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ABSTRAK 

Dwi, Estri Senjani. 2020. Hubungan antara Ekstrakurikuler Pendidikan 

Kepramukaaan dan Pola Asuh Orang Tua dengan Pembentukan Karakter 

Disiplin Siswa Kelas V SD N Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu 

Kabupaten Kendal. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Utama: Susilo Tri Widodo, S.Pd., M.H. 242 halaman. 

 
 Membentuk karakter disiplin siswa bukan hanya tanggung jawab dari salah 

satu pihak melainkan berbagai pihak sebagai faktor pembentuk baik secara intern 

maupun ekstern. Orang tua merupakan pendidik utama bagi seorang anak dan 

sekolah merupakan faktor pendukung untuk membentuk karakter disiplin pada 

seorang anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat 

hubungan yang positif serta signifikan antara ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan dan pola asuh orang tua dengan pembentukan karakter disiplin siswa 

kelas V SD N Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwugu. 

 Penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan dan pola asuh orang tua merupakan variabel bebas dan pembentukan 

karakter disiplin siswa sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini 

berujumlah 244 siswa, dan sampel sebanyak 120 siswa menggunakan teknik cluster 

sampling. Untuk mengumpulkan data ketiga variabel menggunakan teknik 

pengumpulan data angket. Dengan bantuan Microsoft Excel untuk menghitung 

jumlah soal valid dengan masing-masing memliki 40 butir soal, pada angket 

ekstarkurikuler pendidikan kepramukaan terdapat 32 soal valid, pada angket pola 

asuh orang tua soal terdapat 31 soal valid, dan pada angket pembentukan karakter 

disiplin siswa terdapat 34 soal valid. Ketiga angket tersebut telah dinyatakan 

reliabel dengan diuji menggunakan SPSS 22. Analisis uji prasyarat dilakukan 

dengan uji normalitas, uji linieritas, dan uji multikolinieritas. Teknik analisis data 

adalah statistik deskriptif dan analisis korelasi sederhana, korelasi ganda, uji F, dan 

koefisien determinasi. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) Terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara ekstakurikuler pendidikan kepramukaan dengan pembentukan 

karakter disiplin siswa dengan rhitung (0,529) lebih besar dari rtabel (0,179). (2) 

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan 

pembentukan karakter disiplin siswa dengan rhitung (0,637) lebih besar dari rtabel 

(0,179). (3) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara ekstakurikuler 

pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang tua dengan pembentukan karakter 

disiplin siswa dengan rhitung (0,677) lebih besar dari rtabel (0,179). 

 Simpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif serta 

signifikan anatara pendidikan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan pola 

asuh orang tua dengan pembentukan karakter disiplin siswa kelas V SD N Gugus 

Mawardhi Kecamatan Kaliwungu. Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya 

pihak sekolah, guru dan orang tua lebih memperhatikan tumbuh kembang anak dan 

lebih memperhatikan anak baik di rumah maupun di sekolah untuk hasil yang 

maksimal terkait dengan pembentukan karakter disiplin anak. 

Kata kuci: ekstrakurikuler kepramukaan, pola asuh orang tua, karakter disiplin 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Bekalang 

Pendidikan merupakan suatu landasan atau pedoman hidup bagi 

kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan terus dikembangkan guna 

meraih masa depan yang gemilang untuk mencapai kehidupan yang layak. 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada suatu negara dapat dilihat dari 

tingkat pendidikan yang dimiliki oleh warga negaranya. Hal yang mendasar 

terkait dengan pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang 

Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1, yang berbunyi: 

 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlakmulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.”  

 

Dengan demikian, fokus pendidikan di Indonesia tidak hanya tertuju 

pada aspek kecerdasan yang bernilai nominal saja melainkan ada berbagai hal 

yang turut difokuskan untuk tercapainya pendidikan pembentuk individu yang 

cerdas dalam berbagai aspek yaitu aspek yang mengembangkan pengetahuan, 

aspek yang mengembangkan kepribadian (karakter), dan aspek  yang 

mengembangkan keterampilan. Saat ini khususnya pada lingkup satuan 

pendidikan sedang marak ditegakkannya pembentukan dan pengembangan 

karakter yang bertujuan untuk memperkuat budi pekerti luhur sebagai ciri khas 
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Bangsa Indonesia yang saat ini suda mulai luntur. Maraknya penegakan 

pembentukan dan pengembangan karakter ini dikuatkan oleh pelaksaan program 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di lingkungan satuan pendidikan.  

Aturan yang telah dijelaskan tersebut diperkuat dengan adanya 

Perpres No. 87  Tahun 2017 Pasal 6. Penyelenggaraan PPK kegiatan 

intrakurikuler adalah suatu kegiatan untuk menguatkan nilai-nilai karakter 

melalui kegiatan pembelajaran dan metode pembelajaran sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang saat ini sudah menjadi muatan pokok 

kurikulum. Selanjutnya adalah pengadaan PPK pada kegiatan kokurikuler 

adalah suatu kegitan penguatan nilai-nilai karakter untuk pengayaan dan atau 

pendalaman kegiatan intrakurikuler yang sesuai dengan muatan kurikulum. 

Kemudian adapun pengadaan PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah suatu 

kegiatan untuk menguatkan nilai-nilai karakter dalam rangka pengoptimalan 

bakat, minat, potensi, kemamuan, kerja sama, kemandirian dan kepribadian 

peserta didik. 

Hal tersebut selaras dengan Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal pasal 1 yang 

menjelaskan:  

...PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggungjawab 

satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui 

harmonisasi olahh ati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan 

pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan 

masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM). 

 

Penguatan Pendidikan Karakter ini dengan menerapkan nilai-nilai 

Pancasila dengan jalur pendidikan formal dan dapat diintegrasikan dalam 

kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Hal ini telah diatur 
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dalam Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal pasal 5 yang menjelaskan: 

PPK pada Satuan Pendidikan Formal diselenggarakan degan 

mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang 

meliputi: (1) sekolah; (2) keluarga; dan (3) masyarakat. 

Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh sekolah pada jenjang TK 

diselenggarakan melalui kegiatan intrakulikuler, dan pada satuan 

pendidikan jenjang  pendidikan dasar dan pada satuan pendidikan 

jenjang pendidikan menengah diselenggarakan melalui kegiatan 

intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan 

secara kreatif dan terpadu. 

   

Ekstrakurikuler menurut Permendikbud No. 20 Tahun 2018 pasal 1 

adalah kegiatan pengembangan karakter untuk mengoptimalkan bakat, minat, 

potensi, kemampuan, kerja sama, kemandirian dan kepribadian peserta didik. 

Pedoman pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan juga telah 

diatur dalam Permendikbud Nomor 63Tahun 2014. Kegiatan ekstrakurikuler 

sebagaimana yang dimaksud dalam Permendikbud ini dikelompokkan menjadi 

kegiatan ekstrakurikuler wajib dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan 

ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib 

diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta 

didik. Pada kurikulum 2013 ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh 

satuan pendidikan san wajib diikuti oleh setiap peserta didik adalah 

Ekstrakurikuler Kepramukaan “Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan sebagai 

Kegiatan Ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah”. 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 

menyatakan bahwa Pendidikan Kepramukaan merupakan proses pembentukan 

kecakapan hidup, akhlak mulia dan kepribadian. Sesuai dengan yang disebutkan 

dalam AD/ART Gerakan Pramuka Bab II pasal 5 menjelaskan gerakan pramuka 



4 
 

 

dapat dikatakan sebgai penyelenggara pendidikan non formal di luar lingkungan 

keluarga dan di luar lingkungan sekolah untuk sarana pembinaan dan 

pengembangan generasi muda sesuai dengan Sistem Among, Metode 

Kepramukaan serta Prinsip Dasar Kepramukaan. Sesuai dengan Permendikbud 

No. 63 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1 tentang Pendidikan Kepramukaan menyatakan 

bahwa Pendidikan Kepramukan wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan 

jenjang sekolah dasar dan satuan pendidikan jenjang sekolah menengah. 

Kegiatan ekstra kulikuler bermaksud untuk mengembangkan dan 

mendukung kompetensi bakat, minat, akademik, dan karakter maupun 

kepribadian. Menurut Kepres No. 24 Tahun 2009 pasal 5 tentang pengelolaan 

pramuka yang dikelola oleh Gerakan Pramuka menyebutkan bahwa “Gerakan 

Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum 

muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, 

bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta 

membangun dunia yang lebih baik” dengan begitu Pendidikan Kepramukaan 

wajib diikuti oleh para siswa baik dari satuan pendidikan dijenjang sekolah dasar 

maupun dari satuan pendidikan di jenjang sekolah menengah selaku generasi 

mudah Indonesia yang akan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara 

yang baik sesuai dengan Kepres si atas. 

Pramuka di Indonesia memiliki Dasadarma Pramuka sebagai tuntunan 

tingkah laku yang berjumlah sepuluh butir. Dasadarma Pramuka berisi tentang 

ketentuan watak atau moral pramuka serta penjabaran dari Pancasila agar 

anggota pramuka dapat menghayati, mengerti, dan mengamalkan dalam 
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kehidupan sehari-hari. Menurut Tim dari buku yang berjudul “Panduan Lengkap 

Gerakan Pramuka” isi dari Dasadarma Pramuka adalah sebagai berikut: 

(1).  Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

(2).  Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia; 

(3).  Patriot yang sopan dan kesatria; 

(4).  Patuh dan suka bermusyawarah; 

(5).  Rela menolong dan tabah; 

(6).  Rajin, terampil, dan gembira; 

(7).  Hemat, cermat, dan bersahaja; 

(8).  Disiplin, berani, dan setia; 

(9).  Bertanggung jawab, dan dapat dipercaya; 

(10).  Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 

Dengan mengamalkan setiap butir dari Dasadarma tersebut siswa 

diharapkan mampu untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Dasadarma 

untuk kehidupan sehari-hari. 

Menurut Hadiyanto (dalam Kokom 2017:121) menyatakan bahwa 

“Kegaitan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu libur, 

di luar jam pelajaran yang dapat dilakukan di dalam ataupun di luar sekolah 

dengan waktu tertentu secara rutin sesuai dengan kemampuan sekolah.” Dari 

pernyataan tersebut pramuka sangat tepat apabila ditempatkan sebagai 

ekstrakurikuler wajib pada kurikulum 2013 karena menurut peneliti dapat 

meningkatkan karakter siswa terutama karakter disiplin pada siswa. 

Pembentukan karakter anak tidak semata-mata hanya berasal dari 

pendidikan formal yang berupa intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler 
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saja, namun peran keluarga terkhusus orang tua sangat berpengaruh dalam 

pembentukan karakter anak sebagai pendidikan umum yang bisa dilakukan di 

lingkungan keluarga. Dengan demikian keluarga berperan penting yang dapat 

turut serta mengembangkan tugas untuk pencapaian tujuan dari pendidikan 

umum yakni pembentukan karakter. 

Menurut Moch. Sochib (2010:2) orang tua dapat memberikan pendidikan umum 

tersebut dengan menciptakan situasi kondisi sesuai kepribadian anak dan dapat 

dirasakan dan dihayati oleh anak agar memiliki dasar mengembangkan disiplin 

diri. Hal ini didukung oleh pendapat Wayson dalam Moch. Sochib (2010:3) anak 

yang memiliki disiplin diri memiliki aturan berdasarkan nilai agama, nilai 

budaya, pandangan hidup, aturan-aturan pergaulan, dan sikap hidup yang 

bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan bernegara. Dengan 

demilikian orang tua yang dapat berperilaku di atas adalah orang tua yang sudah 

ikut serta dalam mengupayakan dan pembentukan karakter yang berbudi luhur 

pada diri anak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran pola asuh 

orang tua sangat penting dalam upaya pembentukan karakter anak setelah 

melakukan pendidikan formal di sekolah. 

Dengan perkembangan zaman karakter yang dimiliki generasi muda 

perlahan mulai memudar, seperti hasil riset yang telah peneliti lakukan di 

Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu bahwa kedisiplinan siswa masih 

sangat butuh bimbingan dan pengawasan dari guru dan orang tua. Oleh karena 

itu karakter yang akan dibahas lebih lanjut oleh peneliti pada penelitian ini 

adalah karakter disiplin anak sebagai tindak lanjut untuk upaya pembentukan 

karakter disiplin anak pada era modern ini. 
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Maman Rachman (dalam Tu’u 2008:32) menjelaskan bahwa disiplin 

adalah cara mengendalikan diri serta sikap mental individu atau masyarakat 

dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap tata tertib dan aturan 

tanpa adanya paksaan dan berasal dari dorongan dan kesadaran yang tumbuh 

dari dirinya sendiri. Disiplin adalah sikap taat, tertib dan patuh tehadap nilai 

dan atau norma yang telah diatutnya dan berada di sekitar lingkungan sebagai 

tanggung jawab individu. Dengan demikian anak tidak akan bisa melakukan 

semua hal tersebut sendiri, disini bantuan orang tua sangat dibutuhkan oleh 

anak sebagai bentuk perhatian orang tua dalam upaya pembetukan karakter 

disiplin anak Moch. Sochib (2010:12) Bantuan orang tua dalam meletakkan 

pengembangan dan dasar disiplin diri anak yaitu menciptakan situasi serta 

kondisi untuk mendorong anak mimiliki dasar disiplin diri dan dalam 

pengembangannya anak melibatkan dua subjek yaitu: (1) anak sebagai si 

terdidik, dan (2) orang tua sebagai pendidik. Bantuan yang diberikan oleh 

orang tua terhadap anak untuk memiliki disiplin diri berupakan tugas dan 

pekerjaan dari pendidik sebagai fasilatator terhadap pendidik. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pembentukan karakter anak bukan berasal dari pendidikan formal di sekolah 

saja namun pendidikan yang berasal dari lingkungan keluarga (orang tua) atau 

bisa disebut sebagai pendidikan umum juga sangat berpengaruh dalam upaya 

pembentukan karakter disiplin anak. Pendidikan Kepramukaan yang termasuk 

dalam kegiatan ekstrakurikuler dirasa dapat berpengaruh dalam pembentukan 

karakter anak, bergitu juga peran pendidikan umum (pola asuh) yang diberikan 
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orang tua selaku pendidik di rumah juga sangat mempengaruhi karakter 

disiplin anak. 

Teori-teori di atas dikuatkan dengan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan. Salah satunya adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Iga 

Rahma Safitri tahun 2019 dengan judul “Analisis Ekstrskurikuler Pramuka 

Sebagai Konstruksi Dasar Pembentukan Karakter Disiplin dan Tanggung 

Jawab Siswa SDN Karangasem 03 Kabupaten Batang”. Hasil penelitiannya 

adalah ada 3 tahapan proses konstruksi karakter disiplin dan tanggung jawab 

siswa kelas III yang mencakup tahap awal, tahap sentral, dan tahap akahir. 

Kemudian karakter disiplin dan tanggung jawab siswa dibangun dengan 

latihan-latihan yang dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka, 

llatihan ini memiliki respon yang variatif dari siswa untuk diterima namun 

kegiatan latihan yang dilakukan masih sangat monoton sehingga membuat 

pembetukan karakter disiplin dan tanggung jawab anak kurang kuat. 

Penelitian lain terkait pola asuh orang tua dilakukan oleh Dwy 

Mayasari pada tahun 2019 yang berjudul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan 

Kebiasaan Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat kontribusi pola asuh orang tua 

terhadap hasil beljar, pola asuh orang tua terhadap kebiaasaan belajar, dan 

kebiasaan belajar terhadap hasil belajar, presentasi yang diperoleh dari masing-

masing adalah 41,9%, 56,5%, dan 47%. Dengan demikian terdapat pengaruh 

positif yang signifikan antara pola asuh orang tua terhadap hasil beljar, pola 

asuh orang tua terhadap kebiaasaan belajar, dan kebiasaan belajar terhadap 

hasil belajar. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SD Negeri Gugus 

Mawardhi Kecamatan Kaliwungu, diketahui bahwa seluruh satuan pendidikan 

pada jenjang sekolah dasar sudah menerapkan ekstrurikuler wajib pendidikan 

kepramukaan secara rutin untuk pembentukan karakter disiplin anak sejak usia 

dini namun  peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak masih dirasa 

masih sangat minim sekali. Anak kehilangan pendidikan umum yang 

seharusnya diberikan oleh orang tua karena orang tua lebih sering 

menyerahkan seluruh pendidikan anaknya kepada pendidikan formal (sekolah) 

saja. Dari latar belakang mata pencaharian orang tua yang menuntut untuk 

sering kali berangkat pagi buta dan pulang larut malam lah yang menjadikan 

kurangnya pendidikan umum yang didapatkan oleh anak.  

Berdasarkan temuan empiris di lapangan melalui wawancara 

terstuktur yang dilakukan oleh peneliti dengan guru kelas V SD Negeri pada 

Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu pada bulan Maret sampai dengan 

bulan April masalah yang ada di lingkup penelitian adalah masalah yang ada 

kaitannya dengan disiplin diri siswa yang ingin ditingkatkan. Penelitian ini 

sangat perlu dilakukan guna memberikan informasi kepada satuan pendidikan 

serta orang tua terkait dengan pentingnya ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan yang diselenggarakan sekolah untuk meningkatkan karakter 

disiplin yang dimiliki oleh anak. Dikarenakan pembentukan karakter disiplin 

juga perlu dibentuk dilingkungan keluarga maka pola asuh orang tua sangat 

berperan penting di dalamnya. Dengan adanya penelitain ini peneliti 

mengharapkan penelitian ini dapat memiliki manfaat untuk sekolah dan orang 

tua sebagai informasi terkait pentingnya pembentukan karakter disiplin anak. 
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Disini peneliti ingin mengkaji lebih lanjut terkait dengan 

ekstrakurikuler yang ada disetiap sekolah yaitu ekstrakurikuler kepramukaan 

dengan pola asuh orang tua guna meningkatkan karakter disiplin diri anak. 

Oleh karena itu untuk mengetahui berapa besar hubungan ekstrakurikuler 

kepramukaan dan pola asuh orang tua terhadap peningkatan karakter disiplin 

siswa kelas V di SD Negeri Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara 

Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan dan Pola Asuh Orang Tua dengan 

Karakter Disiplin Siswa Kelas V di Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Adanya ektrakurikuler Pendidikan kepramukaan disetiap satuan 

pendidikan di Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu. 

2. Guru belum menggunakan metode dan model pembelajaran yang 

inovatif. Guru hanyamenggunakan metode ceramah, penugasan dan 

diskusi. 

3. Pembentukan karakter disiplin siswa di Gugus Mawardhi masih butuh 

bimbingan. 

4. Media pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran belum 

bervariasi, hanya menggunakan buku guru, buku siswa dan gambar-

gambar sehingga minat dan motivasi masih kurang optimal. 

5. Perhatian orang tua terhadap anak masih kurang, orang tua cenderung 

menganggap sekolah sebagai penitipan anak dikarenakan kesibukan 
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dalam bekerja. Anak tidak lagi mendapatkan perhatian ketika sudah 

berada di rumah. 

6. Minimnya bimbingan wali kelas terhadap kedisiplinan siswa. Wali kelas 

hanya memberi teguran sesekali ketika anak melakukan kesalahan tanpa 

adanya hukuman yang berarti. Hal ini menyebabkan siswa akan 

mengulangi kesalahannya kembali. 

