tidak hanya disebabkan oleh satu faktor 

saja. Faktor-faktor penyebab kesulitan anak didik dapat dibagi menjadi faktor 

anak didik, sekolah, keluarga dan masyarakat sekitar. 
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2.1.9.1 Faktor anak didik 

Faktor kesulitan belajar yang bersumber dari anak didik sendiri tidak hanya 

menyangkut faktor intelegensi yang kurang melainkan juga dipengaruhi oleh 

berbagai faktor non-intelektual yang bisa dihilangkan. Hal ini meliputi bakat yang 

kurang, faktor emosional, aktivitas belajar yang kurang, kebiasaan belajar, 

penyesuaian Sosial , latar belakang dan lainnya yang berhubungan dengan 

kemampuan dan kekurangan anak didik itu sendiri. 

2.1.9.2 Faktor sekolah 

Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan pendidikan formal dimana 

anak menimba ilmu dan memperoleh pengalaman serta salah satu tempat yang 

turut berperan dalam membentuk karakter anak didik.Faktor kesulitan belajar 

anak didik juga disebabkan lingkungan   sekolah itu sendiri.Hal ini meliputi faktor 

yang disebabkan dari faktor guru, alat/media, sarana belajar, fasilitas sekolah 

maupun lingkungan sekolah dan teman sekolah. 

2.1.9.3 Faktor keluarga 

Keluarga adalah lembaga pendidikan informal (luar sekolah) yang diakui 

keberadaanya dalam dunia pendidikan.sebelum anak didik memasuki sekolah, 

anak sudah terlebih dahului memperoleh pendidikan awal dari keluarganya.Demi 

keberhasilan anak, meskipun anak telah memperoleh pendidikan di sekolah, 

dalam keluarga anak tetap harus mendapatkan pendidikan yang tidak di 

dapatkannya di sekolah.Perhatian dari keluarga dan anggota keluarga lainnya juga 

berpengaruh pada kelancaran belajar anak. Apabila anak berada dalam keuarga 

yang tidak pernah memperhatikannya dan kurangnya keharmonisan dalam 
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keluarga akan menekan psikologis anak sehingga anak mengalami kesulitan 

belajar. Faktor dalam keluarga yang menjadi penyebab kesulitan belajar anak 

meliputi: kurangnya kelengkapan alat-alat belajar, kurangnya biaya pendidikan, 

ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, perhatian orang tua, kebiasaan dalam 

keluarga yang kurang menunjang, kedudukan anak dalam keluarga. 

2.1.9.4 Faktor Masyarakat  

Jika keluarga adalah komunitas masyarakat terkecil, maka masyarakat 

adalah komunitas masyarakat dalam kehidupan Sosial  yang tersebar. Pergaulan 

yang terkadang kurang bersahabat sering memicu konflik sosial. Konflik yang 

timbul bisa menjadi pemicu timbulnya kesulitan belajar karena mengganggu 

ketenangan siswa dalam belajar (Djamarah, 2011). 

 

2.1.10 Cara Memotivasi Siswa 

Motivasi belajar merupakan proses yang menunjang intensitas peserta didik 

untuk berperilaku terhadap proses belajar yang dialaminya. Sehingga motivasi 

juga juga memiliki peranan dalam memberikan dampak positif bagi siswa dalam 

proses belajarnya. Sehingga motivasi perlu diberikan kepada siswa setiap saat. 

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk memotivasi siswa, 

diantaranya: 

a. Memberi nilai, yakni dengan memberikan symbol atau nilai dari hasil aktivitas 

belajar peserta didik yang diberikan sesuai hasil ulangan yang telah mereka 

peroleh dari hasil penilaian guru yang biasanya terdapat di dalam buku rapor. 
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b. Dengan memberikan hadiah, yakni dengan memberikan sesuatu kepada siswa 

yang berprestasi yang berupa uang beasiswa, buku tulis, alat tulis, atau buku 

bacaan lainnya yang dibungkus dengan rapi, untuk memotivasi siswa agar 

senantiasa mempertahankan prestasi selama belajar. 

c. Dengan kompetisi, yakni guru menciptakan sistem pembelajaran dengan 

persaingan untuk mendorong siswa agar bergairah dan bersemangat dalam 

belajar, baik dalam bentuk individu maupun kelompok. 

d. Pujian. Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai 

alat motivasi sehingga siswa akan lebih bersemangat karena prestasi yang 

diperolehnya dihargai. 

e. Hukuman. Dengan adanya hukuman yang dilakukan dengan tepat dan bijak 

akan menjadi sebuah alat motivasi yang baik dan efektif. Hukuman yang 

mendidik bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perbuatan siswa yang 

dianggap salah (Karwati dan Priansa, 2014:179). 