7. Masih banyak orang tua siswa yang menganggap pendidikan hanyalah 

di sekolah dengan demikian pendidikan yang diberikan orang tua di 

rumah masih terbilang minim. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas,peneliti membatasi masalah 

pada pembentukan karater disiplin siswa yang masih butuh bimbingan. Dengan 

adanya Eksrakulikuler Pendidikan Kepramukaan di SD peneliti ingin 

menghubungkan ada atau tidaknya keterkaitan antara Pendidikan Kepramukaan 

dan Pola Asuh Orangtua dengan pembentukan karakter disiplin siswa. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasrkan batasan masalah di atas yang telah dikemukakan, peneliti 

menentukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara ekstrakuler Pendidikan kepramukaan 

dengan pembentukan karakter disiplin siswa kelas V di Gugus 

Mawardhi Kecamatan Kaliwungu? 
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2. Apakah ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan pembentukan 

karakter disiplin siswa kelas V di Gugus Mawardhi Kecamatan 

Kaliwungu? 

3. Apakah ada hubungan antara ekstrakulikuler Pendidikan kepramukaan 

dan pola asuh orang tua dengan pembentukan karakter disiplin siswa 

kelas V di Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu?  

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara 

ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dengan pembentukan 

karakter disiplin siswa kelas V di Gugus Mawardhi Kecamatan 

Kaliwungu.  

2. Untuk menguji dan membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara 

pola asuh orang tua dengan pembentukan karakter disiplin siswa kelas 

V Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu. 

3. Untuk menguji dan membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara 

ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang tua 

dengan pembentukan karakter disiplin siswa kelas V di Gugus 

Mawardhi Kecamatan Kaliwungu. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 
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Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 

menambah pengetahuan tentang pengaruh ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan dan pola asuh orang tua siswa terhadap pengaruhnya pembentukan 

karakter disiplin siswa sehingga diharapkan juga penelitian ini dapat 

meningkatkan perhatian baik dari sekolah maupun orang tua terhadap aspek-

aspek yang dapat mengupayakan keberhasilan pembentukan karakter disiplin 

siswa dan dapat dijadikan sebagai pendukung teori untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1.6.2.1 Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan informasi bagi guru 

bahwa esktrakurikuler pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang tua 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembentukan 

karakter disiplin siswa sehingga kedua aspek ini dapat terus ditingkatkan dan 

menjadi perhatian guru agar karakter disiplin dapat melekat dengan baik pada 

diri siswa. 

1.6.2.2 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh sekolah untuk bekerja sama 

dengan orang tua siswa terkait dengan pola asuh yang diberikan orang tua di 

rumah memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter disiplin siswa. 

1.6.2.3 Bagi Orang Tua 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan informasi bagi orang tua 

tentang faktor apa saja yang dapat membentuk karakter disiplin pada diri siswa 
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sehingga orang tua dapat menerapkan pola asuh yang baik dan benar untuk 

pendidikan karakter siswa ketika di rumah. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan untuk peneliti 

tentang hubungan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang 

tua dengan pembentukan karakter disiplin siswa serta dapat dijadikan referensi 

dan bekal sebagai calon tenaga pendidik profesional dalam meningkatkan 

pembentukan karakter disiplin anak bangsa. Penelitian ini juga dapat digunakan 

untuk referensi bagi peneliti berikutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teoritis 

Teori- teori yang akan dikaji meliputi teori-teori yang sesuai dengan 

variabel penelitian. Teori tentang ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan, 

Pola Asuh Orang Tua dan Karakter Disiplin. 

2.1.1 Kegiatan Ekstrakurikuler 

2.1.1.1 Pengertian Ekstrakurikuler 

Pendidikan adalah suatu proses untuk seseorang menemukan jati 

dirinya, proses ini juga dapat dikatakan sebagai usaha untuk menjadi generasi 

yang kuat baik secara moril maupun moral. Di Indonesia pendidikan memiliki 

dua jenis yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal 

adalah pendidikan yang di tempuh dalam suatu lembaga dengan jangka waktu 

tertentu yang telah ditatapkan bergantung dengan jenjang yang sedang di 

tempuh. Dalam pendidikan formal ini akan diakhiri dengan surat keterangan 

berupa ijazah yang sudah diakui negara untuk bisa melakukan pendidikan 

lanjutan atau memperoleh pekerjaan. Sedangkan pendidikan non formal adalah 

suatu pendidikan yang di tempuh di luar pendidikan formal dan biasanya 

ditandai dengan diperolehnya sertifikat yang menyatakan orang tersebut sudah 

menempuh pendidikan sesuai kebutuhannya. 

  Dalam pendidikan formal memiliki dua kegiatan yang sangat lekat 

kaitannya yakni kegiatan intrakurikuler dan kegitan ekstrakurikuler. Kegiatan 

intrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan yang di dalamnya terjadi proses 

belajar mengajar yang melibatkan tenaga pendidik dan peserta didik. Disini 
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tenaga pendidik memberikan materi-materi untuk menambah pengetahuan 

peserta didik dengan melibatkan media dan metode pembelajaran di dalamnya. 

Sedangkan ektrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar 

jam pembelajatan intrakurikuler untuk mengoptimalkan bakat, minat, wawasan 

pengetahuan, kemampuan atau keterampilan, sikap serta karakter siswa agar 

lebih berkembang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan ekstrakurikuler 

juga dapat dikatakan sebagai salah satu komponen pendidikan karakter di 

sekolah secara mikro selain budaya sekolah dan pembelajaran. (Kokom, 

2017:121) 

 Menurut Suryobroto (dalam Didin 2017:122) menjelaskan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar 

jam sekolah dan dilakukan siswa di luar jam pelajaran tatap muka. Kegiatan ini 

biasanya bersifat pengembangan bakat, minat, ekspresi dan prestasi seperti 

kesenian dan keolahragaan. 

 Diperkuat oleh Wahdjosumidjo (2008:256) kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah dan dikakukan di luar jam 

sekolah dengan tujuan memahami berbagai keterkaitan antar berbagai macam 

mata pelajaran, memperluas bakat dan minat serta dalam rangka memperluas 

iman dan taqwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur dan kesadaran 

berbangsa bernegara, dan sebagainya. 

 Dari berbagai pendapat di atas didapatkan kesimpulan bahwa ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau satuan 

pendidikan yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah yang bertjuan untuk 
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mengembangkan berbagai aspek seperti karakter, bakat dan minat sesuai dengan 

kebutuhan siswa. 

 Keterkaitan dengan penelitian ini adalah kegiatan ekstrakurikuler akan menjadi 

dukungan dalam menambah nilai karakter pada siswa apabila kegiatan 

ekstrakurikuler dikelola dengan baik. 

2.1.1.2  Tujuan Ekstrakurikuler 

Wahdjosumidjo (2008:264-265) menjabarkan tujuan kegiatan 

ekstrakurikuler sebagai berikut: 

1. Memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa yang dikemas 

dalam berbagai macam kegiatan sesuai dengan kebutuhan, bakat dan 

minat yang dimiliki siswa. 

2.  Melengkapi upaya pembentukan, pembinaan dan pembentukan nilai-

nilai kepribadian siswa malalui latihan baris berbaris atau latihan 

dasar kepemimpinan lainnya. 

3.  Mengacu ke arah kemampuan percaya diri, kreatif dan mandiri. 

Keterkaitan tujuan dengan ekstrakurikuler yaitu sebagai acuan atau 

pedoman untuk indikator keberhasilan dari kegiatan ekstrakurikuler yang 

telah diselenggarakan. 

2.1.1.3 Fungsi Ekstrakurikuler 

Selain memiliki tujuan yang ingin dicapai, ekstrakurikuler juga 

memiliki fungsi seperti di bawah ini: 
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1. Pengembangan: fungsi kegitan ekstrakurikuler untuk 

mengembangkan kreativitas serta kemampuan siswa tergantung 

bakat dan minatnya. 

2.  Sosial: fungsi kegiatan ekstrakurikuler juga dapat digunakan sebagai 

pengembangan tanggung jawab dan jiiwa sosial siswa. 

3.  Rekreatif: kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk menunjang 

proses perkembangan siswa. 

4.  Persiapan karir: kegiatan ekstrakurikuler berfungsin untuk 

mempersiapkan karir siswa di masa mendatang. 

Keterkaitan fungsi dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat diartikan 

bahwa kegiatan ekstrakurikler adalah keguatan yang memiliki berbagai 

macam manfaat bukan hanya kegiatan menyenangkan namun sia-sia. 

2.1.1.4 Prinsip Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa 

Menurut Chotimah (dalam Kokom 2017:125-126) yang mengatakan 

bahwa prinsip yang harus diperhatikan dalam kegitan eskstrakurikuler adalah 

sebagai berikut: 

1.  Diselenggarakan dengan berbagai variasi. 

2.  Didukung oleh sekolah sebagai bagian dari pengajaran. 

3.  Berlangsung selama jam pelajaran di bawah yurisdiksi sekolah. 

4.  Mendorong setiap siswa untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. 

5.  Tidak dipungut biaya bagi setiap anak. 

6.  Mendukung tanpa memperdulikan keberhasilan yang dicapai. 
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7.  Setiap program dievaluasi secara terpisah, guru yang menentukan 

masih akan melasanakan kegiatan tersebut atau tidak. 

2.1.2 Ekstrakurikuler Kepramukaan 

2.1.2.1 Pengertian Kepramukaan 

Gerakan Pramuka merupakan ekstrakurikuler yang diwajibkan 

disetiap satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013. 

Gerakan Pramuka ialah organisasi pendidikan kepramukaan yang bertujuan 

untuk membina generasi muda dan mengembangkan keimanan dan ketaqwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar dapat menjadi manusia yang terampil, 

sehat, berwatak, berakhlak mulia dan berkepribadian. Sistem Among digunakan 

oleh Gerakan Pramuka dalam proses penyelenggaraan pendidikan kepramukaan  

menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang 

disesuaikan dengan kepentingan, keadaan, perkembangan masyarakat, dan 

bangsa Indonesia (Saripudin, 2017:134-135). 

Pendidikan kepramukaan adalah proses belajar mandiri yang praktis 

dilakukan di luar lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga (di alam terbuka) 

dalam bentuk yang menarik dan progresif bagi kaum muda untuk 

mengembangkan watak, kepribadian, akhlak mulia dan memiliki kecapakan 

hidup (Tim Editor KMD, 2011:15). 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

kepramukaan adalah kegiatan yang dilakukan di luar  lingkungan sekolah dan 

lingkungan keluarga atau di alam terbuka dengan waktu di luar jam pelajaran 

sekolah. Kegiatan ini dilaukan dengan menarik dan progresif dengan prinsip dan 

metode kepramukaan tergantung dengan kebutuhan dan perkembangan 
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masyarakat serta bangsa Indonesia, kegiatan ini dilakukan guna membentuk 

kaum muda yang berakhlak mulia dan memiliki kecakapan hidup. 

  Keterkaitan kepramukaan dengan penelitian ini adalah agar 

ditingkatkannya penyelenggaraan ekstrakurikuler kepramukaan pada satuan 

pendidikan agar pembentukan karakter disiplin siswa dapat dilakukan secara 

maksimal. 

2.1.2.2  Tujuan Kepramukaan 

Pendidikan kepramukaan memiliki tujuan menurut Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2010 pasal 4 yaitu gerakan pramuka bertujuan untuk 

membentuk sikap generasi muda agar memiliki kepribadian yang beriman, 

bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, taat hukum, 

berkecakapan hidup, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bagsa sebagai kader 

bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. 

Tujuan kepramukaan menurut Tim PAH (13) yaitu: 

a. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berjiwa patriotik, 

berakhlak mulia, disiplin, taat hukum, berkecakapan hidup, 

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bagsa, sehat jasmani dan rokhani. 

b. Menjadi warga negara Indoneisa yang berjiwa Pancasila, patuh dan 

setia kepada NKRI serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna 

yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri atau bersama-

sama, bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, 

memiliki keperdulian terhadap sesama hidup dan lingkungan sekitar. 
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Menurut beberapa pendapat di atas dapat disumpulkan bahwa tujuan 

pendidikan kepramukaan adalah membina dan membentuk generasi muda agar 

miliki kepribadian luhur dan kecakapan hidup selaku generasi penerus bagsa. 

2.1.2.3  Sifat Kepramukaan 

Sifat kepramukaan ada tiga, yaitu: 

a. Nasional yang berarti penyelenggaraan kepanduan di suatu negara oleh 

suatu organisasi harus menyesuaikan pendidikan tersebut dengan 

kebutuhan, keadaan, serta kepentingan mmasyarakat, bangsa dan 

negara. 

b. Internasional yang berarti suatu organisasi kepanduan di negara dan di 

dunia harus membina dan mengembangkan rasa persatuan dan 

persaudaraan antara sesama Pandu dan sesama manusia tanpa 

membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkatan, suku dan 

bangsa. 

c. Universal yang berarti bahwa kepanduan dapat diginakan di mana saja 

untuk mendidik anak bangsa manapun. (Tim PAH:13) 

2.1.2.4  Fungsi Kepramukaan 

Ada 3 fungsi kepramukaan menurut Tim PAH (13): 

a. Kegiatan yang menarik bagi anak dan pemuda artinya kegiatan yang 

menyenangkan dan mengandung pendidikan. 

b. Pengabdian bagi orang dewasa artinya bagi orang dewas kepramukaan 

bukan lagi permainan melainkan kewajiban secara sukarela 

membaktikan dirinya demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. 
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c. Alat bagi masyarakat dan organisani artinya kegiatan kepramukaan 

yang diberikan secara berkala dalam kegiatan kepramukaan merupakan 

alat bagi masyarakat bukan tujuan dari pendidikannya. 

2.1.2.5  Prinsip Dasar Kepramukaan 

Menurut TIM Editor KMD (2011:21) menjelaskan bahwa prinsip 

dasar merupakan norma dan nilai hidup bagi seluruh anggota Gerakan Pramuka. 

Prinsip Dasar Kepramukaan (PDK) merupakan asas yang mendasari kegiatan 

kepramukaan dalam upaya membina watak peserta didik. Prinsip dasar 

kepramukaan meliputi: 

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. Peduli terhadap bangsa, negara, sesama hidup, dan alam; 

3. Peduli terhadap diri; 

4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. 

Selain prinsip dasar kepramukaan (PDK) yang sudah disampaikan 

diatas adapun metode yang beragam untuk penyelenggaraan kepramukaan bagi 

siswa di sekolah sehingga peserta lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan dan 

materi-materi yang disampaikan. Metode kegiatan kepramukaan diantaranya 1) 

permainan; 2) ceramah; 3) diskusi; 4) demonstrasi; 5) simulasi; 6) studi kasus; 

7) penugasan. 

Dari pengertian yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan 

bahwa prinsip dasar kepramukaan adalah suatu asas yang harus ditaati dalam 

penyelenggaraan kepramukaan guna tercapainya tujuan organisasi, sedangkan 

metode kepramukaan adalah cara yag digunakan dalam penyelenggaraan 
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pendidikan kepramukaan agar terciptanya keh=giatan kepramukaan yang 

menarik dan menyenangkan. 

2.1.2.6  Kode Kehormatan  

Ali (2018:35) menjelaskan bahwa kode kehormatan pramuka ialah 

budaya organisasi yang melandasi perilaku dan sikap setiap anggota. Kode 

kehormatan pramuka yang disebut Satya terdiri atas Janji dan yang disebut 

Darma yang terdiri atas Ketentuan Moral merupakan alat pelaksanaan prinsip 

dasar kepramukaa (PDK) dan satu unsur dari metode kepramukaan. 

1. Kode Kehormatan bagi Pramuka Siaga 

1) Dwisatya Pramuka Siaga 

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh: 

− Menjalankan kewajibanku  kepada Tuhan YME, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mengikuti 

tatakrama keluarga. 

− Setiap hari berbuat kebajikan. 

2) Dwidarma Pramuka Siaga 

− Siaga berbakti kepada ayah bundanya; 

− Siaga berani dan tidak putus asa. 

2. Kode Kehormatan Pramuka Penggalang 

(1). Trisatya Pramuka  

− Menjalankan kewajibanku kepada Tuhan YME, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan 

Pancasila. 
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− Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri 

membangun masyarakat. 

− Menepati Dasadharma. 

(2).  Dasadharma Pramuka 

1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia; 

3. Patriot yag sopan dan kesatria; 

4. Patuh dan suka bermusyawarah; 

5. Rela menolong dan tabah; 

6. Rajin, terampil, dan gembira; 

7. Hemat, cermat, dan bersahaja; 

8. Disiplin, berani, dan setia; 

9. Beratanggung jawab dan dapat dipercaya; 

10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. (Tim PAH,  

2.1.2.7  Penggolongan Pramuka 

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 64 Tahun 1997 tentang 

penggolongan peserta berdasarkan usia, menetapkan sebagai berikut: 

a. Golongan Siaga berusia 7-10 tahun sebagai anggota muda gerakan 

pramuka; 

b. Golongan Penggalang berusia 11-15 tahun sebagai anggota muda 

gerakan pramuka; 

c. Golongan Penegak berusia 16-20 taum sebagai anggota muda gerakan 

pramuka; 
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d. Golongan Pandega berusia 21-25 tahun. 

Berdasarkan golongan tersebut, siswa kelas V SD termasuk ke dalam 

anggota muda gerakan pramuka Golongan Siaga usia 7-10 tahu. 

2.1.2.8 Kegiatan Pramuka Siaga 

Menurut TIM Editor KMD (2011:35-36) menjelakan bahwa kegiatan 

siaga adalah kegiatan yang menyenangkan, dinamis, berkarakter dan 

kekeluargaan. Kegiatan pramuka siaga secara garis besar dapat dibagi menjadi 

dua macam, yaitu kegiatan latihan rutin dan kegiatan latihan bulanan sebagai 

berikut: 

a. Kegiatan Latihan Rutin 

a) Mingguan 

Kegiatan ini dimulai dengan kegiatan upacara pembukaan 

latihan dan diakhiri dengan kegiatan upacara penutupan dan 

sedikit nasehat serta salam unyuk keluarga dari pembina. 

b) Bulanan/dua bulanan/tiga bulanan menurut kesepakatan 

Kegiatan ini diselenggarakan atas keputusan Dewan Siaga dan 

Pembina dengan jenis kegiatan yang biasanya berbeda dengan 

kegiatan mingguan. 

b. Perkemahan Besar Siaga 

Pertemuan yang dilakukan oleh Perindukan Siaga dilaknakan pada 

waktu tertentu pada hari besar pramuka. Acara ini merupakan acara 

yang bersifat rekreatif, kreatif, bersenang-senang, edukatif dan banyak 

bergerak. Kegiatan pada acara Pesta Siaga ini dapat berupa perkemahan 
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siaga atau perkemahan sehari, permainan bersama, wisata pendidikan, 

dan lain sebagainta. 

2.1.3 Pola Asuh Orang Tua 

2.1.3.1 Pengertian Orang Tua 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 pasal 1 ayat (3) 

tentang pelaksanaan pengangkatan anak mejelaskan pengertian orang tua yaitu 

ayah dan atau ibu kandung, ayah dan atau ibu tiri, serta ayah dan atau ibu angkat. 

Dengan demikian makna dari oarng tua bukan hanya orang tua yang melahirkan 

saja, melainkan bisa dari orang tua tiri atau orang tua angkat sehingga dengan 

begitu anak yang mulanya tidak memiliki orang tua kandung bisa memiliki 

orang tua lainnya baik orang tua tiri maupun orang tua angkat. 

Syamaun (2014:27) menyebutkan pengertian orang tua ialah orang 

dewasa yang mengasuh anak dan memainkan peran yang akan menentukan 

perkembangan anak. Orang tua adalah orang-orang yang bertanggung jawab 

penuh dengan perkembangan anak baik secara fisik maupun psikoligis. 

Dari pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud orang tua ialah ayah dan atau ibu kandung, ayah dan atau ibu tiri 

serta ayah dan atau ibu angkat yang memainkan peran dalam menentukan 

perkembangan anak dan bertanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang 

anak. 