Selain pendapat sebelumnya terkait cara untuk memotivasi siswa, dalam 

kegiatan belajar-mengajar motivasi memiliki peranan penting untuk 

mengembangkan aktivitas dan inisiatif, serta dapat mengarahkan dan memelihara 

ketekunan dalam belajar. Sehingga terdapat beberapa bentuk dan cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah, sebagai berikut. 

a. Memberi angka sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Angka-angka 

yang baik bagi siswa merupakan motivasi yang sangat kuat. 

b. Memberikan hadiah atas pekerjaan yang dihasilkan siswa disesuaikan dengan 

bakat dan minat siswa. 
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c. Menciptakan iklim belajar dengan nuansa persaingan sehat yang akan 

mendorong siswa baik antar individu maupun kelompok untuk meningkatkan 

hasil belajarnya. 

d. Ego-involvement atau menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras 

dengan mempertaruhkan harga diri, sebagai salah satu bentuk motivasi yang 

sangat penting. 

e. Memberikan ulangan. Dengan mengetahui adanya ulangan yang akan guru 

lakukan siswa akan menjadi giat dalam belajar. 

f. Mengetahui hasil belajar yang semakin meningkat akan menjadi motivasi bagi 

siswa dan mendorongnya untuk giat belajar. 

g. Memberikan pujian kepada siswa yang berhasil menyelesaikan pekerjaannya 

dengan baik. 

h. Memberikan hukuman dengan tepat dan bijak kepada siswa yang berbuat 

salah. 

i. Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan maksud untuk belajar. Hal 

ini akan lebih baik, bila dibandingkan dengan segala sesuatu kegiatan yang 

tanpa maksud. 

j. Minat, dimana proses belajar akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. 

k. Terdapat rumusan tujuan yang diakui dan diterima dengan baik oleh siswa 

(Sardiman, 2011:92-95). 
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Sehingga dalam memberikan motivasi siswa dalam belajar terdapat berbagai 

macam cara yang dapat digunakan dengan disesuaikan keadaan siswa dan waktu 

yang tepat. 

 

2.1.11 Cara Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa 

Masalah kesulitan belajar siswa perlu untuk diprhatikan dan harus diatasi 

oleh guru. Sehingga proses belajar akan berjalan lancar dan memperoleh hasil 

yang optimal. Terdapat enam tahapan yang dapat dilakukan untum mengatasi 

kesulitan belajar siswa. 

a. Pengumpulan data 

Untuk menemukan penyebab kesulitan belajar diperlukan informasing yang 

banyak dengan melakukan berbagai macam cara, baik dengan menggunakan 

teknik observasi, wawancara maupun dokumentasi. Usaha yang dapat dilakukan 

dalam mengumpulkan data diantaranya adalah sebagai berikut. 

 Kunjungan rumah 

 Case Study 

 Case history 

 Daftar pribadi 

 Meneliti pekerjaan siswa 

 Meneliti tugas kelompok 

 Melaksanakan tes. 

Metode tersebut dapat digunakan dengan menyesuaikan masalah yang dihadapi. 
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b. Pengolahan data 

Data yang terkumpul selanjutnya dicermati dengan melakukan identifikasi 

kasus, selanjutnya identifikasi yang telah diperoleh dianalisis dengan 

membandingkan antarkasus dan membandingkan dengan hasil tes, kemudian 

menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilaksanakan. 

c. Diagnosis 

Diagnosis adalah keputusan ataua penentuan mengenai hasil dari 

pengolahan data. Diagnosis dapat berupa hal-hal sebagai berikut. 

 Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar siswa yaitu berat dan ringannya 

tingkat keculitan yang dirasakan siswa. 

 Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab 

kesulitan belajar siswa. 

 Keputusan mengenai faktor utama yang menjadi sumber penyebab kesulitan 

belajar siswa. 

d. Prognosis 

Dalam kegiatan prognosis dilakukan kegiatan penyusunan program dan 

penetapan ramalan mengenai bantuan yang harus diberikan kepada siswa untuk 

membantunya keluar dari kesulitan belajar. Dalam penyusunan program bantuan 

terhadap siswa yang berkesulitan belajar dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan 

dengan menggunakan rumus 5W + 1H. 

e. Treatment 

Selanjutnya siswa diberikan treatment (perlakuan), yakni dengan pemberian 

bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program 
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yang telah disusun pada tahap prognosis.bentuk perlakuan yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut. 

 Melalui bimbingan belajar individu. 

 Melalui bimbingan belajar kelompok. 

 Melalui remedial teaching untuk mata pelajaran tertentu. 

 Melalui bimbingan orang tua di rumah. 

 Pemberian bimbingan pribadi. 

 Pemberian bimbingan mengenai cara belajar yang baik dan benar. 

f. Evaluasi  

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah treatment yang telah 

diberikan berhasil dengan baik. Artinya ada kemajuan, yaitu anak dapat keluar 

dari lingkaran masalah kesulitan belajar, atau gagal sama sekali. Kemudian 

pengecekan kembali hanya dilakukan bila terjadi kegagalan treatment berdasarkan 

evaluasi. Secara teoritis langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai 

berikut > Re-ceking data > Re-diagnosis > Re-prognosis > Re-treatment > Re-

evaluasi. Bila treatment gagal harus diulang begitu seterusnya hingga berhasil 

(Djamarah, 2011:150-155). Pemecahan masalah terhadap anak yang mengalami 

kesulitan belajar sangat bervariasi, hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi yang ada sehingga dalam mengatasi kesulitan belajar pada anak perlu 

dianalisis sedemikian rupa dengan melalui tiga langkah sebagai berikut. 

a. Analisis hasil diagnostik 

Data yang diperoleh dari diagnostik perlu dianalisis sedemikian rupa untuk 

mengetahui jenis kesulitan belajar siswa yang berprestasi rendah. 
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b. Menentukan kecakapan bidang bermasalah 

Bidang-bidang kecakapan bermasalah dapat dikategorikan menjadi tiga 

macam, yaitu: 

 Bidang kecakapan masalah yang dapat ditangani guru sendiri. 

 Bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru dengan bantuan 

orang tua. 

 Bidang kecakapan masalah yang tidak dapat ditangani oleh guru maupun orang 

tua. 

Sehingga siswa yang mengalami kesulitan belajar kategori berat tidak hanya 

memerlukan pendidikan khusus tetapi juga memerlukan perawatan khusus. 

c. Menyusun program perbaikan 

Dalam menyusun program perbaikan (remedial teaching), maka guru 

terlebih dahulu menetapkan hal-hal sebagai berikut. 

 Tujuan pengajaran remedial. 

 Materi pengajaran remedial. 

 Metode pengajaran remedial. 

 Alokasi waktu pengajaran remedial. 

 Evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti pengajaran remedial (Islamuddin, 

2012:215-215). 

Dalam mengatasi kesulitan belajar pada siswa hal utama yang perlu 

dipahami adalah karakteristik siswa yang bermasalah, sehingga dalam 

mengumpulkan data yang lengkap maka seorang guru dapat menggunakan 

berbagai cara yang dapat mendukug kelengkapan data yang dibutuhkan. Data 
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yang lengkap akan mempermudah dalam tahap analisis sehingga ditemukan 

masalah dan solusi yang tepat. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Di dalam mengadakan studi pendahuluan mungkin ditemukan bahwa orang 

lain sudah berhasil memecahkan masalah yang ia ajukan sehingga tidak ada 

gunanya ia melakukan penelitian. Mungkin juga ia mengetahui hal-hal yang 

relevan dengan masalahnya sehingga memperkuat keinginan untuk meneliti, 

karena malah justru orang lain masih mempermasalahkanya. Apabila ada orang 

lain yang menyelidiki masalah yang hampir sama atau belum terjawab 

persoalannya,  peneliti dapat mengetahui motode apa yang digunakan, hasil apa 

yang telah dicapai, bagian mana dari penelitian itu yang belum terselesaikan, 

faktor apa yang mendukung, dan hambatan apa yang telah diambil untuk 

mengatasi hambatan penelitiannya (Arikunto, 2013:83). 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan hasil-hasil 

penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya.Berikut merupakan 

hasil-hasil penelitian yang mendukung penelitian peneliti. 

1. Fredric W. Rohm Jr. Tahun 2013. The Journal of Virtues and Leadership. 

Volume 3 Nomor 1. ISSN 1941-465X dengan judul jurnal Scouting and 

Servant Leadership in Cross-cultural Perspective: An Exploratory Study. Studi 

kasus ini kualitatif mengevaluasi organisasi dunia dari Pramuka gerakan 

(WOSM), anak laki-laki Amerika, Pramuka Asosiasi Jepang dan empat utama 

organisasi Kepanduan Jerman (Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, 
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Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg, Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 

dan Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder) sebagai 

kepemimpinan hamba program-program pembangunan. Setelah sejarah 

singkat tentang asal-usul Pramuka, WOSM dan tiga Nasional organisasi 

Kepanduan diperiksa, membandingkan mereka moto, janji-janji dan hukum. 

Semua program mempromosikan pelayanan kepada Tuhan, negara dan 

masyarakat; pengajaran kepemimpinan melalui kolam hidup dan komunitas 

pelayanan proyek. Review di dalam literatur kepemimpinan hamba 

menghasilkan enam model yang berbeda: Laub (1999); Patterson (2003); 

Barbuto dan Wheeler (2006); Wong dan Davey (2007); Liden, Wayne, Zhao, 

dan Henderson (2008); dan Sendjaya, Sarros, dan Santora (2008). Untuk 

menilai program Pramuka untuk bukti kepemimpinan hamba, Sendjaya et al. 

(2008) model memilih untuk mempelajari enam karakteristik kepemimpinan 

hamba: subordinasi () sukarela, (b) otentik diri, (c) mengikat hubungan, (d). 

bertanggung jawab moralitas, spiritualitas transendental (e), dan (f) 

transformasi pengaruh. 

2. Huriah Rachmah. Tahun 2013. E-Journal WIDYA Non-Eksakta. Volume 1 

Nomor 1. ISSN 2337-9480 dengan judul jurnal Nilai-Nilai dalam Pendidikan 

Karakter Bangsa yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan 

karakter merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan 

UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan yang 

berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai 

Pancasila; keterbatasan perangkatkebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-
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nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara; memudarnyakesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; 

ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa.Tujuan 

penulisan makalahini adalah membahas tentang nilai-nilai karakter bangsa 

yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Timbulnya Pendidikan 

Karakterbangsa pada tingkat satuan pendidikan disebabkan oleh kondisi 

bangsa ini yang semakin menunjukkan perilaku tidak terpuji dan 

tidakmenghargai budaya bangsa. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah kajian pustaka dengan teknik analisis deskriptif. Hasilpembahasan 

memperlihatkan guru sebagai eksekutor dikelas mempunyai tanggung jawab 

untuk memberikan contoh bagaimana implementasi Pendidikan Karakter 

sehingga walau awalnya terpaksa, hingga menjadi dapat dan akhirnya terbiasa 

sehingga pada akhirnya karakter tersebutakan muncul dan dapat menjadi 

karakter bangsa yang sesungguhnya. 