2.1.3.2 Pengertian Pola Asuh Orang Tua 

Pola asuh terdiri dari dua kata dimana dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa pola berarti sistem, model, corak, bentuk 
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atau cara kerja. Sedangkan asuh berarti mengasuh, suatu kata kerja yang 

bermakna merawat, menjaga, memelihara, dan membimbing anak.  

Setiap orang tua memiliki pola asuh yang beragam dalam membimbing 

dan mendidik anaknya. Pola asuh tersebut pastilah berbeda antara satu keluarga 

dengan keluarga yang lainnya. Tentu saja ada berbagai  cara yang dilakukan 

orang tua agar anaknya menjadi yang terbaik. Perlakuan orang tua dalam 

mengasuh anak sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Anak dapat tumbuh 

dengan perilaku pro-sosial dan bisa juga tumbuh dengan perilaku antisosial 

tergantung pola asuh yang diterapkan orang tua anak (Syamaun 2014:27). 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh merupakan 

suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh orang tua untuk membentuk  tumbuh 

kembang anak menjadi yang terbaik. 

2.1.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh Orang Tua 

Orang tua memiliki cara tersendiri dalam menerapkan pola asuh 

kepada anaknya, pola asuh yang diterapkan akan berbeda antara orang tua satu 

dan yag lainnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

1.  Usia orang tua 

  Orang tua yang memiliki usia terlalu tua ataupun terlalu muda tidak 

dapat mengoptimalkan pola asuh dikarenakan kekutan fisik dan 

psikologis yang tidak maksimal. 

2.  Keterlibatan orang tua 

  Peran kedua orang tua untuk terlibat langsung sangat penting dalam 

pengoptimalan pola asuh yang diberikan kepada anak. Jika salah satu 
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kurang aktif dalam perannya maka pola asuh yang diterapkan tidak 

akan berjalan efektif. 

3.  Pendidikan orang tua 

  Pendidikan berbanding lurus dengan pengalaman dan pengetahuan 

yang dimiliki orang tua sangat berpengaruh dalam kesiapan mereka 

menerakan pola pengasuhan terhadap anak. 

4.  Pengalaman sebelumnya 

  Orang tua yang sudah memiliki pengalaman merawat anak akan siap 

dalam menjalankan pola pengasuhan anak. Ini adalah salah satu sebab 

mengapa sering terjadi pola pengasuhan pada anak pertama dan anak 

selanjutnya akan sedikit berbeda. 

5.  Stres orang tua 

  Orang tua yang kerap mengalani stres akan mempengaruhi 

kemampuannya dalam menjalankan strategi pola pengasuhan yang 

akan diterapkan kepada anak. 

6. Hubungan suami istri 

  Hubungan yang harmonis antara suami dan istri akan berpengaruh atas 

kemampuan mereka dalam menjalankan perannya sebagai orang tua 

karena keduanya dapat saling memberi dukungan dan menghadapi segala 

masalah dengan strategi yang positif. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada berbagai faktor 

penting yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak. 

2.1.3.4 Indikator Pola Asuh Orang Tua 



29 
 

 

Ada tiga tipe yang diterapkan orang tua dalam memberikan pola 

asuhan kepada anak. Thomas Gordon (dalam Syamaun, 2014:28) mejelaskan 

sebagai berikut: 

 1. Pola asuh tipe otoriter 

   Pola asuh ini memiliki arti penguasa yang artinya dalam pola asuh 

terhadap anak orag tua akan menguasai apapun yang ada dalam diri anak, 

anak tida diberikan kebebasan dan kesempatan untuk memilih dan 

melakukan sesuatu yang dia inginkan. Tipe pola asuh ini memiliki ciri-

ciri menguasai, tidak sering memusuhi, tidak kooperatif, menuntut yang 

tidak realistis, sering memarahi anak, suka memerintah, mengekang, 

menghukum secara fisik, dan suka mencaci maki. Perilaku tersebut 

merupakan refleksi dari kecenderungan pribadi yang manipulatif 

(Syamaun. 2014:28). Dengan begitu pola asu otoriter berarti pola asuh 

yang cenderung memaksakan kehendak dan menguasai kehidupan anak 

dengan tidak memberikan kebebasan untuk memilih atau melakukan 

sesuatu yang dia inginkan. 

 2. Pola asuh tipe permisif 

       Tipe pola asuh ini memiliki ciri tidak ambil pusing, membiarkan, 

tidak atau kurang peduli, acuh tak acuh, tidak atau kurang memberi 

perhatian karena sibuk dengan urusan pribadi, menyerah pada keadaan, 

melepaskan tanpa kontrol, mengalah karena tidak mampu mengatasi 

keadaan, atau membiarkan anak karena kebodohan. Ciri perilaku ini 

adalah refleksi kepribadian yang tidak sehar. 
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3. Pola asuh tipe demokratis 

   Pola asuh ini adalah tipe yang paling baik karena orang tua akan 

kooperatif, menerima, terbuka terhadap anak, mengajarkan anak untuk 

mengembangkan disiplin diri, jujur, dan ikhlas dalam menghadapi 

masalah anak-anak, memberikan penghargaan positif, mengajarkan anak 

untuk membangun tanggung jawab atas setiap perilaku dan tindakannya, 

bersikap akrab dan adil, tidak cepat menyalahkan, memberi kemesraan 

dan kasih sayang kepada anak. Orang tua yang seperti ini adalah ciri-ciri 

reflesi diri yang dewasa, matang, produktif, sehat, normal, dan tidak 

mengalami hambatan. Pola asug demoktaris ini merupakan kebalikan 

dari pola asuh otoriter dan permisif, pola asuh otoriter dan permisif 

dipandang sebagai pola asuh orang tua yang buruk (bad parent) 

sedangkan pola asuh demokratis dipandang sebagai pola asuh orang tua 

yang baik (good parent). 

2.1.4 Karakter Disiplin 

2.1.4.1 Pengertaian Karakter 

Karakter berasal dari suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk 

perilaku anak kemudian disebut dengan istilah karakter. Jadi hakikat karakter 

melekat dengan nilai dari perilaku tersebut (Wiyani, 2013:15). Sejalan dengan 

pendapat Yahya Khan (2010:1) yang menyatakan bahwa karakter merupakan 

sikap pribadi yang stabil dari hasil konsolidasi secara dinamis dan progresif yang 

mengitegrasikan  penkataan dan tindakan. 
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Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008 mendefinisikan 

kearakter sebagai sifat akhlak, kejiwaan, atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan orang lain. Komalasari (2017:2) menjelaskan bahwa karakter 

itu berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif, dan bukan netral. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakter 

merupakan suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku anak berupa sifat 

kejiwaan, akhlak, serta moral yang akan membedakan satu anak dengan anak 

lainnya. 

2.1.4.2 Pengertian Disiplin 

Menurut MacMillan Dictionary (dalam Tu’u 2004:31) kata disiplin 

berasal dari bahasa Latin “Disciplina” yang merujuk kepada istilah belajar 

mengajar. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris yakni “Discipline” yang 

berarti taat atau mengendalikan tingkah laku, tertib, kendali diri, penguasaan 

diri, hukuman yang diberikan untu melatih atau memperbaiki, kumpulan atau 

sistem peraturan bagi tingkah laku. 

Disiplin merupakan kondisi yang tercipta dari serangkaian perilaku yang 

yang menujukan nilai kepatuhan, ketaatan, keteraturan atau ketertiban, dan 

kesetiaan. Nilai tersebut menjadi bagian perilaku kehidupannya. Perilaku 

tersebut tercipta melalui proses binaan melalui keluarga, pendidikan, dan 

pengalaman (Soegeng P, 1994:23) 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

disiplin merupakan suatu yang menyatu dalam diri seseorang. Disiplin dapat 

tercipta dari proses binaan melalui keluarga, pendidikan, dan pengalaman 
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sehingga dapat terbentuk berbagai nilai seperti kepatuhan, ketaatan, keteraturan 

atau ketertiban, dan kesetiaan. 

2.1.4.3 Tujuan Disiplin 

Disiplin memiliki tiga tujuan, menurut Bohar Soeharto (dalam Tu’u 

2004:32-33): 

1. Disiplin sebagai latihan 

 Latihan untuk menuruti kemauan seseorang, ketika dikatakan “melatih 

untuk menurut” maka ketika seseorang memberikan perintah maka orang 

lain akan mengikuti perintah tersebut. 

2. Disiplin sebagai hukuman 

 Hukuman merupakan suatu proses untuk mengeluarkan keburukan dari diri 

seseorang agar menjadi baik. Maka ketika seseorang melakukan kesalahan 

harus dihukum agar tidak mengulangi keburukan atau kesalahan yang 

sama. 

3. Disiplin sebagai alat pedidikan 

 Peserta didik memiliki potensi untuk berkembang melalui interaksi dengan 

lingkungan untuk mencapai realisasi dirinya. Dalam proses pembelajaran 

terdapat nilai tertentu yang akan membawa pengaruh dan perubahan 

perilakunya. Semua perilaku merupakan hasil dari proses belahar, inilah 

sebetulnya makna disiplin dalam alat pendidikan inilah karakter disiplin 

dikembagkan. 
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2.1.4.4 Unsur-unsur Disiplin 

 Ada empat unsur-unsur disiplin yang dikemukakan oleh Hurlock 

(1978:84) sebagai berikut: 

 1. Peraturan sebagai pedoman perilaku memiliki fungsi membantu siswa 

untuk menjadi manusia yang bermoral dan menyingkirkan perilaku yang 

tidak diharapkan. 

2. Penghargaan untuk perilaku yang sesuai dengan peraturan ini berfungsi 

untuk memotivasi siswa agar terus bersikap dan perilaku dalam koridor 

yang sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Penghargaan tidak selalu 

dengan barang yang mewah dan mahal melainkan dengan senyuman, 

pujian, tepuk tangan ataupun acungan jempol dapat membuat anak senang 

dan bangga telah mendapatkannya. 

3. Hukuman untuk pelanggaran peraturan ini berfungsi untuk tidak mengulangi 

kesalahan berupa oelanggaran yang sama, hukuman memberi motivasi 

pada siswa untuk menghindari perilaku yag tidak diterima lingkungannya, 

dan dapar mendidik siswa mengenai hal yang benar dan yang salah. 

4. Konsistensi dalam peraturan ini memiliki nilai penting dalam proses 

pembelajaran. Dengan seiring berjalannya waktu anak akan memahami 

sendiri bahwa penghargaan selalu mengiringi perilaku yang disetujui dan 

hukuman akan selalu mengiringi perilaku yang tidak disetujui oleh 

lingkungan. Dengan demikian anak akan konsisten untuk selalu 

berperilaku baik. 
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2.1.4.5 Fungsi Disiplin 

Menurut Tu’u (2004:38) disiplin adalah suatu nilai yang snagat 

penting dan dibutuhkan oleh siswa, selain itu disiplin juga merupakan prasyarat 

bagi pembentukan sikap, tata kehidupan, dan perilaku berdisiplin yang akan 

mengantarkan siswa sukses dalam belajar dan kelak ketika bekerja. Berikut 

adalah fungsi dari disiplin: 

  a. Menata kehidupan bersama 

   Fungsi disiplin adalah untuk mengatur tata kehidupan manusia baik 

dalam masyarakat maupun dalam kelompok tertentu untuk membuat 

hubungan individu yang satu dan lainnya akan baik dan lancar. 

b. Membangun kepribadian 

   Pertumbuhan  perilaku biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan sekolah dan lingkugan 

masyaraka, disetiap lingkungan tersebut memiliki dampak yang berbeda-

beda bagi pertumbuhan pribadi yang baik. Dengan demikian disiplin 

menuntut dan membiasakan seseorang untuk mematuhi, menaati, dan 

mengikuti aturan yang berlaku. 

c. Melatih kepribadian 

   Latihan merupakan suatu upaya untuk mebiasakan diri melakukan 

sesuatu secar berulang-ulang, demikian juga dengan kepribadian yang 

patuh, tertib, dan taat yang perlu dibiaskan dan dilatih. 
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d. Pemaksaan 

   Disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan seseorang untuk 

mengikuti peraturan yang berfungsi di lingkungan tersebut. Walaupun 

bermula dari sebuah paksaan diharapkan disiplin ini meningkat menjadi 

kebiasaan berpikir positif, baik, bermakna, dan memandang jauh ke depan. 

e. Hukuman 

   Sanksi disiplin sebagai hukuman tidak boleh dilihat hanya dari cara 

untuk menakut-nakuti atau cara untuk mengancam agar seseorang tidak 

berani untuk berbuat salah lagi, melainkan sanksi seharusnya digunakan 

sebagai alat pendidikan yang mengandung unsur pendidikan. Tanpa unsur 

tersebut hukuman dirasa kurang bermanfaat. 

f. Mencipta lingkungan kondusif 

   Lingkungan sekolah merupkan tempat yang dirasa tepat untuk 

mengimplementasikan disiplin anak, dengan demikian sekolah membuat 

suatu peraturan sekolah yang dirancang dan diterapkan dengan baik. dengan 

terbentuknya peraturan sekolah maka akan tercipta lingkungan sekolah 

sebagai tempat belajar yang kondusif. 

2.1.4.6 Macam-macam Disiplin 

Ada tiga macam disiplin yaitu disiplin otoritarian, disiplin permisif, 

dan disiplin demokratis. Tiga macam disiplin tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut: 
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1. Disiplin Otoritarian 

 Disiplin otoritarian ini berarti pengendallian tingkah laku dan 

pengendalian yang seringakali melibatkan hukuman dan ancaman untuk 

memaksa dan mendorong seseorang mematuhi aturan. Disini seseorang 

tidak diberi kesempatan seseorang untuk bertanya tentang apa itu disiplin 

namun disini hanya ada orang yang taat dan patuh karena terpaksa. 

2. Disiplin Permisif 

 Dalam disiplin seseorang diberikan kebebasan mutlak untuk melakukan 

apapun yang ia mau termasuk dalam mengambil keputusan yang ia 

inginkan. Ketika perbuatan atau keputusan yang ia ambil melanggar norma 

atau aturan yang berlaku, tidak ada sanksi atau hukuman yang diberlakukan 

untuknya. Dampak dari disiplin ini adalah kebingungan dan kebimbangan. 

3. Disiplin Demokratis 

 Disiplin demokratis ini dilakukan dengan memberi penjelasan, berdiskusi, 

dan penalaran agar anak memahami alasan mengapa dituntut untuk 

mematuhi dan menaati peraturan. Disiplin ini menggunakan teknik edukatif 

bukan hukuman, hukuman dan sanksi akan diberlakukan dengan tujuan 

menyadarkan bagi mereka yang menolak atau melanggar tata tertib. 

2.1.4.7 Pentingnya Disiplin 

Disiplin berperan penting dalam membentuk individu yang berciri 

keunggulan. Menurut Tu’u (2004:37) alasan pentingnya disiplin adalah sebagai 

berikut: 
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1. Siswa yang berhasil dalam belajarnya memiliki disiplin yang muncul 

dari kesadaran diri, sedangkan siswa yang terhambat optimalisasi 

potensi dan prestasinya adalah siswa yang kerap kali melanggar 

peraturan sekolah. 

2. Disiplin yang baik akan menghadirkan suasana sekolah dan kelas yang 

kondusif bagi kegitan belajar mengajar. Dengan demikian disiplin 

memiliki dampak positif untuk memberi dukungan bagi lingkungan 

yang tertib dan tenang dalm proses belajar mengajar. 

3. Orang tua mengharapkan anak akan dibiasakan dengan norma, nilai 

kehidupann dan disiplin ketika berada di sekolah, dengan demikian 

anak dapat menjadi individu yang teratur, tertib dan disiplin. 

4. Kesadaran pentingnya norma, ketaatn, kepatuhan, dan aturan 

merupakan prasyarat kesuksesan seseorang, dengan demikian disiplin 

merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar maupun kelak 

ketika bekerja. 

2.2 Kajian Empiris 

Kajian empiris adalah bagian dari penelitian yang menyebutkan 

adanya penelitan lain yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dirasa 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini. Dalam 

kajian empiris ini merupakan referensi yang diambil dari hasil penelitan yang 

dikaji oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga akan mempermudah dan 

membantu peneliti dalam membandingkan serta mengkaji terkait dengan 

persamaan dan perbedaan hasil penelitiannya. Berikut adalah hasil penelitian 

yang peneliti anggap relevan dengan penelitian ini:  
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Kimberly Renk oleh Journal of Adolescence 

pada Tahun 2005 Vol. 3 No. 4 yang berjudul “Childhood Discipline , 

Perception of Parents, and Current Functioning in Female College 

Students” dengan hasil penelitiannya suggested the importance of 

examining discipline and perceptions of parents when examining the 

functioning of late adolescents and emerging adults.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syahidah Rena oleh The Malaysian Online 

Journal of Educational Science, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2007 yang 

berjudul “The Relationship Between Parenting Styles And Students’ 

Attitude Toward Leisure Time Reading Syahidah” dengan hasil 

penelitiannya  (a) participants held more positive attitudes toward reading; 

(b) males and females generally had similar attitude toward reading; (c) 

participants from both classes had similar attitudes toward reading; (d) 

authoritative style was the most highest practiced by the parents according 

to the students’ perception on their parents’ preferred type of parenting; (e) 

there was identifiable relationship between students’ attitudes toward 

leisure reading and their parents’ parenting style. Furthermore, there was 

an evidence of significant correlation between perceived parenting styles 

and the attitude toward leisure reading by gender; and (f) there was 

evidence that authoritative style raised in linear best predicted students’ 

attitude toward leisure reading. 

3. Penelitian yang dilakukan O Ehiane Stanley dalam Internasional Jurnal of 

academic researchin progressive education and development yang berjudul 

“Disipicle and Academic Performance” Vol. 3, no. 1 halaman 191 pada 
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tahun 2014, menunjukkan bahwa siswa harus mematuhi waktu yang telah 

ditetapkan di sekolah, siswa menyadari bahwa tidak ada kompensasi 

terhadap siswa yang tidak disiplin agar siswa lebih menghargai waktu dalam 

belajar mereka. Guru juga dapat menggunakan hukuman untuk menindak 

siswa yang melakukan pelanggaran. Harus ada komite disiplin yang harus 

dihormati dalam hal pengambilan keputusan dan member wewenang 

terhadap tugas untuk pada siswa tanpa harus memandang latar belakang 

mereka. Siswa harus diberi konseling terhadap hal yang telah dilakukan dari 

hukuman tersebut agar siswa dapat menciptakan kesopanan yang tepat 

dalam sekolah. Pendidikan dengan moralitas sebaiknnya dilaksanakan 

untuk pembangunan nasional. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Emiliane Rubat du Merac dalam ECPS 

Journal – No. 11 tahun 2015 halaman 207-224 dengan judul penelitiannya 

adalah “What We Know about the Impact of School and Scouting on 

Adolescents’ Value-based Leadership”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana perbandingan akibat yang ditimbulkan dari 

lingkungan sekolah dengan lingkungan pramuka terhadap kepemimipinan 

siswa. Penelitian ini menjelaskan bahwa ada efek yang berbeda antara siswa 

dan pramuka mengenai pendidikan, kepemimpinan, pengaruh nilai individu 

terhadap nilai grup dan pengaruh nilai sosial dalam kepemimpinan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mislia pada tahun 2016 dalam Jurnal 

International Education Studies 9(6), dengan hasil penelitiannya The data 

were collected through observation, interview, and documentation. The 
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collected data were then analysed descriptively by using three ways namely 

data reduction, data presentation, and conclusion or verification.  

6. Penelitian yang dilakukan oleh Scott Allen Johnson, Vol. 3, No. 1 (2016) dengan 

judul “Parenting Styles and Raising Delinquent Children: Responsibility of 

Parents in Encouraging Violent Behavior”. The result indicate that 

Parenting styles have provided us with what appears to be more and what 

appears to be less effective parenting styles for teaching and encouraging 

children and teenagers to develop more prosocial attitudes and behaviors. 

Baumrind’s work appears to offer a clear guide to address this issue. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Mawarni dengan judul 

“Application of Student Discipline Movement (GDS) as School Culture for 

Strengthening School Students` Characters  in Elementary School 19 

Bandung” dalam International Journal Pedagogy Of Social Studies 4 (2) 

pada Tahun 2018.  

8. Penelitian yang dilakukan oleh Insani Nur Syawal dengan judul “The Role 

of Scout Extracurricular in Effort To Student’s Social – Emotional 

Character Development (SECD) Competence” dalam International Journal 

Pedagogy Of Social Studies, 4 (1) pada tahun 2019 dengan hasil 

penelitiannya showed that the scout extracurricular contributed 

significantly to the development of social and emotional character including 

self-awareness, self-management (regulation), social awareness, 

relationship skills and responsible decision making. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Mihardja International Journal for Education 

and Practice, Volume 2, Nomor 1, halaman 90 pada Tahun 2009, dengan 
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hasil penelitiannya adalah Penelitian ini terutama membahas bagaimana 

mengembangkan model pengelolaan pendidikan lingkungan dan bagaimana 

mengelolanya agar dilanjutkan dan berlaku. Dalam pendidikan formal di 

Indonesia, kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mendukung materi 

pemahaman di mana pelaksana dilakukan dari kelas. Jenis ekstrakurikuler 

yang memiliki hubungan langsung dengan lingkungan adalah Gerakan 

Pramuka. Penerapan model pendidikan lingkungan melalui kegiatan 

Gerakan Pramuka dapat meningkatkan konservasi hutan dengan melakukan 

penghijauan. Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan beberapa langkah 

yaitu: pendahuluan, pengumpulan dan pemilihan bibit, pembibitan, dan 

perkebunan. Kegiatan Gerakan Pramuka, menjadi salah satu kegiatan 

pendidikan yang cocok untuk mendapatkan pengalaman, menjaga dan 

mencegah lingkungan, serta konservasi melakukan terakhir. Dalam 

penelitian yang telah dilakukan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

aadanya hubungan antara kegiatan eksttrakurikuler dengan pendidikan 

lingkungan. Ekstrakurikkuler pramuka menjadi salah satu ekstrakurikuler 

yang dapat menambah pengalaman untuk menjaga lingkungan.  

10. Penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari Dwita pada Tahun 2013 dalam 

Jurnal Ilmiah Konseling Volume 2 Nomor 1 dengan judul “Hubungan 

Antara Pola Asuh Orangtua Dengan Disiplin  Siswa Di Sekolah” dengan 

hasil peneltian penelitian ini dapat disimpulkan: pola asuh orangtua yang 

dominan dirasakan siswa yang diterapkan orangtua adalah pola asuh 

authoritative, Siswa SD Negeri 1 Padang disiplin di sekolah, serta tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orangtua dengan 
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disiplin siswa di sekolah dengan Spearman Rank Correlation sebesar 0,071 

dan signifikansi 0,428 dengan tingkat hubungan rendah. 

11. Penelitian yang dilakukan oleh Farika Nur Laila, pada tahun 2013 dalam 

Jurnal of Education Vol. 4 No. 2 yang berjudul“ Pengaruh Pola Asuh 

Orang Tua terhadap Perilaku Sosial.” Hasil penelitian tersebut adalah 

sebagian besar orang tua menggunakan pola asuh otoriter dengan perilaku 

social anak baik 61 responden (32,45%) dan polaasuh orang tua otoriter 

dengan perilaku social anak buruk sebanyak 45 responden (23,94%). 

Analisis uji statistic didapatkan chi kuadrat hitung lebih besar dari tabel 

(264,15 > 9,488) maka Ho ditolak karena Ha diterima artinya pola asuh 

orang tua mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku social 

anak sebesar 0,76. Pola asuh orang tua berdampak terhadap perilaku social 

anak. Untuk itu disarankan kepada orang tua untuk memberikan perhatian 

yang lebih pada anaknya melalui pola asuh yang diterapkan orang tua dan 

juga diharapkan perilaku social anak dapat terbentuk dengan baik. 

12. Penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari dalam Journal of Education and 

Practice, Volume 5, Nomor 7, Halaman 6 pada Tahun 2014 dengan 

kesimpulan sekolah adalah tempat untuk membangun karakter siswa 

melalui berbagai kegiatan seperti belajar dan kegiatan ekstrakurikuler. 

Kegiatan ini harus didasarkan pada nilai-nilai hidup sehingga mereka 

mudah diinternalisasi dan dilakukan untuk membangun karakter siswa. 

Penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan desain. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa: 1) model Pendidikan nilai hidup dalam 

kegiatan pembelajaran adalah integrase nilai-nilai hidup menjadi bahan, 
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metode, media, sumber belajar dan penilaian. Integrasi hidup nilai 

Pendidikan dalam pembelajaran dilakukan dengan strategi pembelajaran 

kontekstual (pembelajaran berbasis masalah dan bekerja-based) dengan 

nilai-nilai yang hidup belajar di pra, sementara dan kegiatan pasca 

(nilairefleksi); 2) model Pendidikan nilai hidup dalam kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dilakukan melalui kegiatan umum, outbound / 

karakter, kompetisi, dan berkemah. nilai-nilai hidup yang dibangun melalui 

pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler seperti disiplin, kooperatif, 

solidaritas, toleransi, perawatan, kebersamaan, keberanian, tanggung jawab, 

kekompakan, kewirausahaan, kreativitas, kemandirian, kejujuran, 

keterampilansosial dan kompetensi. Dari penelitian di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa membangun nilai karakter siswa dapat melalui kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan dapat menanamkan nilai-nilai karakter termasuk kedisiplinan 

siswa. 

13. Penelitian yang dilakukan oleh Andini Putri Sekar, Vol. 2 No.3 (2014) 

dengan judul “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Dan Lingkungan Sekolah 

Terhadap Disiplin Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani, 

Olahraga dan Kesehatan pada Siawa Kelas V SD”. Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari pola asuh orang tua terhadap 

disiplin siswa dalam pembelajaran penjasorkes dengan nilai signifikan 

0,023 < 0,05 dan lingkungan sekolah ada pengaruh yang signifikan terhadap 

disiplin siswa dalam pembelajaran penjasorkes pada siswa dengan nilaisi 

gnifikan 0,0005 < 0,05 dengan koefisien determinasi 37,2%. 
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14. Penelitian yang dilakukan oleh Keinditya Ayu Febrianasari dengan judul 

“Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kepramukaan pada Kelas V Sekolah Dasar” dalam Jurnal PGSD Vol. 03 

No. 02 tahun 2015 halaman 12. Menjelaskan bahwa implementasi 

Pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan pada 

kelas V SDN Jeruk 1 Surabaya pada keempat karakter yaitu cinta kepada 

Allah SWT (religius), jujur, mandiri, dan bertanggung jawab dilaksanakan 

dengan menggunakan strategi yang meliputi pemberian keteladanan, 

pembiasaan dan pendampingan atau pengarahan yang dilakukan oleh 

pembina pramuka secara berulang-ulang. 

15. Penelitian yang dilakukan oleh Rima Devita Sari, 2015 Volume 2 Nomor 1 

dalam jurnal PGSD dengan judul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan 

Disiplin Belajar Siswa Kelas IV Dan V Sekolah Dasar Negeri Se-Gugus I 

Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman” . Penelitianini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan disiplin belajar 

siswa kelas IV dan V Sekolah Dasar Negeri Se-Gugus I Sidoarum 

Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan 

besarnya hubungan pola asuh orang tua dengan disiplin belajar adalah 

25,9%. Aspek control memiliki hubungan 0,4% terhadap disiplin belajar 

sedangkan aspek kehangatan memiliki hubungan 35,1% terhadap disiplin 

belajar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara pola asuh orang tua dengan disiplin belajar di sekolah 

siswa kelas IV dan V Sekolah Dasar Negeri Se-Gugus I Sidoarum 

Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. 
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16. Penelitian yang dilakukan oleh Kalila Verlitha dengan judul “Fungsi 

Ekstrakurikuler Pada Kegiatan Kepramukaan Dalam Pembentukan 

Karakter Siswa SD N Banyuasin III” dalam Jurnal Bhineka Tunggal Ika 

Vol. 2 No. 2 tahun 2015 halaman 136-141. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka memiliki pengaruh yang sangat 

kuat atau sangat positif dalam pembentukan karakter siswa. Dimana dalam 

membentuk karakter siswa yang positif tidak bias dilakukan dalam sekejab 

dengan memberikan nasehat, perintah ataui nstruksi, namun lebih dari 

haltersebut. Pembentukan karakter memerlukan teladan/model, kesabaran, 

pembiasaan dan pengulangan. 

17. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah, Vol. 24, No. 5 (2015) 

dengan judul “Perbedaan Tingkat Disiplin dan Karakter Pribadi Siswa 

Akselerasi dan Non Akselerasi”. Hasil penelitiannya adalah tingkat disiplin 

dan kualitas karakter pribadi siswa akselerasi dan non-akselerasi berada 

dalam kategori tinggi serta tidak terdapat perbedaan tingkat disiplin dan 

kualitas karakter pribadi antara siswa akselerasi dan non-akselerasi. 

18. Penelitian yang dilakukan oleh Dwiangga Yudha, 2016 dalam jurnal PGSD 

Vol 5. No. 3 yang berjudul “Pengembangan Pendidikan Karakter Melalui 

Gerakan Pramuka”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran tentang perencanaan, pelaksanaan, dan hasil Pendidikan karakter 

melalui kegiatan kepramukaan di SD Negeri Citapen. Hasil pengembangan 

Pendidikan karakter melalui kegiatan kepramukaan menunjukkan karakter 

peduli lingkungan dominan muncul pada lebih dari setengahnya jumlah 

siswa. Lebih dari setengahnya siswa senang mengikuti kegiatan 
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kepramukaan, dan menyatakan bahwa kegiatan kepramukaan perlu 

dilaksanakan di sekolah. Berdasarkan penelitian ini, kegiatan kepramukaan 

dapat menjadi alternative dalam mengembangkan Pendidikan karakter. 

19. Penelitian yang dilakukan oleh Sa’adah Erliani dengan judul penelitiannya 

“Peran Pramuka untuk Membentuk Karakter Kepedulian Sosial dan 

Kemandirian (Studi Kasus di SDIT Ukhwah dan MIS An-Nuriyyah 2 

Banjarmasin)”. Dalam Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 2 No. 1, tahun 

2016 halaman 36-46. Tujuan dari artikel ini adalah untuk meneliti peran 

gerakan pramuka dalam membentuk karakter kepedulian sosial dan 

kemandirian sebagaimana harapan pemerintah dan masyarakat. Hasil dari 

penelitian ini adalah upaya pembentukan karakter pada GerakanPramuka 

SDIT Al-Ukhwah adalah pemahaman, keikhlasan, kerjakeras, berjuang den 

gansungguh-sungguh, ketaatan, pengorbanan, komitmen, konsisten, 

persudaraan, dan kepercayaan. Perangkat pendukungnya antara lain prinsip 

dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan kode kehormatan. Upaya 

pembentukan karakter pada gerakan pramuka MIS An-Nuriyyah 2 

Banjarmasin adalah keteladanan, pembiasaan, teguran, dan penghargaan. 

20. Penelitian yang dilakukan Dwi Elmi Setyorini dengan judul “Pengaruh 

Ekstrakurikuler Kepramukaan Terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas V” 

dalam Joyful Learning Journal Vol. 6 No. 3 tahun 2016. Penelitiannya 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara ekstrakurikuler 

kepramukaan terhadap kedisiplinan siswakelas V SD Negeri Gugus Cakra 

Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.  
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21. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Andega Prawerti dengan”Pendidikan 

Karakter dalam Ekstrakurikuler Pramuka”  pada tahun 2016 dalam Junal 

Kebijakan Pendidikan Edisi 1 Vol 1 yang menunjukkan hasil penelitian 

Proses dan implementasi pendidikan karakter dalam ekstrakurikuler 

Pramuka menggunakan beberapa metode. 

22. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia Nainggolan denga judul “Peranan 

Kepramukaan dalam Membina Sikap Nasionalisme pada Gugus Melati 

Banda Aceh” pada tahun 2016 dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prodi PGSD 

FKIP Unsyiah Vol. 1 No. 1 dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

hasil penelitian menunjukkan bahwa kepramukaan dapat membina sikap 

nasionalisme pada siswa di sekolah dasar sebanyak 91 frekuensi menjawab 

sangat setuju atau 56,9% dan yang menjawab setuju sebanyak 69 frekuensi 

atau 43,1%. Dapat disimpulkan adanya peran guru dalam meningkatkan 

rasa nasionalisme para siswa di sekolah melalui kegiatan pramuka yang 

dilaksanakan oleh sekolah. 

23. Penelitian yang dilakukan oleh Jihan Filisyamala pada tahun 2016 dengan 

judul “Bentuk Pola Asuh Demokratis dalam Kedisiplinan Siswa SD” dalam 

Jurnal Pendidikan Vol. 1 No. 4 dengan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai bentuk pola asuh demokratis dalam kedisiplinan siswa di MI 

Miftahul Astar Bedug Kediri dapat disimpulkan bahwa bentuk pola asuh 

demokratis merupakan suatu pola dimana orangtua memberikan kebebasan 

pada siswa untuk memilih dan melakukan suatu tindakan tetapi tetap sesuai 

dengan batasan-batasan yang telah disetujui bersama. 
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24. Penelitia yang dilakukan oleh Aulia Rachman 2016 yang berjudul 

“Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Melalui  Pengelolaan Kelas Di Sdn 23 

Pagi Palmerah Jakarta” dalam Jurnal Perkotaan Volume 8 Nomor 2 

dengan hasil penelitian melalui PTK dengan dua siklus dan setiap siklus 

dilaksanakan selama lima hari,  kedisiplinan siswa kelas IV A SDN 23 Pagi 

Palmerah dapat meningkat. Tindakan yang dilakukan adalah menerapkan 

pengelolaan kelas dengan efektif dan menganalisis kedisiplinan siswa yang 

diamati setiap hari untuk tindakan selanjutnya. Penanganan ini dilakukan 

dengan konsisten. Kedisiplinan yang meningkat juga membuat tercapainya 

tujuan pembelajaran secara optimal. Hal ini dapat dirasakan oleh wali kelas 

dan guru bidang studi walaupun bukan menjadi tujuan penelitian. Wali kelas 

dan guru bidang studi mengatakan bahwa mereka merasakan lebih mudah 

untuk mengatur siswa-siswa tersebut. 

25. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, A.K. 2017 yang berjudul 

“Hubungan Ekstrakurikuler Kepramukaan dan Kedisiplinan dengan Hasil 

Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas III SDN Kecamatan 

Mijen Kota Semarang.” Tujuan penelitian ini untuk: (a) menguji hubungan 

ekstrakurikuler dan kedisiplinan dengan hasil belajar PPKn; (b) mengukur 

berapa besar hubungan ekstrakurikuler kepramukaan dan kedisiplinan 

dengan hasil belajar PPKn. Hasil penelitiannya adalah: (1) Terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara ekstrakurikuler kepramukaan 

dengan hasil belajar PPKn. Kontribusi pada ranah kognitif, afektif dan 

psikomotor sebesar 40,7%, 37,6% dan 30,1%. (2) Terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara kedisiplinan dengan hasil belajar PPKn. 
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Kontribusi pada ranah. kognitif, afektif dan psikomotor sebesar 31,4%, 

27,4% dan 22,5%. (3) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

ekstrakurikuler kepramukaan dan kedisiplinan dengan hasil belajar PPKn. 

Kontribusi pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor sebesar 40,7%, 

37,7% dan 30,1%. Simpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara ekstrakurikuler kepramukaan dan kedisiplinan 

dengan hasil belajar PPKn.. 

26. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Kiki. 2017 yang berjudul 

“Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Disiplin Siswa terhadap Hasil 

Belajar PPKn Kelas V SDN Gugus Mawar Kecamatan Semarang Timur.” 

Bertujuan untuk: (1) menguji hubungan antara pola asuh orang tua dengan 

hasil belajar PPKn Kelas V SDN Gugus Mawar Kecamatan Semarang 

Timur (2) menguji hubungan antara disiplin siswa dengan hasil belajar 

PPKn Kelas V SDN Gugus Mawar Kecamatan Semarang Timur (3) 

menguji hubungan antara pola asuh orang tua dan disiplin siswa dengan 

hasil belajar PPKn Kelas V SDN Gugus Mawar Kecamatan Semarang 

Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan positif 

dan signifikan antara minat pola asuh orang tua dengan hasil belajarPKn 

Kelas V SDN Gugus Mawar Kecamatan Semarang Timur. Hasil analisis 

korelasi Product Moment menunjukkan bahwa koefisien korelasi atau 

sebesar 0,605; (2) terdapat hubungan positif dan signifikan antara disiplin 

siswa dengan hasil belajar PPKn Kelas V SDN Gugus Mawar Kecamatan 

Semarang Timur . Hasil analisis korelasi Product Moment menunjukkan 

bahwa koefisien korelasi atau sebesar 0,470, (3) terdapat hubungan positif 
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antara pola asuh orang tua dan disiplin siswa dengan hasil belajar PPKn 

Kelas V SDN Gugus Mawar Kecamatan Semarang Timur. Hasil analisis 

korelasi ganda menunjukkan bahwa koefisien korelasi atau sebesar 0,605 

berada pada kategori sangat kuat. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan pola asuh orang tua dan disiplin siswa 

dengan hasil belajar PPKn Kelas V SDN Gugus Mawar Kecamatan 

Semarang Timur. 

27. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Agusta Rizal, 2017 yang berjudul 

“Pendidikan Karakter Disiplin dalam Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kepramukaan Di MI Modern Satu Atap Al-Azhary Ajibarang” dalam Jurnal 

Pendidikan Mahasiswa PGMI Vol. 1 No. 2 bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis secara jelas dan mendalam tentang 

Pendidikan karakter disiplin dalam Ekstrakurikuler Kepramukaan di MI 

Modern Satu Atap Al-Azhary Ajibarang. Dari hasil penelitian tentang 

Pendidikan karakter disiplin dalam kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan 

di MI Modern Satu Atap Al-Azhary Ajibarang, diwujudkan dalam bentuk 

disiplin dalam beribadah, disiplin waktu, disiplin mentaati peraturan, 

disiplin belajar dan disiplin bersikap, serta di Internalisasikan dalam model 

pengajaran, pembiasaan, keteladanan dan hukuman. 

28. Penelitian yang dilakukan oleh Bella Nur Almira dengan judul “Pendidikan 

Karakter Disiplin Siswa di Era Modern Sinergi Orang Tua dan Guru di 

Klaten” dalam Journal Basic Of Education Vol. 2 No. 01 tahun 2017 

halaman 38-59. Menjelaskan bahwa terdapat relasi yang tidak dapat 

diabaikan begitu saja antara sinergitas orang tua dan guru, Pendidikan 
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karakter, dan perilaku disiplin siswa, relasi keduanya terjadi dalam dua arah, 

disatu sisi sinergitas orang tua dan guru berperan dalam membentuk 

karakter siswa. Disisi lain, pandangan karakter disiplin tertentu juga 

menjadi katalisator munculnya karakter disiplin yang khas lainnya.  