3. Alif Laela Nez. Tahun 2014. Educational Management. Volume 3 Nomor 2. 

ISSN 2252-7001 dengan judul jurnal Model Implementasi Pendidikan 

Karakter Berbasis Kurikulum 2013 di SMA Negeri 4 Kota Tegal. SMAN 4 

Tegal merupakan piloting project nasional dalam mengimplementasikan 

Pendidikan Karakter. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk mengkaji 

lebih mendalam secara ilmiah untuk mengadakan penelitian tentang “ Model 

Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Kurikulum 2013 di SMAN 4 

Tegal” dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan Pendidikan Karakter. 
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Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis 

dan bersifat induktif, hasil penelitian lebih menekankan pada makna. 

Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif. Teknik keabsahan 

data menggunakan teknik triangulasi data dan sumber. Hasil penelitian, 

perencanaan dilaksanakan dengan mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan 

visi, misi dan menetapkan program yang terkait dengan nilai - nilai karakter. 

Dalam pengorganisasian adanya tim teknis pelaksana Pendidikan Karakter. 

Pelaksana pendidikan mengacu pada kurikulum 2013. Pengawasan Pendidikan 

Karakter dilakukan melalui pengawasan internal oleh kepala sekolah dan 

pengawas eksternal oleh komite dan pengawas sekolah secara terpadu dan 

kontinu. Simpulan dari penelitian ini adalah SMAN 4 Tegal telah 

melaksanakan Pendidikan Karakter dengan baik. Saran dari peneliti, 

keteladanan guru dan warga sekolah agar menjadi prioritas utama dalam 

membentuk budaya sekolah yang berkarakter. 

4. Dyah Lisayanti. Tahun 2014. Journal of Educational Sosial  Studies. Volume 

3 Nomor 2. ISSN 2252-6390 dengan judul jurnal Implementasi Kegiatan 

Pramuka Sebagai EstrakurikulerWajib Berdasarkan Kurikulum 2013 dalam 

UpayaPembinaan Karakter. Penelitian ini dilatarbelakangi dua masalah yang 

dihadapi generasi muda yakni masalah sosial dan kebangsaan. Untuk 

menjawabnya diperlukan pendidikan dan kurikulum yang baik. Penelitian ini 

mengkaji tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program 

Ekstrakulikuler Kepramukaanuntuk menjawab bagaimana implementasi 
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kegiatan. Pramuka sebagai Ekstrakurikuler Wajib berdasarkan Kurikulum 

2013 dalam upaya pembinaan karakter. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif, SMPN 2 Rembang sebagai obyek penelitian. Data dikumpulkan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diolah dan diperiksa 

menggunakan teknik triangulasi untuk validasi dan analisis interaktif. 

Diperoleh hasil sebagai berikut: (1) ada 7 hal yang ditemukan dalam 

perencanaan, yaitu: Pembina Pramuka belum bersertifikat; belum ada program 

kerja; belum ada transparansi dana; AD/ART Gerakan Pramuka belum 

tersusun baik; kurangnya fasilitas pendukung; bertugas rangkap; serta 

perijinan mengikuti kegiatan di jam efektif belum jelas; (2) dalam 

pelaksanaan, ada 2 hal yaitu: kegiatan kurang variatif dan belum ada Rencana 

Pelaksanaan Kegiatan (RPK), Program Tahunan, Program Semester, Silabus, 

Materi Kegiatan, dan penilaian; (3) ada 2 hal yang ditemukan di penilaian, 

yaitu: belum ada reward bagi yang berprestasi dalam kegiatan rutin dan 

incidental dan evaluasi belum dilaksanakan rutin. Peneliti menyimpulkan 

Pramuka di SMPN 2 Rembang secara umum sudah baik. Disarankan agar 

kegiatan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib dilaksanakan secara 

professional dan penuh tanggung jawab. 

5. Émiliane Rubat du Mérac. Tahun 2014. Journal of Authentic Leadership in 

Education. Volume 3 Nomor 4. ISSN 1925-282X dengan judul jurnal What 

could school do to improve student value-based leadership?. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memahami dampak dari sekolah konteks 

dibandingkan dengan konteks Pramuka pada sikap kepemimpinan remaja. 
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Penelitian dilakukan terhadap populasi sampel yang terdiri dari 600 siswa dan 

Pramuka 231 terdaftar di sekolah menengah atas di Roma (9 dan nilai 10). 

Dua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendidikan 

Konteks persepsi kuesioner (ECPQ), untuk analisis remaja' persepsi konteks 

pendidikan mereka, dan tanggung jawab Sosial  Kepemimpinan skala (SRLS) 

yang disesuaikan dengan konteks Italia, yang mengukur sikap berdasarkan 

nilai kepemimpinan remaja. Analisis mendukung hipotesis bahwa konteks 

pendidikan memiliki dampak pada berbasis nilai pengembangan 

kepemimpinan remaja. Dalam artikel ini, aspek-aspek yang dieksplorasi 

adalah mahasiswa dan Pramuka persepsi konteks pendidikan mereka, mereka 

kepemimpinan sikap dan dampak dari dimensi ECPQ pada kepemimpinan 

mereka nilai dan kemampuan. Kata kunci: berdasarkan nilai kepemimpinan, 

sosial Ubah model (SCM), Sosial  tanggung jawab kepemimpinan skala 

(SRLS), persepsi konteks pendidikan kuesioner (ECPQ), sekolah tinggi, 

Pramuka, remaja kepemimpinan pengembangan. 