29. Penelitian yang dilakukan Pinsensius Budang pada tahun 2017 dengan judul 

“Korelasi Pola Asuh Orang Tua dengan Hasil Belajar Matematika pada 

Siswa Kelas IV SD Negeri 5 Tengadak” dalam Jurnal Pendidikan Dasar 

PerKhasa Vol. 3 No. 2 dengan hasil penelitian diperoleh hubungan pola 

asuh orangtua dengan hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN 5 

Tengadak tahun pelajaran 2016/2017 sebesar 0,613 termasuk dalam 

kategori kuat. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari 

ttabel yakni 4,252 > 2.0423. Dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan pola asuh orang tua dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas IV SDN 5 Tengadak tahun pelajaran 

2016/2017. 

30. Penelitian yang dilakukan oleh Dwy Mayasari dengan judul “Hubungan 

Pola Asuh dan Kebiasaan Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV” 

dalam Joyful Learning Journal Vol. 7 No. 4 tahun 2019. Hasil penelitian 

menunjukkan kontribusi pola asuh orang tua terhadap hasil belajar, 

kebiasaan belajar terhadap hasil belajar, sertapola asuh orang tua dan 

kebiasaan belajar terhadap hasil belajar masing-masing adalah41,9%, 47%, 

serta 56,5%. Simpulan penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang 

positif dan signifikan antara pola asuh orang tua terhadap hasil belajar, 
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antara kebiasaan belajar terhadap hasil belajar, dan antara pola asuh orang 

tua dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar. 

31. Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Aryanti dengan judul “Peran Tingkat 

Pendidikan Orang Tua terhadap Hasil Belajar IPS” dalam Joyful Learning 

Journal 8(2) Tahun 2019. Hasil penelitiannya ialah tingkat pendidikan orang 

tua memiliki peran yang positif terhadap hasil belajar IPS kelas IV SDN di 

Margorejo Kabupaten Pati yang dibuktikan dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,610>0,195 dan memberikan kontribusi sebesar 37%. 

32. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sobri pada tahun 2019 dalam 

Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS dengan judul penelitian 

“Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Melalui Kultur Sekolah” Volume 6 

Nomor 1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa karakter disiplin siswa 

terbentuk melalui beberapa identifikasi kultur sekolah yakni artifak sekolah, 

tata tertib, ritus atau upacara-upacara, dan nilai-nilai atau keyakinan yang 

dianut warga sekolah. 

33. Penelitian yang dilakukan oleh Iga Rahma Safitri dengan judul 

“Ekstrakurikuler Pramuka Konstruksi Pembentukan Karakter Disiplin 

Siswa SD” dalam Joyful Learning Journal 7 (3) tahun 2019. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa: (1) Pembentukan karakter disiplin melalui 

ekstrakurikuler pramuka dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap awal yang 

mengenalkan kondisi dan kegiatan, tahap sentral siswa mulai ikut 

melakukan kegiatan, dan tahap akhir yang ditandai dengan kesadaran siswa 

untuk berperilaku disiplin; (2) Terdapat lima bentuk latihan ekstrakurikuler 

pramuka seperti PBB (peraturan baris-berbaris), tali temali, upacara apel, 
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tepuk dan bernyanyi, serta perkemahan satu hari yang dapat membangun 

disiplin siswa; (3) Proses konstruksi karakter disiplin melalui 

ekstrakurikuler pramuka mendapat respon penerimaan dan respon 

pengabaian. Sehingga masih ada beberapa anak yang belum berkarakter 

disiplin. 

34. Penelitian yang dilakukan oleh Wiranti Mega Kusumaningrum yang 

berjudul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Belajar 

Siswa” dalam Jurnal of Education Vol. 1 No. 3. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan pola asuh orang tua terhadap 

kemandirian belajar siswa dengan nilai r=0,374. 

35. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Ageng Mahendra dengan judul “Peran 

Pola Asuh Orang Tua dan Kebiasaan Belajar terhadap Hasil Belajar IPA” 

dalam Jurnal Formatif Volume 1 Nomor 1 Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan pola asuh orang tua dan pengetahuan belajar siswa secara 

bersama-sama terhadap hasil belajar IPA siswa. Hal ini diperlihatkan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,284 dengan kontribusi sebesar 8,1% terhadap 

hasil belajar IPA. Setelah diuji dengan menggunakan uji-t menyatakan 

bahwa nilai sig yang diperoleh masing-masing adalah sebesar 0,010 dan 

0,025. Dengan demikian maka nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang 

berarti nilai tersebut signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka semakin 

baik pola asuh yang diterapkan orang tua dan semakin baik kebiasaan 

belajar yang dilakukan siswa secara bersama-sama akan semakin baik pula 

hasil IPA-nya.  
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2.3 Kerangka Berpikir 

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2015:91) kerangka 

berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana hubungan antara teori 

dengan berbaga ifaktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Setiap penyusunan peneitian kerangka berpikir menurapakan sebuah dasar 

penyusunan, dalam menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan 

perlu dikemukakan kerangka berpikir. Pernelitian ini berkaitan dengan tiga 

variabel yang akan dirumuskan hipotesis yang berbentuk hubungan. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang sedang menggencarkan 

pendidikan karakter dikalangan generasi muda. Pada kurikulum ini diwajibkan 

adanya ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan yang dinilai dapat membentuk 

karakter anak menjadi lebih baik. Sejalan dengan pendapat Saripudin, 2017:134-

135 Gerakan Pramuka merupakan ekstrakurikuler yang diwajibkan disetiap 

satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum 2013. Gerakan 

Pramuka ialah organisasi pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk 

membina generasi muda dan mengembangkan keimanan dan ketaqwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar dapat menjadi manusia yang terampil, 

sehat, berwatak, berakhlak mulia dan berkepribadian. Sistem Among digunakan 

oleh Gerakan Pramuka dalam proses penyelenggaraan pendidikan kepramukaan  

menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang 

disesuaikan dengan kepentingan, keadaan, perkembangan masyarakat, dan 

bangsa Indonesia. Sehingga adanya ekstrakurikuler wajib pendidikan 

kepramukaan ini dinilai efektif untu menunjang pembentukan karakter luhur 

anak bangsa. 
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Pola asuh orang tua adalah salah satu faktor yang berperan penting 

dalam pembentukan karkter anak. Setiap orang tua memiliki pola asuh yang 

beragam dalam membimbing dan mendidik anaknya. Pola asuh tersebut pastilah 

berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Tentu saja ada 

berbagai  cara yang dilakukan orang tua agar anaknya menjadi yang terbaik. 

Perlakuan orang tua dalam mengasuh anak sangat berpengaruh terhadap perilaku 

anak. Anak dapat tumbuh dengan perilaku pro-sosial dan bisa juga tumbuh 

dengan perilaku antisosial tergantung pola asuh yang diterapkan orang tua anak 

(Syamaun 2014:27). 

Jadi seorang anak yang sekolahnya memfasilitasi adanya pendidikan 

kepramukaan yang diadakan ritun dan memiliki orang tua yang menanamkan 

pola asuh dengan tepat maka pembentukan karakter disipinnya akan maksimal 

dan begitu pula sebaliknya. Adapun kerangka berpikir dalam penlitian ini 

adalah: 
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Keterangan: 

X1: Ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan 

X2   : Pola asuh orang tua 

Y : Karkter disiplin siswa 

    : Hubungan 
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Dari kerangka berpikir di atas, terdapat dua variabel di dalamnya, yaitu: 

1. Variabel idependen (variabel bebas) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variable dependen (terikat). Variabel independen pada penelitian ini 

yaitu ekstrakurikuler Pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang tua. 

2. Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable bebas. 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah karakter disiplin siswa. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif yaitu 

hipotesis yang menunjukkan dugaan tentang hubungan dua variable atau lebih. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1) Ha 1: ada hubungan yang positif dan signifikan antara ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan terhadap karakter disiplin peserta didik kelas V di 

SDN gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu. 

2) Ha 2: ada hubungan yang  positif dan  signifikan antara pola asuh orang tua 

dengan karakter disiplin siswa kelas V SDN gugus Mawardhi Kecamatan 

Kaliwungu. 

3) Ha 3: ada hubungan yang positif dan signifikan antara pola ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang tua terhadap karakter 

disiplin siswa kelas V SDN gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

3.1.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, disebut 

kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan analisis menggunakan 

statistik. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2015:14). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

korelasional. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk 

mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variable atau lebih tanpa 

ada upaya untuk mempengaruhi variable tersebut sehingga tidak dapat 

memanipulasi variabel (Faenkel dan Wellen, 2008:328). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan pola 

asuh orang tuaterhadap karakter disiplin siswakelas V di SDN gugus Mawardhi 

kecamatan Kaliwungu. Penelitian ini menggunakan paradigma ganda dengan 

dua variable dalam paradigma ganda terdapat dua variable yakni variabel bebas 

dan variabel terikat. 
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  Keterangan : 

X1 = Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan 

X2 = Pola Asuh Orang Tua 

Y = Karakter Disiplin 

r1 = Hubungan X1 dengan Y 

r2 = Hubungan X2 dengan Y 

r3 = Hubungan X1 dengan X2  

R = Hubungan X1 dan X2 dengan Y 

Pada r3 tidak dicari hubungannya melainkan akan dibuktikan 

bahwa tidak ada hubungan antara X1 dengan X2. 

      (Sugiyono, 2015:68) 

3.2 Tempat, Waktu, dan Subjek atau Objek Penelitian 

3.2.1 Tempat penelitian 

Lokasi penelitian berada di Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu 

yang beranggotakan 8 Sekolah Dasar yaitu sebagai berikut: 

1. SD N 1 Krajankulon sebagai SD inti; 

2. SD N 2 Krajankulon; 

3. SD N 3 Krajankulon; 

4. SD N 4 Krajankulon;  

        Gambar 3.1 Desain Penelitian 
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5. SD N 5 Krajankulon; 

6. SD N 1 Kutoharjo; 

7. SD N 2 Kutoharjo dan; 

8. SD N 3 Kutoharjo. 

3.2.2 Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari survey identifikasi masalah 

pada tanggal 20 Maret sampai dengan 6 April 2019. 

3.2.3 Obejek atau Subjek Penelitian 

Objek atau subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas V SDN gugus 

Mawardhi Kecamatan Kaliwungu. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah seluruhan objek yang menjadi pusat perhatian 

penelitian dan tempat untuk menggeneralisasi temuan penelitian. Populasi terdiri 

dari: objek atau subek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2015:117). Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 

V SDN Gugus Mawardhi kecamatan Kaliwungu, dengan rincian seperti pada 

table berikut. 
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Data Populasi Peserta didik Kelas V SDN gugus Mawardhi Kecamatan 

Kaliwungu 

 

 

Sumber: data dokumetasi di SDN Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu 

Tahun Ajaran 2019/2020. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015:118). Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Teknik Cluster Sampling. Alasan penulies 

menggunakan teknik ini adalah untuk meberikan peluang atau kesempatan yang 

sama bagi anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam Teknik ini, 

cara penentuan sampel dengan unit populasi yang diacak bukan individu-

individu dari anggota populasi melainkan rumpun populasi sebagai unit sampel 

penelitian, pengumpulan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi. Pengambilan sampel ini yang diacak adalah pada 

No. Nama Sekolah         Jumlah  

Peserta didik 

1. SDN Krajankulon 1 31 siswa 

2. SDN Krajankulon 2 33 siswa 

3. SDN Krajankulon 3 23 siswa 

4. SDN Krajankulon 4 20 siswa 

5. SDN Krajankulon 5 45 siswa 

6. SDN Kutoharjo 1 38 siswa 

7.  SDN Kutoharjo 2 30 siswa 

8. SDN Kutoharjo 3 24 siswa 

Jumlah 244 siswa 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 
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sekolah dasarnya, yaitu dengan cara undian dalam penentuan sampel SD yang 

digunakan untuk penelitian. Setelah dilakukan pengundian pada seluruh SD, 

maka sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V SDN Gugus 

Mawardhi Kecamatan Kaliwungu dengan rincian seperti pada tabelberikut.  

Data SampelPenelitian 

 

No. Nama Sekolah         Jumlah  

               Peserta didik 

1. SDN Krajankulon 1 31 siswa 

2. SDN Krajankulon 4 20 siswa 

3. SDN Krajankulon 5 45 siswa 

4. SDN Kutoharjo 3 24 siswa 

Jumlah 120 siswa 

 

3.4 Variabel penelitian 

Menurut Sugiyono (2015:60) variabel penelitian merupakan sesuatu 

yang berbentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

akan diperoleh informasi yang terkait dengan hal tersebut lalu ditarik 

kesimpulannya. 

3.4.1 Variabel independen 

Variabel idependen (variabel bebas) merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable 

      Tabel 3.2 Sampel Penelitian 
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dependen (terikat). Variabel independen pada penelitian ini yaitu ekstrakurikuler 

Pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang tua. 

3.4.2 Variabel dependen 

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variable bebas. Variabel 

dependen pada penelitian ini adalah karakter disiplin siswa. 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan sarana yang digunakan oleh peneliti 

untuk menyamakan persepsi antara peneliti dan pembaca tentang variabel yang 

diteliti sehingga tidak terjadi selisih atau beda pendapat serta tujuan dari 

penelitian ini. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan (X1), pola asuh orang tua (X2), dan karakter disiplin 

(Y). 

3.5.1 Variabel Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan (X1) 

Pendidikan kepramukaan adalah kegiatan yang dilakukan di luar  

lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga atau di alam terbuka dengan waktu 

di luar jam pelajaran sekolah. Kegiatan ini dilaukan dengan menarik dan 

progresif dengan prinsip dan metode kepramukaan tergantung dengan kebutuhan 

dan perkembangan masyarakat serta bangsa Indonesia, kegiatan ini dilakukan 

guna membentuk kaum muda yang berakhlak mulia dan memiliki kecakapan 

hidup. Berikut adalah indikator ekstrakurikuler kepramukaan sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Indikator ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan 

Indikator Deskriptor 

Keikut sertaan dalam 

kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan. 

1. Mengikuti kegiatan esktra kurikuler 

kepramukaan secara rutin atau berturut-

turut dalam satu semester. 

2. Tidak mengikuti kegiatan ekstra kurikuler 

kepramukaan dengan keterangan yang 

jelas. 

3. Tidak mengikuti kegiatan ekstra kurikuler 

kepramukaan tanpa keterangan yang jelas. 

Alasan ketika mengikuti 

kegiatan kepramukaan. 

1. Bersungguh-sungguh dan bersuka cita 

dalam mengikuti kegiatan estra kurikuler 

kepramukaan. 

2. Hanya terpaksa mengikuti dikarenakan 

ekstra kurikuler wajib. 

Perhatian yang 

diberikan saat kegiatan 

esktrakurikuler 

pendidikan 

kepramukaan. 

1. Mengikuti semua kegiatan dengan penuh 

perhatian dan tenang. 

2. Mengikuti kegitan tanpa memperhatikan 

dan asik bermain. 
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Ketertiban ssat mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan 

1. Menaati peraturan yang ada. 

2. Mengenakan atribut dan menaati peraturan 

ketika diawasi saja. 

3. Mengenakan atribut lengkap dan 

berpenampilan rapih. 

 

3.5.2 Variabel Pola Asuh Orang Tua (X2) 

Orang tua ialah ayah dan atau ibu kandung, ayah dan atau ibu tiri serta 

ayah dan atau ibu angkat yang memainkan peran dalam menentukan 

perkembangan anak dan bertanggung jawab penuh terhadap tumbuh kembang 

anak. Adapun indikator yang termasuk dalam pola asuh orang tua yaitu pola asuh 

otoriter, pola asuh permisif dan pola asuh demokratis. 

Tabel 3.4 Tabel indikator pola asuh orang tua 

Indikator Deskriptor 

Pola asuh orang tua 

otoriter 

1. Orang tua cenderung mengekang anaknya 

untuk selalu patuh terhadap keputusan 

orang tua. 

2. Orang tua lebih sering memberikan sanksi 

atau hukuman ketika anak melakukan 

kesalahan. 

3. Orang tua menuntut anaknya untuk selalu 

menurut tanpa diberi kesempatan bertanya. 
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4. Semua aturan berasal dari orang tua. 

Pola asuh permisif 1. Orang tua cenderung memberikan kebebasan 

kepada anaknya tanpa aturan atau larangan 

sedikitpun. 

2. Orang tua terkesan tidak peduli dengan 

tingkah laku anak. 

Pola asuh demokratis 1. Bersikap tegas namun tetap hangat. 

2. Memberikan aturan yang konsisten kepada 

anak. 

3. Memberi penjelasan terkait dengan disiplin 

yang diberikan melalui diskusi keluarga. 

4. Memberikan apresiasi baik hukuman 

maupun pujian yang setara dengan 

perbuatan anak. 
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3.5.3  Variabel Karakter Disiplin (Y) 

 Disiplin merupakan suatu yang menyatu dalam diri seseorang. 

Disiplin dapat tercipta dari proses binaan melalui keluarga, pendidikan, dan 

pengalaman sehingga dapat terbentuk berbagai nilai seperti kepatuhan, ketaatan, 

keteraturan atau ketertiban, dan kesetiaan. Adapun indikator disiplin adalah 

disiplin otoritarian, disiplin permisif, dan disiplin demokratis: 

Indikator Deskriptor 

Disiplin otoritarian 1. Anak akan cenderung mematuhi 

aturan hanya ketika menyadari ada 

pengwasan. 

2. Anak akan mendapat hukuman yang 

berlebihan ketika melakukan 

kesalahan. 

3. Anak tidak mengerti maksud disiplin 

karena tidak ada penjelasan. 

4. Anak akan sering mendapat bentakan 

bahkan cacian. 

Disiplin permisif 1. Anak akan bertingkah tanpa kendali. 

2. Anak tidak pernah mendapat 

perhatian berupa nasehat, pujian, 

atau hukuman ketika melakukan 

sesuatu. 
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Disiplin demokratis 1. Anak melakukan perbuatan apapun 

murni karena kemauannya. 

2. Anak akan mendapatkan pujian 

sebagai reward apabila melakukann 

kebajikan. 

3. Anak akan mendapatkan hukuman 

yang sesuai apabila melakukan 

kesalahan. 

4. Orang dewasa disekitar anak  akan 

berperilaku hangat namun tetap 

tegas. 

 

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa macam Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2015:308) Teknik pengumpulan 

data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian ,karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data.  

Arikunto (2010: 193), menyatakan Teknik pengumpulan data dapat 

digolongkan menjadi dua macam, yaitu Teknik tes dan non-test (bukantes). Tes 

merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Sedangkan non-test (bukantes) 

       Tabel 3.5 Tabel indikator karakter disiplin 
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meliputi angket atau kuesioner, wawancara (interview), observasi, skala 

bertingkat (rating) ataurating scale, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu kuesioner atau angket, 

wawancara dan dokumentasi. 

3.6.1.1 Angket (Kuesioner) 

Sugiyono (2015:19 9)  menjelaskan bahwa kuesioner atau angket 

sebagai Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan 

tersebar dalam wilayah yang luas. Arikunto (2010:194) angket adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Angket 

terdiri dari beberapa bentuk, yaitu angket berstruktur (bentuk jawaban tertutup, 

bentukjawaban tertutup-terbuka, bentuk jawaban  bergambar) dan angket tak 

berstruktur.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik kuesioner atau 

angket untuk mengambil data ekstrakurikuler kepramukaan, pola asuh orang tua, 

dan karakter disiplin siswa. Peneliti memberikan angket kepada seluruh sampel 

yang telah ditetapkan yaitu pada siswa kelas V SD N Gugus Mawardhi 

Kecamatan Kaliwungu dengan jumlah 122 siswa.  