6. Tri Marhaeni Puji Astuti, Elly Kismini, Kuncoro Bayu Prasetyo. Tahun 2014. 

Jurnal Komunitas. Volume 6 Nomor 2. ISSN 2086-5465 dengan judul jurnal 

The Sosial ization Model of National Character Education for Students in 

Elementary School Through Comic. Menyadari pembangunan karakter siswa 

adalah tujuan pendidikan nasional. Pendidikan Karakter sangat penting bagi 

para siswa. Oleh karena itu, sosialisasi dan enkulturasi Pendidikan Karakter 

bangsa di sekolahsekolah dengan menggunakan metode yang efektif dan 

efisien diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses sosialisasi 
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Pendidikan Karakter di sekolah dasar, untuk menemukan cara yang efektif 

untuk model sosialisasi Pendidikan Karakter bangsa bagi siswa di sekolah 

dasar melalui komik, dan untuk menentukan dampak dari model sosialisasi 

Pendidikan Karakter bangsa bagi siswa di sekolah dasar melalui komik untuk 

membangun karakter siswa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode kualitatif (Research & Development). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara, observasi dandokumentasi. Hasil menunjukkan 

bahwa sosialisasi Pendidikan Karakter bangsa di sekolah dasar ini 

dilakukandengan beberapa cara, terintegrasi dengan subjek termasuk, melalui 

manajemen sekolah, dan melalui programekstrakurikuler. Mereka cara 

tampaknya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Model Sosialisasi 

karakternasional pendidikan di sekolah dasar melalui komik lebih efektif 

untuk diterapkan, karena siswa lebih tertarikpada visualisasi gambar yang 

menarik dan akrab. 

7. Émiliane Rubat du Mérac. Tahun 2015. ECPS Journal dengan judul jurnal 

What We Know about the Impact of School and Scouting on Adolescents' 

Value-based Leadership. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami 

dampak lingkungan sekolah dibandingkan lingkungan Pramuka pada sikap 

kepemimpinan remaja. Cara-cara yang konteks sosial mempengaruhi 

pengembangan kepemimpinan sikap adalah penting dalam pandangan 

pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh UNESCO, OECD dan Uni Eropa, 

yang membayangkan sekolah sebagai tempat pembangunan sosial. Untuk 

memeriksa cara-cara di mana ini berbeda konteks mempengaruhi 
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pengembangan kepemimpinan, kami menggunakan dua instrumen: 

«Pendidikan konteks persepsi kuesioner» (ECPQ), untuk analisis persepsi 

remaja konteks pendidikan mereka, dan «Sosial bertanggung jawab 

kepemimpinan skala» (SRLS), yang langkah-langkah individu, kelompok, dan 

nilai-nilai sosial dari remaja, yang kami menambahkan dimensi kepemimpinan 

kapasitas. Penelitian dilakukan pada sampel penghakiman, terdiri dari 600 

siswa dan 231 Pramuka yang terdaftar di sekolah menengah atas di Roma (9 

dan nilai 10). Jalan-analisis dilakukan untuk menguji, untuk siswa dan 

Pramuka, Efek dimensi ECPQ pada kepemimpinan sikap dan kapasitas dan 

untuk menentukan hubungan antara dimensi-dimensi kepemimpinan. Temuan 

mengungkapkan efek yang berbeda antara siswa dan Pramuka, persepsi 

konteks pendidikan pada sikap-sikap kepemimpinan mereka dan kapasitas, 

efek dari nilai-nilai individu pada nilai-nilai grup dan efek dari kelompok 

Nilai-nilai pada nilai-nilai sosial dan kapasitas kepemimpinan. 

8. Mislia, Alimuddin Mahmud & Darman Manda. Tahun 2015. International 

Education Studies. Volume 9 Nomor 6. ISSN 1913-9039 dengan judul jurnal 

The Implementation of Character Education through Scout Activities. 

Penelitian ini bertujuan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kegiatan ekstrakurikuler yang terutama kepanduan. Ini penelitian juga 

bertujuan menggambarkan keterampilan Pramuka yang dapat membentuk 

karakter siswa. Penelitian ini adalah juga untuk menggambarkan strategi untuk 

pembentukan karakter mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan Pramuka. 

Penelitian ini pendekatan kualitatif. Teknik sampel adalah sampel purposive. 
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Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 

dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis deskriptif dengan menggunakan 

tiga cara yaitu data pengurangan, presentasi data, dan kesimpulan atau 

verifikasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendidikan Karakter 

melalui kegiatan-kegiatan Pramuka di SMP (SMPN 1 Maros) pada aspek 

mendukung faktor masih belum optimal. Infrastruktur yang mendukung masih 

kurang. Rasio antara Para pemimpin scout dan mahasiswa ini tidak sebanding. 

Selain itu, adalah jumlah dana dan sumber-sumberpembiayaan kurang. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa Scout keterampilan seperti tali-temali, 

melakukan pertolongan pertama, decoding, berkemah, berbaris, menavigasi 

dan pemetaan dapat membentuk karakter siswa. Karakter yang dapat dibentuk 

ketelitian, kesabaran, kerjasama, tanggung jawab, kepedulian sosial, 

keberanian, kepercayaan, ketekunan, kreatif, agama, patriotisme, kesadaran 

lingkungan, kemerdekaan, disiplin, rasa ingin tahu, dan kerja keras. Penelitian 

ini juga menunjukkan bahwa strategi pembentukan karakter intervensi, 

teladan, habituasi, fasilitasi, memperkuat, dan keterlibatan pihak lain. 