Angket yang digunakan adalah bersifat tertutup. Angket yang bersifat 

tertutup merupakan angket yang setiap pertanyaan atau pernyataannya sudah 

tersediaa lternatif jawaban. Angket ini menggunakan skala likert. Sugiyono 

(2015:134) menyatakan Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 
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dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social atau 

yang disebut variable penelitian. Jawaban dalam item instrumen yang 

menggunakan skala Likert mempunyai gradasi jawaban dari sangat positif 

sampai sangat negative. Penskoran butir positif kategori jawaban selalu = 4; 

sering =3; kadang-kadang = 2; tidakpernah = 1 dan penskoran butir pertanyaan 

negative kategori jawaban selalu = 1; sering = 2; kadang-kadang = 3; tidak 

pernah = 4. 

3.6.1.2 Wawancara 

 Sugiyono (2015:317) menyatakan bahwa wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti. Wawancara adalah 

sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer) (Arikunto, 2010:198). 

Data awal peneliti salah satunya diperoleh dari teknik non tes berupa wawancara 

dengan guru kelas V untuk menemukan permasalahan yang terdapat di SDN 

Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu. 

3.6.1.3 Dokumentasi 

Arikunto (2010:274) menyatakan bahwa dokumentasi yaitu mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 

Sedangkan dokumen menurut Sugiyono (2015:329) adalah catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumentasi juga digunakan untuk pengambilan 

foto dalam pelaksanaan penelitian sesuai dengan kebutuhan. 
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Pada penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

nama lengkap siswa kelas V SDN Gugus Mawaerdhi Kecamatan Kaliwungu. 

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Sugiyono (2015:148) menjelaskan bahwa instrument adalah suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara 

spesifik semua fenomena ini disebut variable penelitian. Arikunto (2010:203) 

menyatakan bahwa instrument adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket/kuisioner 

disiplin dan kemandirian belajar serta dokumen untuk mengukur hasil belajar. 

3.6.2.1. Instrumen Angket atau Kuesioner 

Instrumenini digunakan untuk mendapatkan data variabel 

kstrakurikuler pendidikan kepramukaan, pola asuh orang tua dan karakter 

disiplin siswa. Instrumen berupa angket ini bersifat tertutup dam menggunakan 

skala likertyang dibuat dalam bentuk checklist. Cara mengisi angket tersebut 

yaitu Respon den langsung memberikan jawabannya dengan memberi tanda 

check (√) kedalam kolom item-item angket sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

Jawaban pada setiap instrumen menggunakan skala likert yang memiliki gradasi 

dari positif hingga negatif. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala empat (4). 

Sistem penskoran yang setiap angket variabel adalah sama, yaitu skor 

4 jika menjawab selalu pada pertanyaan positif, skor 3 jika menjawab sering, 

skor 2 jika menjawab kadang-kadang, dan skor 1 jika menjawab tidak pernah. 
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Begitu sebaliknya skor 4 jika menjawab tidak pernah untuk pertanyaan negatif, 

skor 3 untuk jawaban kadang-kadang, skor 2 untuk jawaban sering, dan skor 1 

untuk jawaban selalu. Adapun penskoran angket setiap variabel sebagai berikut: 

 

Pedoman Skor Angket Variabel  

Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan 

          Tabel 3.6 Pedoman skor angket pramuka 

 

Pedoman Skor Angket Variabel 

     Pola Asuh Orang Tua 

   Tabel 3.7 Pedoman skor angket pola asuh orang tua 

 

No. Alternatif Jawaban 

Skor  Pertanyaan 

Positif (+) 

Skor Pertanyaan 

Negatif (-) 

1.  Selalu 4 1 

2. Sering 3 2 

3. Kadang-kadang 2 3 

4. Tidak Pernah 1 4 

No. Alternatif Jawaban 

Skor Pertanyaan  

Positif (+) 

Skor 

Pertanyaan 

Negatif (-) 

1.  Selalu 4 1 

2. Sering 3 2 

3. Kadang-kadang 2 3 

4. Tidak Pernah 1 4 
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Pedoman Skor Angket Variabel 

Karketer Disiplin 

         Tabel 3.8 Pedoman skor angket karakter disiplin 

 

   (Sugiyono, 2015:135) 

Adapun pedoman yang digunakan sebagai penentu indikator alternatif 

jawaban sebagai berikut: 

1. Selalu: jika dilakukan 5 sampai 6 kali dalam seminggu. 

2. Sering: jika dilakukan 3 sampai 4 kali dalam seminggu. 

3. Kadang-kadang: jika dilakukan 1 sampai 2 kali dalam seminggu. 

4. Tidak Pernah: jika sama sekali tidak pernah melakukan. 

 

 

 

 

No. Alternatif Jawaban 

Skor Pertanyaan 

Positif (+) 

Skor Pertanyaan  

Negatif (-) 

1.  Selalu 4 1 

2. Sering 3 2 

3. Kadang-kadang 2 3 

4. Tidak Pernah 1 4 
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3.6.2.2. Instrumen Angket Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan 

Kisi-kisi Instrumen Angket  

Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan 

 

 

Variabe

l 

Sub  

Variabel 
Indikator 

Nomor item 

 

Juml

ah 

item Positif Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keikut 

sertaan 

dalam 

kegiatan 

kepramukaa

n 

Mengikuti 

kegiatan 

esktra 

kurikuler 

kepramuka

an secara 

rutin atau 

berturut-

turut 

dalam satu 

semester. 

 
1,2,5,6,9 3,4,7,8,10 10 

Tidak 

mengikuti 

kegiatan 

ekstra 

kurikuler 

kepramuka

an dengan 

keterangan 

yang jelas. 

 

Tidak 

mengikuti 

      Tabel 3.9 Kisi-kisi angket ekstrakurikuler pramuka 
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Ekstrakuri

kuler 

pendidikan 

kepramuka

an 

kegiatan 

ekstra 

kurikuler 

kepramuka

an tanpa 

keterangan 

yang jelas 

 

 

 

 

 

Alasan 

ketika 

mengikuti 

kegiatan 

ekstrakurikul

er 

pendidikan 

kepramukaa

n. 

Bersunggu

h-sungguh 

dan 

bersuka 

cita dalam 

mengikuti 

kegiatan 

estra 

kurikuler 

kepramuka

an. 

 

11,13,15,1

7,19 

12,14,16,1

8,20 

10 

 

Hanya 

terpaksa 

mengikuti 

dikarenaka

n ekstra 

kurikuler 

wajib. 

 

 

 

 

 

Mengikuti 

semua 

kegiatan 

dengan 

penuh 

perhatian 
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Perhatian 

yang 

diberikan 

saat kegiatan 

esktrakurikul

er 

pendidikan 

kepramukaa

n. 

dan 

tenang. 

22,23,25,2

7,29 

21,24,26,2

8,30 

10 

Mengikuti 

kegitan 

tanpa 

memperha

tikan dan 

asik 

bermain. 

 

 

 

 

Ketertiban 

saat 

mengikutike

giatan 

ekstrakurikul

er 

pendidikan 

kepramukaa

n. 

Menaati 

peraturan 

yang ada. 

31,34,35,3

6,38 

32,33,37,3

9,40 

10 

 

Mengenak

an atribut 

lengkap 

dan 

berpenamp

ilan rapih. 

Mengenak

an atribut 

dan 

menaati 

peraturan 

ketika 

diawasi 

saja. 

 

Jumlah 20 20 40 

Sumber: Ali (2018:66), Saripudin (2017:129), dan TIM PAH (13-14). 
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3.6.2.3. Instrumen Angket Pola Asuh Orang Tua 

 

Kisi-kisi Instrumen Angket 

Pola Asuh Orang Tua 

 

Variabel 
Sub  

Variabel 
Indikator 

Nomor item 

 
Jumlah 

item 

Positif Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoriter Orang tua 

cenderung 

mengekang 

anaknya 

untuk selalu 

patuh 

terhadap 

keputusan 

orang tua. 

 

2,6,11,13,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 3,4,5,7,8, 

9,10,12, 

14,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orang tua 

lebih sering 

memberikan 

sanksi atau 

hukuman 

ketika anak 

melakukan 

kesalahan. 

 

      Tabel 3.10 Kisi-kisi angket pola asuh orang tua 
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Pola asuh 

orang tua 

 

 

 

 

 

Orang tua 

menuntut 

anaknya 

untuk selalu 

menurut 

tanpa diberi 

kesempatan 

bertanya. 

 

 

 

 

 

Semua 

aturan 

berasal dari 

orang tua. 

 

 

 

 

 

 

Permisif 

Orang tua 

cenderung 

memberikan 

kebebasan 

kepada 

anaknya 

tanpa aturan 

atau larangan 

sedikitpun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,26,28,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,18,29,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Orang tua 

terkesan 

tidak peduli 

dengan 

tingkah laku 

anak. 
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Demokratis 

 

 

 

 

 

Bersikap 

tegas namun 

tetap hangat. 

 

 

 

30,31,33,34, 

35,38,39,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,22,23,24, 

27,32,36,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Memberikan 

aturan yang 

konsisten 

kepada anak. 

 

Memberi 

penjelasan 

terkait 

dengan 

disiplin yang 

diberikan 

melalui 

diskusi 

keluarga. 
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Memberikan 

apresiasi 

baik 

hukuman 

maupun 

pujian yang 

setara 

dengan 

perbuatan 

anak. 

Jumlah 24 16 40 

Sumber: Sochib (2010:57-69) dan Syamaun (2014:28). 

 

3.6.2.4. Instrumen Angket Karakter Disiplin 

 

Kisi-kisi Instrumen Angket Karkter Disiplin 

 

Variabe

l 

Sub  

Variabel 
Indikator 

Nomor item 

 
Jumla

h item 

Positif Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak akan 

cenderung 

mematuhi 

aturan hanya 

ketika 

menyadari 

ada 

pengwasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak akan 

mendapat 

hukuman 

      Tabel 3.11 Kisi-kisi angket karakter disiplin 
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Otoritarian 

yang 

berlebihan 

ketika 

melakukan 

kesalahan. 

 

 

 

 

 

 

1,4,5,7,8

, 

10,11,13

, 

16 

 

 

 

 

 

2,3,6,9, 

12,14,15 

 

 

 

 

 

16 

Anak tidak 

mengerti 

maksud 

disiplin 

karena tidak 

ada 

penjelasan. 

 

Anak akan 

sering 

mendapat 

bentakan 

bahkan 

cacian. 

 

 

Permisif 

Anak akan 

bertingkah 

tanpa 

kendali. 

 

 

 

 

18,19,21

, 

23,24 

 

 

 

 

17,20,22

, 

25,26 

 

 

 

10 

Anak tidak 

pernah 

mendapat 

perhatian 

berupa 

nasehat, 
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Karakter 

Disiplin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pujian, atau 

hukuman 

ketika 

melakukan 

sesuatu. 

 

 

 

Demokrati

s 

 

 

 

 

 

Anak 

melakukan 

perbuatan 

apapun 

murni 

karena 

kemauannya

. 

 

 

29,31,32

, 

35,37,39

, 

40 

 

 

 

 

 

 

27,28,30

, 

33,34,36

, 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Anak akan 

mendapatka

n pujian 

sebagai 

reward 

apabila 

melakukann 

kebajikan. 

 

Anak akan 

mendapatka

n hukuman 

yang sesuai 

apabila 

melakukan 

kesalahan. 
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Orang 

dewasa 

disekitar 

anak  akan 

berperilaku 

hangat 

namun tetap 

tegas. 

Jumlah 21 19 40 

Sumber: Daryanto (2013:132), Tu’u Tulus (2004:44), dan Wiyani 

(2013:41) 

 

Sistem penskoran yang digunakan untuk angket pola asuh orang tua 

pada pertanyaan positif mendapat skor 4 jika menjawab sangat setuju, skor 3 jika 

menjawab setuju, skor 2 jika menjawab kurang setuju, dan skor 1 jika menjawab 

tidak setuju. Begitupun sebaliknya pada pertanyaan negatif, akan mendapat skor 

4 jika menjawab tidak setuju, skor 3 jika menjawab kurang setuju, skor 2 jika 

menjawab setuju, dan skor 1 jika menjawab setuju. 

3.6.2.5. Instrumen Wawancara 

Instrumen wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

pedoman wawancara, pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah 

terbuka dan terstruktur untuk mengumpulan data awal. Menurut Sugiyono 

(2015:317) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai Teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan masalah yang harus diteliti. Wawancara adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (interviewer) (Arikunto, 2010:198). Data awal peneliti salah 
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satunya diperoleh dari teknik non tes berupa wawancara dengan guru kelas V 

untuk menemukan permasalahan yang terdapat di SDN Gugus Mawardhi 

Kecamatan Kaliwungu. 

3.6.2.6. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui data nama lengkap siswa 

kelas V Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu yang akan menjadi objek 

dalam penelitian ini. 

3.7 Uji Coba Instrumen 

 Uji coba instrumen ini diambil dari populasi yang nantinya tidak 

dijadikan sampel pada saat penelitian. Uji coba instrumen akan dilaksanakan di 

SDN 2 Nolokerto sebanyak 31 siswa bukan termasuk sampel penelitian. Uji coba 

instrumen ini dilakuakan sebelum penelitian yang bertujuan untuk menghindari 

pertanyaan yang kurang dimengerti responden. Mempertimbangkan bertambah 

atau berkurangnya jumlah soal serta untuk mengetahui apakah soal tersebut 

dapat diandalkan konsistensinya. 

 

3.7.1 Uji Validitas 

Arikunto (2010:211) mengatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 

Suatu instrument dikatakan valid jika mampu menguku rapa yang diinginkan 

dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Sugiyono 

(2015:172), mengemukakan bahwa hasil penelitian yang valid jika terdapat 

kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 
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untuk mendapatkan data tersebut valid. Valid berarti instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Tiga macam validitas sesuai dengan cara pengujiannya menurut 

Sugiyono (2015:176-177), yaitu validitas konstrak (construct validity), 

validitasisi (content validity), dan validitas eksternal. Validitas internal 

instrumen yang berupa tes harus memenuhi validitasisi (content validity). 

Instrumen non tes yang digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi 

validitas konstrak (construct validity). Validitas konstruksi instrument diuji 

dengan cara menggunakan pendapat para ahli, setelah instrument dikonstruksi 

tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka 

selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan korelasi product moment dari Karl Pearson. Rumus korelasi 

product moment adalah sebagai berikut: 

rxy = 
n.∑xy−(∑x)(∑y)

√{(n.∑x2−∑x)2)(n.∑y2−∑y2)}
 

Keterangan:  

rxy = Koefisien korelasi setiap item dengan total  

X  = Nilai atau skor setiap item  

Y  = Nilai atau skor total  

N  = Jumlah responden 

       

 (Arikunto, 2010:213) 

Jika𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan taraf signifikan α = 0,05 maka soal dikatakan 

valid. Butir pernyataan dan butir tes yang valid akan digunakan dalam instrumen 

penelitian, sedangkan butir yang tidak valid akan dibuang atau tidak digunakan. 
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a. Instrumen angket variabel ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan  

Instrumen angket ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan terdiri atas 

40 pertanyaan yang diuji cobakan. Pengujian instrumen angket dilakukan pada 

31 responden. Berikut hasil uji coba validitas instrumen ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan: 

 

o

. 

 

Uji Validitas 

 

Nomor Soal 

 

Jumlah Soal 

1 Valid 1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,

16,17,19,21,23,24,25,27,28,29,3

0,31,33,34,35,36,38,39,40. 

32 

2 Tidak Valid 3,7,18,20,22,26,32,37. 8 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 40 soal pernyataan 

uji coba variabel eksrakurikuler pendidikan kepramukaan diperoleh 32 

pernyataan valid dan 8 pernyataan tidak valid. Seluruh pernyataan valid 

digunanakan sebagai pernyataan dalam penelitian ini.  

b. Instrumen angket variabel pola asuh orang tua  

Instrumen angket pola asuh orang tua terdiri atas 40 pertanyaan yang 

diuji cobakan. Pengujian instrumen angket dilakukan pada 31 responden. 

Berikut hasil uji coba validitas instrmen pola asuh orang tua: 

       Tabel 3.13 Uji validitas pola asuh orang tua 

      Tabel 3.12 Uji validitas ekstrakurikuler pramuka 
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N

o

. 

 

Uji Validitas 

 

Nomor Soal 

 

Jumlah Soal 

1 Valid 1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,14,15,17,

18,20,21,22,23,24,25,26,29,31,3

2,33,35,36,37,38,39,40. 

31 

2 Tidak Valid 5,6,12,16,19,27,28,30,34. 9 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 40 soal pernyataan 

uji coba variabel pola asuh orang tua diperoleh 31 pernyataan valid dan 9 

pernyataan tidak valid. Seluruh pernyataan valid digunanakan sebagai 

pernyataan dalam penelitian ini.  

c. Instrumen angket variabel karakter disiplin 

Instrumen angket karakter disiplin terdiri atas 40 pertanyaan yang diuji 

cobakan. Pengujian instrumen angket dilakukan pada 31 responden. Berikut 

hasil uji coba validitas instrumen karakter displin: 

 

N

o

. 

 

Uji Validitas 

 

Nomor Soal 

 

Jumlah Soal 

1 Valid 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1

5,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28

34 

      Tabel 3.14 Uji validitas karakter disiplin 
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,29,30,31,33,34,34,35,36,37,38,

40. 

2 Tidak Valid 3,6,19,21,32,39. 6 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 40 soal pernyataan 

uji coba variabel karakter disiplin diperoleh 34 pernyataan valid dan 6 

pernyataan tidak valid. Seluruh pernyataan valid digunanakan sebagai 

pernyataan dalam penelitian ini.  

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Sugiyono (2015:172) menjelaskan bahwa hasil penelitian yang 

reliabel jika terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang 

reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 

objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.Arikunto (2010: 221) 

menyatakan, reliabilityas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu 

instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrument tersebut sudah baik. 

Pengujian reliabilitas instrument dalam penelitian ini menggunakan 

metode Cronbach’s Alpha. Metode Cronbach’s Alphacocok digunakan pada 

skor berbentuk skala (Arikunto, 2010:239).  

RumusAlpha : 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑𝜎𝑏
2

𝜎𝑡
2 ]  dimana 𝜎2𝑡 =

∑𝑥2− 
(∑𝑥)2

N

N
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Keterangan: 

𝑟11 =  koefisien reliabilitas intrumen (total tes) 

k =  banyaknya butir pernyataan 

𝜎𝑏
2 =  jumlah varian butir pernyataan 

𝜎𝑡
2 =  jumlah varian total 

Kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan reliabel atau tidak, 

jika r lebih besar atau sama dengan 0,700 maka item dikatakan reliabel. Jika r 

lebih kecil dari 0,700 maka item dinyatakan tidak reliabel. 

Menurut Arikunto (2010:319) interpretasi besarnya adalah sebagai berkut: 

1. Antara 0,800 sampai 1,00 : sangattinggi 

2. Antara 0,600 sampa 0,800 : tinggi 

3. Antara 0,400 sampai 0,600 : cukup 

4. Antara 0,200 sampai 0,400 : rendah 

5. Antara 0,000 sampai 0,200 : sangatrendah 

a. Instrumen angket variabel ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan  

Berikut hasil uji reliabilitas instrumen ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan: 

 

Jumalah 

Soal r11 

32 0,784135  

   

Berdasarkan hasil reliabilitas yang dihitung menggnakan Microsoft 

Excel 2016 dapat dikeathui bahwa reliabilitas dengan interpretasi  tinggi. 

b. Instrumen angket variabel pola asuh orang tua  

      Tabel 3.15 Uji reliailitas ekstrakurikuler pramuka 
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Berikut hasil uji reliabilitas instrumen pola asuh orang tua: 

 

Jumalah 

Soal r11 

31 0,800789 

 

Berdasarkan hasil reliabilitas yang dihitung menggnakan Microsoft 

Excel 2016 dapat dikeathui bahwa reliabilitas dengan interpretasi  tinggi. 

c. Instrumen angket variabel karakter disiplin 

Berikut hasil uji reliabilitas instrumen karakter disiplin: 

 

Jumalah 

Soal r11 

34 0,890781 

 

Berdasarkan hasil reliabilitas yang dihitung menggnakan Microsoft 

Excel 2016 dapat dikeathui bahwa reliabilitas dengan interpretasi sangat tinggi. 

3.8 Uji Prasyarat Analisis 

3.8.1 Uji Normalitas 

Sugiyono (2015:241), menyatakan bahwa uji normalitas data harus 

dilakukan terlebih dahulu sebelum hipotesis di uji kebenarannya. Uji normalitas 

data bertujuan untuk mengetahui normal tidaknya data. Uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Chi Kuadrat, yaitu sebagai berikut: 

  

      Tabel 3.16 Uji reliailitas pola asuh orang tua 

      Tabel 3.17 Uji reliailitas karakter disiplin 
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Keterangan: 

X2  = Chi kuadrat 

f0 = frekuensiobservasi 

fh = frekuensiharapan 

(Arikunto 2010:333) 

Harga Chi Kuadrat yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan 

harga Chi Kuadrat tabel, apabila harga Chi Kuadrat lebih kecil atau sama dengan 

harga Chi Kuadrat tabel, maka distribusi data dinyatakan normal. 

3.8.2 Uji Linieritas 

Sugiyono (2012:265) menjelaskan bahwa uji linearitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah persamaan regresi tersebut berbentuk linear 

(garislurus) atau tidak. Hubungan antara variable bebas dan variable terikat 

dikatakan linier apabila signifikasi fhitung yang diperoleh lebih besar dari taraf 

signifikasi 0,05. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

S2
TC  = 

JK(TC)

k−2
 

S2
G   =

JK(G)

n−k
 

Keterangan: 

JK(TC)  = Jumlah Kuadrat Total tuna cocok 

JK(G)    = Jumlah Kuadrat galat 

F = harga F garis regresi 

S2
TC = harga koefisien tuna cocok 

S2
G  = harga koefisien galat 

k-2  = dk pembilang 

n-k  = dk penyebut 

F= 
𝑆𝑇𝐶

2

𝑆𝐺
2  
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Harga fhitung yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan harga 

ftabel, jika fhitung<ftabelberarti distribusi data penilaian bersifat linier, apabila 

fhitung<ftabelberarti distribusi data penilaian bersifat tidak linier. 

3.8.3 Uji Multikolinearitas 

Dalam uji multikolinieritas, uji ini digunakan untuk menguji ada 

tidaknya hubungan yang linier antara variable bebas yang satu dengan variable 

bebas lainnya. Untuk menghitung multikolinieritas menggunakan korelasi 

product moment guna menghitung korelasi antar variabel X, menggunakan 

rumus berikut: 

rxy =
𝑁∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁∑𝑋2−(∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌2−(∑𝑌)2}
 

Keterangan: 

rx =koefisienkorelasi x dan y 

n  = jumlahresponden 

∑xy = total perkalianskor x dan y 

∑y  = jumlahskorvariabel y 

∑x  = jumlahskorvariabel x 

∑x2 = total kuadratskorvariabel x 

∑y2 = total kuadratskorvariabel y 

 (Arikunto, 2010: 213) 

3.9 Teknik Analisis Data 

3.9.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Sugiyono (2015: 207) menyatakan bahwa statistic deskriptif 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah dikumpulkan, dimana tidak memiliki maksud 
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untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Statistik 

deskriptif meliputi penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, 

pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, 

perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi , 

perhitungan persentase.  

Besaran statistic deskriptif antara lain rata-rata (mean), nilai tengah 

(median), frekuensi terbanyak (mode), simpangan baku (standard deviation), di 

samping itu data setiap variable penelitian ditampilkan dalam bentuk distribusi 

normal dan gambar grafik. Langkah membuat table distribusi frekuensi menurut 

Sugiyono (2016:36-37) antara lain: 

a. Menentukan jumlah kelas interval, dengan rumus:  

K = 1 + 3,3 log n  

b. Menghitungr entang data, dengan rumus:  

R = data terbesar – data terkecil 

c. Menghitung Panjang kelas, dengan rumus:  

p = rentang :jumlahkelas 

d. Menyusun kelas interval  

Langkah selanjutnya yaitu menggolongkan skor ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang tua ke dalam beberapa kategori. 

3.9.2 Uji Hipotesis Penelitian 

3.9.2.1 Korelasi Sederhana 

Sugiyono (2016:228) menyatakan untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesis hubungan dua variable bila data keduava riabel tersebut 

interval atau ratio digunakan teknik korelasi product moment.Setelah dilakukan 
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uji prasyaratan alisis dipenuhi maka dilanjutkan dengan menguji hipotesis yaitu 

mencari nilai korelasi antara X₁ dan X₂ dengan variabel Y. Uji korelasi 

sederhana dihitung dengan rumus Product Moment sebagai berikut: 

a. Koefisien korelasi antara X₁ dengan Y  

𝑁 ∑ 𝑋₁𝑌 − (∑ 𝑋 ₁)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋₁2 − (ΣX₁)2}{𝑁 ∑ Y2 − (ΣY)2 }
 

(Arikunto, 

2010:213) 

Keterangan: 

rxy  : koefisien korelasi antaraX dan Y 

N  : Jumlah subjek 

Y  : Skor total 

X1  : Skor item 

ƩX : Jumlah skor items 

ƩY : Jumlah skor total 

ƩX1
2 : Jumlah kuadrat skor item 

ƩY2 : Jumlah kuadrat skor 

b. Koefisien Korelasi antara X2 dengan Y 

r𝑥₂y =
𝑁 ∑ 𝑋₂𝑌 − (∑ 𝑋 ₂)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋₂2 − (ΣX₂)2}{𝑁 ∑ Y2 − (ΣY)2 }
 

(Arikunto, 2010:213) 

Keterangan:  

rxy : koefisien korelasi antara X dan Y 

N : Jumlah subjek 

Y : Skor total 
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X1 : Skor item 

ƩX : Jumlah skor items 

ƩY : Jumlah skor total 

ƩX2
2 : Jumlah kuadrat skor item 

ƩY2 : Jumlah kuadrat skor 

c. Koefisien korelasi antara X₁ dan X₂ dengan Y 

Koefesien korelasi X₁ dan X₂ ditentukan terlebih dahulu sebelum 

menguji korelasi ganda dengan menggunakan rumus berikut: 

 

 

𝑟𝑥₁𝑥₂ =
𝑁 ∑ 𝑋₁𝑋₂ − (∑ 𝑋 ₁)(∑ 𝑋₂)

√{𝑁 ∑ 𝑋₁2 − (∑ 𝑋₁)2} {𝑁 ∑ 𝑋₂2 − (∑ 𝑋₂)2}
 

 

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi antara X dan Y 

N  : Jumlah subjek 

ƩX1 : Jumlah skor items 

ƩX2 : Jumlah kuadrat skor item 

X1 : Skor total 

X2 : Skor item 

ƩX2 : Jumlah skor total 

ƩX2
2 : Jumlah kuadrat skor 

        (Arikunto, 2010:213) 
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3.9.2.2 Korelasi Ganda 

Sugiyono (2016:231) menjelaskan korelasi ganda digunakan untuk 

menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variable bebas bersama-

sama atau lebih dengan satu variable terikat, yaitu hubungan antara 

ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan (X1) dan pola asuh orang tua (X2) 

secara bersama-sama dengan karakter disiplin (Y). Rumus untuk menghitung 

korelasi ganda sebagai berikut: 

Ry.x1x2
= √

𝑟𝑦1
2 + 𝑟𝑦2

2 − 2𝑟𝑦1𝑟𝑦2𝑟𝑦12

1 − 𝑟12
2

 

Keterangan: 

Ry.x1x2
: korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara Bersama dengan Y 

ryx1
    : korelasi product moment antara X1 dengan Y 

ryx2
    : korelasi product moment antara X2 dengan Y 

rx1x2
   : korelasi product moment antara X1dengan X2 

     (Sugiyono, 2016:233) 

3.9.2.3 Uji F 

Uji signifikan (Uji F) digunakan untuk menguji signifikansi variabel 

ekstrurikuler pendidikan kepramukaan (X1) dan pola asuh orang tua (X2) secara 

bersama-sama terhadap karakter disiplin (Y). Rumus yang digunakan sebagai 

berikut: 

F=

𝑅2

𝑘
(1−𝑅2)

(𝑛−𝑘−1)

 

Keterangan:  

R = Koefisien korelasi ganda 
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k = Jumlah variabel independen  

n = Jumlah anggota sampel     

         

 (Sugiyono 2016:235) 

Nilai Fhitung selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel dengan taraf 

kesalahan 5%. Pengaruh positif dan signifikan dinyatakan apabila Fhitung>Ftabel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelian yang bersifat 

kuantitatif  dengan menggunakan metode deskriptif. Desain penelitian ini adalah 

korelasional (correlational research). Penelitian korelasi dilakukan untuk 

mengetahui kekuatan hubungan antara variabel bebas (X1 dan X2)  terhadap 

variabel terikat (Y) yaitu hubungan variabel ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan dan pola asuh orang tua dengan pembentukan karakter disiplin 

siswa kelas V SDN Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

Penelitian “Hubungan antara ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan dan pola asuh orang tua dengan pembentukan karakter disiplin 

siswa kelas V di SDN Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu” dimulai dengan 

pengambilan data prapenelitian yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 

– 6 April 2019. Penelitian ini dilaksanakan di Gugus Mawardhi Kecamatan 

Kaliwungu dengan menjadikan seluaruh siswa kelas V sebagai populasi. SDN 

Gugus Mawardhi terdiri atas 8 SD dengan jumlah 244 siswa dan sampel dari 4 

SD dengan jumlah 120 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik  

cluster sampling. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Populasi Penelitian Siswa Kelas V SDN Gugus Mawardhi  

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal 

No. Nama Sekolah Jumlah 

Peserta didik 

1. SDN Krajankulon 1 31 siswa 

2. SDN Krajankulon 2 33 siswa 

3. SDN Krajankulon 3 23 siswa 

4. SDN Krajankulon 4 20 siswa 

5. SDN Krajankulon 5 45 siswa 

6. SDN Kutoharjo 1 38 siswa 

7.  SDN Kutoharjo 2 30 siswa 

8. SDN Kutoharjo 3 24 siswa 

Jumlah 244 siswa 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa populasi dalam penelitian ini 

adalah SDN Krajankulon 1, SDN Krajankulon 2, SDN Krajankulon 3, SDN 

Krajankulon 4, SDN Krajankulon 5, SDN Kutoharjo 1, SDN Kutoharjo 2, dan 

SDN Kutoharjo 3 yang berjumlah 244 siswa. Setelah diketahu populasi 

selanjutnya akan ditentukan sampel penelitian. Sampel penelitian ditentukan 

dengan teknik cluster sampling. Sehingga ditentutan sampel penelitian sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 Sampel Penelitain Siswa Kwlas V SDN Gugus Mawardhi 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

No. Nama Sekolah Jumlah 

Peserta didik 

1. SDN Krajankulon 1 31 siswa 

2. SDN Krajankulon 4 20 siswa 
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3. SDN Krajankulon 5 45 siswa 

4. SDN Kutoharjo 3 24 siswa 

Jumlah 120 siswa 

 

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan isntrumen angket 

untuk ketiga variabel yaitu variabel pendidikan ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan, variabel pola asuh orang tua, dan variabel pembentukan karakter 

disiplin siswa. Uji coba instrumen dilakukan di dalam populasi di luar sampel 

penelitian. 

4.1.2 Analisis Deskriptif 

Analisis data merupakan cara untuk mengolah dan menyusun data 

yang terkumpul sehingga dapat diambil kesimpulan yang bersifat ilmiah. Data 

yang disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data yang berupa skor 

dari angket ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan, pola asuh orang tua, dan 

pembentukan karakter disiplin siswa kelas V SDN Gugus Mawardhi Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal. 

Data deskripsi yang akan dipaparkan dalam penelitian ini yaitu 

analisis deskriptif ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan, analisis deskriptif 

pola asuh orang tua, dan analisis deskriptif pembentukan karakter disipkin siswa.  

Hal ini dapat dilakukan dengan statistik deskriptif dengan cara mendeskripsikan 

dan menggambarkan data yang telah terkumpul. 
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Statistik deskriptif biasanya mencakup mean, jumlah subyek, standar 

deviasi, skor minimum dan skor maksimum. Penggolongan subyek menjadi 

kategori yang berbeda sesuai dengan variabel. 

Berikut ini merupakan analisis deskriptif ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan, pola asuh orang tua, dan pembentukan karakter disiplin siswa. 

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan 

Data variabel ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dapat 

diperoleh dari pengambilan data menggunakan angket. Angket yang terdiri dari 

32 butir pernyataan dan dibagikan kepada 120 siswa sebagai responden sampel 

penelitian. Hasil perhitungan data ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan 

didistribusikan dan diolah dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Distribusi frekuensi data ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan 

No Interval Frekuensi Persentase (%) 

1 56.0-64.9 1 0,83 

2 65.0-73.9 1 0,83 

3 74.0-82.9 10 8,33 

4 83.0-91.9 20 16,67 

5 92.0-100.9 28 23,33 

6 101.0-109.9 26 21,67 

7 110.0-118.9 25 20,83 

8 119.0-127.9 9 7,50 

 Jumlah 120 100  
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Agar lebih jelas, data dari tabel di atas disajikan dalam bentuk diagram 

sebagi berikut: 

 

Gambar 4.1 Diagram frekuensi Ekstrakurikuler Pendidikan 

Kepramukaan 

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa distribusi 

frekuensi terbanyak terdapat pada rentang skor 92-100. Data variabel 

esktrakurikuler pendidikan kepramukaan selanjutnya akan dicari data 

deskriptif variabel ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan yang meliputi 

mean, median, modus, simpangan baku, rentang data, dll. Berikut data 

deskriptif yanng dipaparkan dalam bentuk tabel: 

Tebel 4.4 Hasil analisis data deskriptif statistik ekstrakurikuler   

pendidikan kepramukaan 

Statistic 

N 
Valid 

120 

Missing 
0 

Mean 
100.35 

Median 
100.50 
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Mode 
100 

Std. Deviation 
13.866 

Variance 
192.263 

Range 
71 

Minimum 
56 

Maximum 
127 

Sum 
12042 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rerata skor (mean) 

sebesar 100,35, nilai tengah (median) sebesar 100,5, modus (mode) sebsar 100, 

simpangan baku (std. deviation) sebesar 13,86, rentang data (range) sebesar 

71, skor terendah (minimum) sebesar 56, skor tertinggi (maximum) sebesar 127, 

dan total skor (sum) sebesar 12042. 

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Pola Asuh Orang Tua 

Data variabel pola asuh orang tua dapat diperoleh dari pengambilan 

data menggunakan angket. Angket yang terdiri dari 31 butir pernyataan dan 

dibagikan kepada 120 siswa sebagai responden sampel penelitian. Hasil 

perhitungan data pola asuh orang tua didistribusikan dan diolah dalam tabel 

distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi frekuensi pola asuh orang tua 

No Interval Frekuensi Persentase 

1 64.0-70.9 4 3,33% 

2 71.0-77.9 7 5,83% 

3 78.0-84.9 15 12,50% 

4 85.0-91.9 23 19,17% 

5 92.0-98.9 37 30,83% 
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6 99.0-105.9 14 11,67% 

7 106.0-112.9 12 10,00% 

8 113.0-119.9 8 6,67% 

 Jumlah 120 100% 

    
 

 Agar lebih jelas, data dalam tabel di atas disajikan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Diagram frekuensi Pola Asuh Orang Tua 

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa distribusi 

frekuensi terbanyak terdapat pada rentang skor 92-98,9. Data variabel pola 

asuh orang tua selanjutnya akan dicari data deskriptif variabel pola asuh orang 

tua yang meliputi mean, median, modus, simpangan baku, rentang data, dll. 

Berikut data deskriptif yanng dipaparkan dalam bentuk tabel: 

Tebel 4.6 Hasil analisis data deskriptif statistik pola asuh orang tua 

Statistic 

N Valid 120 

Missing 0 

Mean 93.43 

Median 94.00 

Mode 94 

Std. Deviation 11.552 

Variance 133.440 
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Range 55 

Minimum 64 

Maximum 119 

Sum 11211 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rerata skor (mean) 

sebesar 93,43, nilai tengah (median) sebesar 94,00, modus (mode) sebsar 94, 

simpangan baku (std. deviation) sebesar 11,55, rentang data (range) sebesar 

55, skor terendah (minimum) sebesar 64, skor tertinggi (maximum) sebesar 119, 

dan total skor (sum) sebesar 11211. 

4.1.2.3 Analisis Deskriptif Pembentukan Karkter Disiplin Siswa 

Data variabel pola asuh orang tua dapat diperoleh dari pengambilan 

data menggunakan angket. Angket yang terdiri dari 34 butir pernyataan dan 

dibagikan kepada 120 siswa sebagai responden sampel penelitian. Hasil 

perhitungan data pola asuh orang tua didistribusikan dan diolah dalam tabel 

distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi frekuensi pembentukan karakter disiplin siswa 

No Interval Frekuensi Persentase 

1 59.0-68.3 2 1,67% 

2 68.4-77.7 1 0,83% 

3 77.8-87.1 16 13,33% 

4 87.2-96.5 15 12,50% 

5 96.6-105.9 24 20,00% 

6 106.0-115.3 28 23,33% 

7 115.4-124.7 20 16,67% 

8 124.8-134.1 14 11,67% 

 Jumlah 120 100% 
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 Agar lebih jelas, data dalam tabel di atas disajikan dalam bentuk 

diagram sebagai berikut: 

Gambar 4.3 Diagram frekuensi Pembentukan Karakter 

Disiplin Siswa 

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa distribusi 

frekuensi terbanyak terdapat pada rentang skor 106-115,3. Data variabel 

pembentukan karakter disiplin siswa selanjutnya akan dicari data deskriptif 

variabel pembentukan karakter disiplin siswa yang meliputi mean, median, 

modus, simpangan baku, rentang data, dll. Berikut data deskriptif yanng 

dipaparkan dalam bentuk tabel: 

Tabel 4.8 Hasil analisis data deskriptif statistik pembentukan karakter 

disiplin siswa 

Statistic 

N Valid 120 

Missing 0 

Mean 105.21 

Median 106.50 

Mode 100 

Std. Deviation 15.594 

Variance 243.158 

Range 74 

Minimum 59 
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Maximum 133 

Sum 12625 

                                          

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rerata skor (mean) 

sebesar 105,21, nilai tengah (median) sebesar 106,50, modus (mode) sebsar 

100, simpangan baku (std. deviation) sebesar 15,59, rentang data (range) 

sebesar 74, skor terendah (minimum) sebesar 59, skor tertinggi (maximum) 

sebesar 133, dan total skor (sum) sebesar 12625. 

4.1.3 Uji Prasayarat 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui perolehan data dalam 

suatu penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam statistik parametris, 

setiap variabel yang dianalisi harus berdistribusi normal. Analisis Kolmogrov-

Sminov Test dilakukan untuk menguji normalitas dalam penelitian ini dengan 

bantuan program SPSS versi 22 Menurut Sugiyono (2015:241). Data akan 

dinyatakan normal atau tidak apabila nilai signifikansi yang diuji lebih dari 0,05.  