9. Farid Ahmadi. 2016. PGSD FIP UNNES. Prosiding Seminar Nasional LP3M 

di Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Revitalisasi Pendidikan 

Karakter berwawasan Konservasi yang berdaya saing global melalui 

Teknologi Informasi „Sebuah Idealisme dan Tantangan‟ ”. hasil dari penelitan 

yang dilakukan mengungkapkan bahwa Universitas Negeri Semarang 

(UNNES) sebagai perguruan tinggi yang konsisten dalam mengembangkan 

pola pendidikan berwawasan konservasi memiliki perencanaan strategi yang 
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didukung oleh infrastruktur yang memadai. Dengan mengedepankan tujuh 

pilar konservasi yaitua) keanekaragaman hayati, (b)arsitektur hijau dan 

transportasi internal, (c) pengelolaan limbah, (d) kebijakan nirkertas, (e) 

energy bersih, (f) konservasi etika seni dan budaya, (g) kaderisasi konservasi. 

UNNES memiliki komitmen besar terhadap proses pengembangan pola 

pendidikan berbasis konservasi, dimana seluruh komponen berupaya 

mengimplementasikan nilai konservasi kedalam seluruh proses pelaksanaan tri 

darma perguruan tinggi, salah satunya dengan penerapan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi dan Konservasi (KBKK) pada setiap program studi. Pendidikan 

di tingkat dasar adalah sebuah tanggungjawab besar bagi para penggiat 

pendidikan di negara kita, sudah saatnya kita memiliki pola pendidikan di 

tingkat dasar yang mengedepankan teknologi informasi sebagai penciptaan 

karya anak bangsa untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

pemanfaatan perangkat lunak sebagai hasil dari pengembangan yang 

berkualitas. Aktualisasi pemanfaatan teknologi informasi di wujudkan 

UNNES dengan diimplementasikan sistem implementasi pada seluruh lini. 

10. Fitria Dwi Prasetyaningtyas. 2016. PGSD FIP UNNES. Prosiding Seminar 

Nasional LP3M di Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Membangun 

Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Karakter” dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan mengungkapkan bahwa pramuka merupakan suatu wadah 

pembinaan generasi muda terutama yang berada di Perguruan Tinggi untuk 

mencetak generasi muda yang berkarakter dan berakhlak mulia. Berhasilnya 

pembinaan dan pengembangan Gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di 
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Kampus Perguruan Tinggi bergantung pada peran serta para Pembina, anggota 

Gerakan Pramuka dan Pimpinan Perguruan Tinggi serta dukungan dari 

Kwartir setempat. 

11. Susilo Tri Widodo, Isa Ansori. 2016. PGSD FIP UNNES. Prosiding Seminar 

Nasional LP3M di Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Pengembangan 

Nilai-Nilai Konservasi Sebagai Afirmasi Karakter Mahasiswa PGSD FIP 

UNNES”. Dalam penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa 

pembangunan karakter merupakan satu hal penting yang harus dibangun oleh 

bangsa ini dalam menghadapi tantangan yang selalu hadir secara dinamis. 

Fenomena yang tampak baik secara langsung maupun tidak langsung 

membuktikan bahwa karakter bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar atau 

nilai ideologis bangsa ini perlu dikuatkan kembali. Hal tersebut sebagai 

bentuk upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia 

yang telah kita sepakati dan secara eksplisit dalam Pembukaan UUD 1945. 

Perguruan tinggi sebagai salah satu elemen dan sarana strategis dalam upaya 

membangun karakter bangsa. Komponen yang berada dalam elemen tersebut  

terdapat pada kaum cendekia baik golongan muda maupun golongan tua. Hal 

tersebut setidaknya akan menginspirasi semua perguruan tinggi untuk 

menguatkan dan mengembangkan karakter bangsa dengan berbagai strategi. 

UNNES sebagai perguruan tinggi yang membangun karakter civitas 

akademika melalui pengembangan nilai-nilai konservasi. Ada delapan nilai 

konservasi meliputi,\ inspiratif, humanis, peduli, inovatif, sportif, kreatif, 

jujur, dan adil yang dikembangkan untuk diimplementasikan dalam praktek 
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kehidupan kampus Unnes. Hal itu menjadi landasan bagi jurusan PGSD  FIP 

UNNES untuk melakukan upaya mengembangkan nilai-nilai tersebut dalam 

rangka afirmasi karakter para mahasiswanya. Afirmasi karakter kepada 

mahasiswa dilakukan dengan tiga pola yaitu inovasi desain pembelajaran, 

inovasi kegiatan mahasiswa malalui UKM, dan pembentukan budaya kampus. 

Pola tersebut diharapkan memberikan keefektifan dalam membangun karakter 

bagi para mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa dalam 

mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa ini. 

12. Nur Rofiq. Tahun 2017. Educational Management. Volume 5 Nomor 2. ISSN 

2252-7001 dengan judul jurnal Pengelolaan Ekstrakurikuler Pramuka dalam 

Penanaman Nasionalisme dan Karakter Religius Berbasis Budaya Sekolah di 

SD Negeri Ngaliyan 03 Kota Semarang. Partisipasi pembina dan pelatih 

dalam menanamkan nasionalisme dan karakter religius peserta didik sangat 

mempengaruhi perkembangan psikologis dan mental peserta didik, sehingga 

ekstrakurikuler pramuka diharapkan mampu menjadi peran penting yang 

mendominasi penanaman nasionalisme dan nilai-nilai Pendidikan Karakter di 

sekolah. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan dan menganalisis 

pengelolaan ekstrakurikuler pramuka dalam penanamkan nasionalisme dan 

karakter religious di SDN Ngaliyan 03, (2) mendeskripsikan dan mengetahui 

budaya sekolah yang seperti apa yang dapat diaktualisasikan oleh 

ekstrakurikuler pramuka di SDN Ngaliyan 03. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi naratif dan studi fenomenologi. 

Sumber data dengan menetapkan informan yang menggunakan teknif 
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purposif. Alat dan tehnik pengumpulan data dengan menggunakan tehnik 

wawancara, observasi, dan studi dokumen. Uji keabsahan data dengan 

menggunakan triangulasi metode. Hasil penelitian yaitu (1) Gugusdepan 

melakukan pengelolaan ekstrakurikuler pramuka dengan langkah dan prosedur 

yang benar, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

evaluasi, Penanaman nasionalisme dan karakter religius berbasis budaya 

sekolah berjalan efektif dan efisien melalui ekstrakurikuler pramuka, (3) 

Budaya sekolah terintegrasi dengan kurikulum, komunitas, dan kultur sekolah. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Dalam penelitian ini,kerangka berfikir menggambarkan hubungan 

Pendidikan Karakter, ekstrakulikuler pramuka dan hasil belajar siswa. Belajar 

adalah proses terjadinya perubahan dengan adanya usaha. Hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. 

Hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.Faktor 

internaladalah fator yang berasal dari diri siswa sendiri, salah satunya adalah 

karakter yang dimiliki oleh siswa. Karakter adalah watak seseorang yang sesuai 

dengan norma agama, kebudayaan sopan santun yang menggambarkan perilaku 

baik setiap orang. Pembentukan karakter pada anak juga dipengaruhi oleh 

lingkungan sosial disekelilingnya yakni di sekolah, di rumah dan di masyarakat. 

Pembentukkan karakter di sekolah adalah melalui Pendidikan Karakter yang 

diterapkan dan membudaya di sekolah.Pendidikan Karakter siswa disekolah 

melibatkan seluruh komponen yang ada didalam sekolah. 
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Salah satu wadah dalam pembentukan karakter siswa di sekolah adalah 

melalui ekstrakulikuler pramuka yang menjadi ekstrakulikuler wajib yang harus 

diselenggarakan tiap-tiap sekolah dasar. Namun pada kenyataannya berdasarkan 

observasi yang telah dilakukan di gugus Hasanudin Kecamatan Karangrayung 

Kabupaten Grobogan, penyelenggaraan ekstrakulikuler pramuka belum sesuai 

dengan SK Kwarnas tentang sistem penyelenggaraan kepramukaan. Hal ini karena 

terkendala beberapa faktor yakni dari tenaga pengajar, waktu dan sarana prasarana 

yang kurang mendukung. 

Dari uraian di atas terlihat jelas hubungan antara Pendidikan Karakter dan 

Ekstrakulikuler pramuka dengan hasil belajar siswa.Dengan demikian dapat 

digambarkan skema teoritik dalampenelitian ini, sehingga terlihat adanya 

hubungan Pendidikan Karakter dan Ekstrakulikuler pramuka dengan hasil belajar. 

Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Kerangka berpikir 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

Hubungan Pendidikan Karakter dan Ekstrakulikuler Pramuka 

 dengan Hasil Belajar PKn 

Pendidikan Karakter (X1) 

Indikator: 

14 nilai karakter hasil kajian empirik 

oleh pusat kurikulum yang 

bersumber dari Agama, Pancasila, 

Budaya, dan Tujuan Pendidikan 

Nasional yang disesuaikan dengan 

Dasadarma 

 

Hasil Belajar PKn (Y) 

Dalam penelitian ini hasil belajar yang diambil 

meliputi 3 ranah yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotor 

Ekstrakulikuler Pramuka 

(X2) 

Indikator: 

Bersumber pada penilaian 

pramuka pada SKU (Syarat 

Kecakapan Umum) untuk 

Penggalang Ramu 

Ada atau tidaknya hubungan positif dan signifikan antara 

Pendidikan Karakter dan ekstrakulikuler kepramukaan 

dengan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN di Gugus 

Hasanudin Kecamatan Karangrayung Kabupaten 

Grobogan 
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2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 

2013: 110). Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

 

Ha1 

  

 

Ha3           Ha4 

 

 

Ha2 

 

 

 

Gambar 2.3 Hipotesis 

Ha1: “Terdapat hubungan yang positif dan signifikan pendidikan karakter dengan 

hasil belajar PKn siswa SD kelas V Gugus Hasanudin Kecamatan 

Karangrayung Kabupaten Grobogan”. 

Ho1: “Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan pendidikan karakter 

dengan hasil belajar PKn siswa SD kelas V Gugus Hasanudin Kecamatan 

Karangrayung Kabupaten Grobogan”. 

Ha2: “Terdapat hubungan yang positif dan signifikan ekstrakulikuler 

kepramukaan dengan hasil belajar PKn siswa SD kelas V Gugus Hasanudin 

Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan”. 

X2 

Ekstrakulikuler 

Kepramukaan 
 

X1 

Pendidikan 

Karakter 

Y 

Hasil Belajar 

PKn 
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Ho2: “Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan ekstrakulikuler 

kepramukaan dengan hasil belajar PKn siswa SD kelas V Gugus Hasanudin 

Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan”. 

Ha3: “Terdapat hubungan yang positif dan signifikan pendidikan karakter dengan 

ekstrakulikuler kepramukaan siswa SD kelas V Gugus Hasanudin 

Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan”. 

Ho3: “Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan pendidikan karakter 

dengan ekstrakulikuler kepramukaan siswa SD kelas V Gugus Hasanudin 

Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan”. 

Ha4: “Terdapat hubungan yang positif dan signifikan pendidikan karakter dan 

ekstrakulikuler kepramukaan dengan hasil belajar PKn siswa SD kelas V 

Gugus Hasanudin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan”. 

Ho4: “Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan pendidikan karakter 

dan ekstrakulikuler kepramukaan dengan hasil belajar PKn siswa SD kelas 

V Gugus Hasanudin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan”. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan di 8 

SDN Gugus Hasanudin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan pendidikan karakter 

dengan hasil belajar PKn pada aspek kognitif siswa dengan nilai rhitung lebih 

besar dibandingkan nilai rtabel yakni 0,699 > 0,1771, pada aspek afektif siswa 

dengan nilai rhitung lebih besar dibandingkan dengan rtabel yakni 0,635 > 0,1771 

dan pada aspek psikomotor dengan nilai rhitung lebih besar dibandingkan nilai 

rtabel yakni 0,432 > 0,1771 . Ketiga nilai  rhitung memiliki arti bahwa hubungan 

yang dimiliki masing-masing kuat, kuat, dan sedang. Kemudian nilai rhitung > 

rtabel, menunjukkan bahwa hasil penelitian signifikan. Sehingga terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara pendidikan karakter dengan hasil 

belajar PKn siswa kelas V di SDN Gugus Hasanudin. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan ekstrakulikuler 

kepramukaan  dengan hasil belajar PKn pada aspek kognitif siswa dengan nilai 

rhitung lebih besar dibandingkan nilai rtabel yakni 0,645 > 0,1771, pada aspek 

afektif siswa dengan nilai rhitung lebih besar dibandingkan nilai rtabel yakni 0,614 

> 0,1771 dan pada aspek psikomotor siswa dengan nilai rhitung lebih besar 

dibandingkan nilai rtabel yakni 0,443 > 0,1771 . Ketiga nilai rhitung memiliki arti 
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bahwa hubungan yang dimiliki masing-masing adalah kuat, kuat, dan sedang. 

Kemudian nilai rhitung > rtabel, menunjukkan bahwa hasil penelitian signifikan. 

Sehingga terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara ekstrakulikuler 

kepramukaan dengan hasil belajar PKn siswa kelas V di SDN Gugus 

Hasanudin. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan pendidikan karakter 

dengan ekstrakulikuler kepramukaan dengan nilai rhitung lebih besar 

dibandingkan nilai rtabel yakni 0,791 > 0,1771. Nilai rhitung 0,791 memiliki arti 

bahwa hubungan yang dimiliki kuat. Kemudian nilai rhitung > rtabel, 

menunjukkan bahwa hasil penelitian signifikan. Sehingga terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara pendidikan karakter dengan ekstrakulikuler 

kepramukaan siswa kelas V di SDN Gugus Hasanudin. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan 

karakter dan ekstrakulikuler kepramukaan dengan hasil belajar PKn pada aspek 

kognitif siswa dengan nilai rhitung 0,715, nilai Fhitung 62,82 dan Adjusted R 

square sebesar 0,503. Kemudian pada aspek afektif siswa nilai rhitung 0,661, 

nilai Fhitung 46,460 dan Adjusted R square sebesar 0,427. Sedangkan pada aspek 

psikomotor  siswa nilai rhitung 0,463, nilai Fhitung 16,328 dan Adjusted R square 

sebesar 0,201. Ketiga nilai rhitung lebih besar dibandingkan nilai rtabel yakni lebih 

besar dari 0,1771 dan ketiga nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel yakni lebih besar 

dari 3,07. Artinya korelasi ganda dengan nilai rhitung > rtabel dan Fhitung > Ftabel 

menunjukkan bahwa hasil penelitian positif dan signifikan dengan masing-

masing kategori adalah kuat, kuat, dan sedang. Kemudian nilai Adjusted R 
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square sebesar 0,503, 0,427 dan 0,201 memiliki arti bahwa 50,3% variasi hasil 

belajar PKn pada aspek kognitif 42,7% variasi hasil belajar PKn pada aspek 

afektif, dan 20,1% variasi hasil belajar PKn pada aspek psikomotor dapat 

dijelaskan atau ditentukan oleh pendidikan karakter dan ekstrakulikuler 

kepramukaan siswa.   

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan sebagai berikut. 

1. Bagi pihak guru diharapkan untuk senantiasa mengoptimalkan peranannya 

dalam pendidikan karakter agar menjadi teladan, inspirator, motivator, 

dinamisator dan evaluator yang baik bagi siswa. 

2. Bagi pihak sekolah diharapkan selalu meningkatkan mutu penyelenggaraan 

pendidikan siswa disekolah. Dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan 

karakter dan penyelenggaraan ekstrakulikuler kepramukaan sebagai 

ekstrakulikuler wajib hendaknya selalu dikembangkan guna mencapai 

keoptimalan dan mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengimplimentasikan hasil 

temuannya kelak di jenjang yang lebih luas, sehingga menjadi bekal peneliti 

untuk perbaikan pendidikan di masa depan dan menjadi sumber referensi bagi 

peneliti lain setelahnya dengan penelitian yang sejenis. 
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