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program SPSS versi 22 

diperoleh hasil data uji normalitas sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas Data 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pendidikan 

Kepramukaan 

.068 120 .200* .983 120 .133 

Pola Asuh Orang Tua .068 120 .200* .983 120 .122 

Disiplin Siswa .066 120 .200* .979 120 .054 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Sumber: data penelitian yang diolah menggunakan SPSS 22 pada tahun 2020 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai signifikan 0,200 untuk data 

ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan (X1), pola asuh orang tua (X2), dan  

pembentukan karakter disiplin siswa (Y) maka data tersebut berdistribusi 

normal karena lebih dari 0,05. 

4.1.3.2 Uji Linieritas 

Setelah melakukan uji normalitas data seperti di atas, 

selanjutnya adalah melakukan uji linieritas. Uji tersebut dilakukan 

untuk mengetahui apakah ada hubungan yang linier atau tidak. SPSS 

versi 22 digunakan untuk menguji linieritas pada penelitian ini dengan 

perhitingan Test for Linierity pada taraf signifikansi 0,05.  

Hubungan antar variabel dinyatakan linier apabila nilai signifikansi 

ada Deviation from Linearity lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan 

menggunakan bantuan program SPSS versi 22 diperoleh data uji linieritas 

sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Linieritas Ekstrakurikuler Pendidikan 

Kepramukaan dengan Pembentukan Karakter Disiplin Siswa 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Disiplin Siswa * 

Pendidikan 

Kepramukaan 

Between 

Groups 

(Combined) 18518.125 49 377.921 2.539 .000 

Linearity 8097.543 1 8097.543 54.410 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

10420.582 48 217.095 1.459 .074 

Within Groups 10417.667 70 148.824   

Total 28935.792 119    



109 
 

 

Sumber: data penelitian yang diolah menggunakan SPSS 22 pada 

tahun 2020 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil uji linieritas dengan 

nilai signifikasi deviation from linierity sebesar 0,74 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan dengan pembentukan karkater disiplin siswa. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Linieritas Pola Asuh Orang Tua dengan 

Pembentukan Karakter Disiplin Siswa 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Disiplin 

Siswa * 

Pola Asuh 

Orang Tua 

Between 

Groups 

(Combined) 18528.005 41 451.903 3.387 .000 

Linearity 11737.737 1 11737.737 87.967 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

6790.268 40 169.757 1.272 .181 

Within Groups 10407.786 78 133.433   

Total 28935.792 119    

Sumber: data penelitian yang diolah menggunakan SPSS 22 pada 

tahun 2020 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa signifikasi deviation 

from linierity variabel pola asuh orang tua dengan pembentukan karakter 

disiplin siswa sebesar 0,181 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara kedua variabel dinyatakan linier. 

4.1.3.3 Uji Multikolinieritas 

Setelah melakukan uji linieritas, selanjutnya adalah melakukan 

pengujian multikolinier yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
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hubungan (korelasi) antara kedua variabel bebas. Dalam penelitian ini uji 

multikolinieritas menggunakan program SPSS versi 22 untuk mengetahui ada 

atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada nilai VIF (Variance Inflation 

Factor).  

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinieitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 12.327 9.419  1.309 .193   

Pendidikan 

Kepramukaan 

.302 .090 .269 3.364 .001 .725 1.380 

Pola Asuh Orang 

Tua 

.669 .108 .496 6.203 .000 .725 1.380 

a. Dependent Variable: Disiplin Siswa 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) variabel ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan pola asuh 

orang tua sebesar 1,380 (1,380 < 10) dan nilai Tolerance sebesar 0,725 (0,725 

> 0,1), sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi 

multikolinieritas. 

4.1.3.4 Analisis Data Akhir 

Setelah dilakukan uji prasyarat seperti di atas diperoleh data hasil 

yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel berdistribusi normal, linier, 

serta tidak terjadi hubungan multikolinieritas antara kedua variabel bebas yaitu 

variabel ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang tua 

sehingga dapat dilanjutkan dengan analisis data akhir. Analisis data akhir pada 
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penelitian ini yaitu menggunakan analisis korelasi sederhana dan analisis 

korelasi ganda. 

4.1.3.5 Analisis Korelasi Sederhana 

Analisis korelasi sederhana dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan SPSS versi 22 yaitu dengan membandingkan signifikasi dan thitung.  

Sugiyono (2014:230) taraf signifikasi yang digunakan adalah 0,05 

(5%) dengan rtabel menggunakan perhitungan df (degree of freedom) = n – 1 = 

120 – 2 = 118, jadi rtabel nya sebesar 0,179. Jika nilai rhitung > rtabel maka Ha 

diterima, jika rhitung < rtabel maka Ha ditolak. Hubungan dikatakan signifikan 

apabila nilai signifikansi (2-tailed) kurang dari 0,05. Arah hubungan korelasi 

ditunjukkan dengan nilai dari korelasi tersebut. Apabila bernilai positif maka 

hubungan positif atau searah dan sebaliknya. Kuat atau lemahnya hubungan 

didasarkan pada interpretasi koefisien korelasi. Berdasarkan perhitungan yang 

telah dilakukan, berikut hasil analisis korelasi sederhana antara ekatrakurikuler 

pendidikan kepramukaan dan pembentukan karakter disiplin siswa: 

Tabel 4.13 Hasil Uji Korelasi Variabel Ekstrakurikuler Pendidikan 

Kepramukaan dengan Pembentukan Karakter Disiplin Siswa 

Correlations 

 Ekstrakurik

uler Pend. 

Kepramuka

an 

Karakter 

Disiplin 

Siswa 

Ekstrakurikuler 

Pend. 

Kepramukaan 

Pearson 

Correlation 

1 ,529** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 120 120 
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Karakter 

Disiplin Siswa 

Pearson 

Correlation 

,529** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 120 120 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa korelasi sederhana 

antara ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dengan pembentukan karakter 

disiplin siswa didapat dari rhitung sebesar 0,529. Hasil tersebut menunjukkan 

angka positif atau searah yang artinya apabila semakin baik ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan maka semakin baik pula pembentukan karakter 

disiplin siswa. Taraf signifikasi 5% didapatkan nilai signifikasi 0,000 (0,000 < 

0,05) sehingga korelasi dikatakan signifikan. 

Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan Ha 1 diterima dengan adanya hubungan yang positif serta signifikan 

antara ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dengan pembentukan karakter 

disiplin siswa kelas V SDN Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu Kendal. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Korelasi Variabel Pola Asuh Orang Tua dengan 

Pembentukan Karakter Disiplin Siswa 

Correlations 

 Pola Asuh 

Orang Tua 

Karakter 

Disiplin 

Siswa 

Pola Asuh 

Orang Tua 

Pearson 

Correlation 

1 ,637** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 120 120 
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Karakter 

Disiplin Siswa 

Pearson 

Correlation 

,637** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 120 120 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa korelasi sederhana 

antara pola asuh orang tua dengan pembentukan karakter disiplin siswa didapat 

dari rhitung sebesar 0,637. Hasil tersebut menunjukkan angka positif atau searah 

yang artinya apabila semakin baik pola asuh orang tua maka semakin baik pula 

pembentukan karakter disiplin siswa. Taraf signifikasi 5% didapatkan nilai 

signifikasi 0,000 (0,000 < 0,05) sehingga korelasi dikatakan signifikan. 

Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan Ha 2 diterima dengan adanya hubungan yang positif serta signifikan 

antara pola asuh orang tua dengan pembentukan karakter disiplin siswa kelas V 

SDN Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu Kendal. 

4.1.3.6 Analisis Korelasi Ganda 

Analisis korelasi ganda digunakan untuk menunjukkan arah atau 

kuatnya hubungan antara kedua variabel bebas secara bersamaan dengan satu 

variabel terikat.  

Hasil korelasi ganda antara ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan 

dan pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter disiplin siswa adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 Hasil Korelasi Ganda Ekstrakurikuler Pendidikan 

Kepramukaan dan Pola Asuh Orang Tua terhadap Pembentukan Karakter 

Disiplin Siswa 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .677a .458 .449 11.577 

a. Predictors: (Constant), Pola Asuh Orang Tua, 

Pendidikan Kepramukaan 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa korelasi antara 

ekatrskurikuler pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang tua dengan 

pembentukan karakter disiplin siswa didapat rhitung sebesar 0,677. Hasil tersebut 

menunjukkan angka yang positif sehingga menunjukkan hunungan yang positif 

dan searah, artinya semakin baik ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan 

pola asuh orang tua maka semakin baik pula karakter disiplin siswa. Besarnya 

rhitung 0,677 menunjukkan besarnya koefisien korelasi termasuk dalam kategori 

kuat yaitu pada rentang 0,60-0,799. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha 3 diterima yaitu terdapat 

hubungan yang signifikan antara ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan 

pola asuh orang tua secara bersamaan dengan pembentukan karakter disiplin 

siswa kelas V Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu Kendal. 

4.1.3.7 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah X1  dan X2 secara 

bersamaan berpengaruh dengan signifikan terhadap variabel Y. Hasil uji F dapat 

dilihat pada output ANOVA dari hasil analisis regresi ganda. Kriteria pengajuan 
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uji F yaitu apabila Fhitung > Ftabel, maka koefisien korelasi ganda adalah signifikan. 

Berikut adalah hasil uji F: 

Tabel 4.16 Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 13254.419 2 6627.209 49.446 .000b 

Residual 15681.373 117 134.029   

Total 28935.792 119    

a. Dependent Variable: Disiplin Siswa 

b. Predictors: (Constant), Pola Asuh Orang Tua, Pendidikan Kepramukaan 

 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa  nilai Fhitung sebesar 

49,446. Sedangkan pada tabel statistik untuk taraf signifikan 5%, df 1 = (jumlah 

variabel - 1) =3-1 = 2 dan df 2 = n – k – 1 = 120 – 2 – 1 = 117, Ftabel didapat 

3,074. Karena hasil Fhitung lebih besar dari Ftabel maka korelasi ganda dikatakan 

signifikan dan dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Berdasarkan hasil 

hitung tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang tua secara 

bersamaan dengan pembentukan karakter disiplin siswa kelas V SDN Gugus 

Mawardhi Kecamatan Kaliwungu Kendal.  

4.2. Pembahasan 

Analisis data dilakukan dengan rinci menggunakan bantuan program 

SPSS versi 22. Hubungan ekstrakurikuler kepramukaan dan pola asuh orang tua 

dengan pembentukan karakter disipkin siswa kelas V SDN Gugus Mawardhi 
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Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal secara statistik akan dianalisis dan 

pengujian hipotesis akan dibahas dan diuraikan sebagai berikut: 

4.2.1 Hubungan Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan dengan 

Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Kelas V SDN Gugus 

Mawardhi Kecamatan Kaliwungu Kendal 

Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan memiliki pengaruh 

terhadap pembentukan karakter disiplin siswa karena ekstrakurikuler ini dinilai 

dapat meningkatkan disiplin siswa dilingkungan sekolah selain itu dengan 

lahirnya kurikulum 2013 ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan turut andil 

sebagai ekstrakurikuler wajib yang artinya setiap satuan pendidikan wajin 

melaksanakan ekstrakurikuler ini sebagai agenda wajib. Hal ini sesuai yang 

disampaikan oleh Kokom Komalasari (2017:134) yang menjelaskan bahwa 

Gerakan Pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib yang dilaksankan setiap 

satuan pendidikan dalam rangka pengimplementasian kurikulum 2013. Pramuka 

merupakan kegiatan yang berupa organisasi pendidikan kepramukaan yang 

membina kaum muda guna melatih ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan 

YME, sehingga menjadi manusia yang terampil, disiplin, sehat, berkepribadian, 

berwatah, dan berakhlak mulia. Selain membangun karakter pemuda untuk 

beriman dan bertakwa kegiatan pramuka banyak memberikan ketrampilan-

ketrampilan yang akan diberikan kepada anggota pramuka sesuai dengan 

tingkatannya baik siaga, penggalang, penegak, dan juga pandega. Semua 

tingkatan diberikan keterampilan sesuai dengan usianya. Secara umum 

keterampilan yang diberikan dalam kegiatan kepramukaan ada enam macam, 

yaitu keterampilan sprirituan, keterampilan emosional, keterampilan manajerial, 
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keterampilan fisik, keterampilan sosial, dan keterampilan mengenal alam. 

Menurut Ali Irfan (2018:66) keterampilan dalam kepramukaan mencakup enam 

aspek antara lain: 

1. Keterampilan spritual adalah keterampilan yang mengajarkan sikap serta 

perilaku seorang pramuka yang mencerminkan pengamalan dan perwujudan 

kaidah agama yang dianut, pengamalan Pancasila, Kode Kehormatan 

Pramuka, dan Prinsip Dasar Kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Keterampilan emosional adalah keterampilan menata emosi sehingga 

seorang pramuka akan menjadi bijak dalam mengambil keputusan, disiplin 

dalam melakukan kegiatan, cermat dalam menghadapi masalah, sabar, 

sopan, santun, hormat kepada kedua orang tua dan tidak tergesa-gesa dalam 

menentukan sikap. 

3. Keterampilan manajerial adalah keterampilan yang diajarkan untuk 

mencapai kesuksesan ketika merencanakan serta mengelola suatu kegiatan. 

Keterampilan ini berupa kepemimpinan, perencanaan, administrasi, 

hubungan antar instansi, dan penyusunan laporan. 

4. Keterampilan fisik adalah keterampilan yang akan menjadi kebutuhan dan 

bekal seorang pramuka dalam mengatasi tantangan dan rintangan. 

5. Keterampilan sosial adalah keterampilan yang muncul karena adanya rasa 

perduli kepada masayarakat. 

6. Keterampilan mengenal alam adalah keterampilan yang diajarkan untuk 

memprediksi gejala alam seperti kabut, matahari, tumbuhan, binatang, dan 

lain sebagainya. 
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Selain enam keterampilan yang sudah dijelaskan di atas, adapun 

latihan yang diberikan kepada anggotan pramuka seperti baris berbaris, 

berkemah ataupun listas alam. Dengan demikian kegiatan kepramukaan saat 

bermanfaat dan berpengaruh dalam pembentukan karakter disiplin siswa apabila 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis korelasi ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan dengan pembentukan karakter disiplin siswa diperoleh rhitung 0,529 

lebih besar dari rtabel 0,179. Hasil tersebut memperoleh angka positif sehingga 

hubungan yang terjadi adalah positif atau searah, dimana dapat diartikan apabila 

semakin baik ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan diselenggarakan maka 

akan semakin baik pula karaketer disiplin siswa. Nilai rhitung termasuk kedalam 

kategori sedang yaitu berada pada rentang 0,40-0,599. Taraf nilai signifikansi 

5% menunjukkan nilai signifikasi 0,000 (0,000 < 0,05) sehingga korelasi 

dikatakan signifikan.  

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan dan pembentukan karakter disiplin siswa kelas V SDN 

Gugsu Mawardhi Kecamatan Kaliwungu Kendal. Satuan pendidikan dengan 

ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan yang baik akan menghasilkan 

peningkatan karakter disiplin pada peserta didiknya. 
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4.2.2 Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Pembentukan Karakter 

Disiplin Siswa Kelas V SDN Gugus Mawardhi Kecamatan 

Kaliwungu Kendal 

Selain lingkungan sekolah, lingkungan keluarga juga berperan 

penting dalam pembentukan karakter disiplin siswa. Dari lingkungan keluarga 

terdapat pola asuh orang tua yang mengambil bagian besar dalam pembentukan 

karakter disiplin siswa. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Shochib 

(16:2010) bahwa pola asuh orang tua dengan anak yang disiplin sangat berkaitan 

sebagai usaha orang tua untuk meletakkan dasar kedisiplinan kepada anak 

sehingga membantu anak anak untuk mengembangkan disiplin diri. Thomas 

Gordon (dalam Syamaun , 2014:28) menjelaskan bahwa ada tiga tipe pola asuh 

orang tua, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pola asuh demokratis.  

1. Tipe otoriter 

Orang tua dengan tipe pola asuh otoriter adalah orang tua yang selalu 

memaksakan kehendak terhadap anak, mengekang dan membatasi ruang 

gerak anak. Orang tua dengan tipe pola asuh ini tidak pernah terbuka 

dengan anak memberikan cacian dan hukuman fisik tanpa memberikan 

penjelas atas kesalahan anak dan tanpa memberikan pembenaran.  

Menurut Syamaun (2014:28) ciri-ciri orang tua dengan tipe pola asuh ini 

adalah memusuhi, menguasi, membatasi, menuntut yang tidak realistis, 

membentuk disiplin secara sepihak, membentak, dan suka memerintah. 

Ciri-ciri perilaku ini adalah refleksi kecenderungan pribadi yang 

manipulatif. 

2. Tipe permisif 
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Orang tua dengan tipe ini adalah orang tua yang acuh dengan segala 

tingkah laku anak. Orang tua cenderug membiarkan dan tidak pernah 

memberikan perhatian ataupun hukuman, selalu membenarkan apapun 

yanng dilakukan anak tanpa memberi pengertian tentang apa saja hal-hal 

yang salah dan tidak boleh dikerjakan atau memberi arahan untuk anak 

anak melakukan hal-hal yang baik dan boleh dilakukan, 

Menurut Syamaun  (2014:28) menjelaskan ciri-ciri orang tua dengan pola 

asuh permisif adalah menyerah dengan keadaan, melepas tanpa kontrol, 

membiarkan anak karena kebodohan, atau mengalah karena tidak mampu 

mengatasi keadaan. Perilaku ini juga merupakan refleksi kepribadian yang 

tidak sehat. 

3. Pola demokratis 

Pola demokratis adalah pola asuh yang paling ideal untuk perkembangan 

anak, orang tua dengan tipe pola asuh seperti ini adalah orang tua yang 

sudah matang dan dewasa. Pola asuh ini dikatakan ideal karena mampu 

mencakup seluruh kebutuhan anak untuk menjadi anak dengan 

kepribadian serta kedisiplinan yang baik. Orang tua selalu memperhatikan 

perkembangan anak dengan memberikan penjelasan ketika melakukan 

pelarangan atau hukuman selain itu orang tua memberikan apresiasi atau 

reward ketika anak melakukan sesuatu yang benar atau prestasi. Segala 

aspek aturan yang diberlakukan di rumah merupakan hasil dari diskusi dan 

keputusan bersama. 

Syamaun (2014:28) menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki orang tua dengan 

tipe pola asuh ini adalah menerima, kooperatif, mengajarkan kepada anak 
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untuk melakukan disiplin diri, bersikap akrab dan adil, tidak cepat 

menyalahkan, bersikap kasih sayang dan memberikan kemesraan kepada 

anak. 

Berdasarkan uji hipotesis korelasi pola asuh orang tua dengan 

pembentukan karakter disiplin anak diperoleh rhitung 0,637 lebih besar dari rtabel 

0,179. Hasil tersebut menunjukkan angka yang positif sehingga hubungan yang 

terjadi adalah positif atau searah, yang mana dapat diartikan semakin baik pola 

asuh orang tua maka semakin baik pula karakter disiplin yang dimiliki anak. 

Nilai  rhitung sebesar 0,637 termasuk pada kategori kuat yaitu berada pada rentang 

0,60-0,799. Taraf signifikasi 5% didapatkan nilai signifikasi 0,000 (0,000 < 

0,05) sehingga korelasi diaktakan signifikan.  

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang dan signifikan anatara pola asuh orang tua dan 

pembentukan karakter disiplin siswa kelas V SDN Gugus Mawardhi Kecamatan 

Kaliwungu Kendal. Tipe pola asuh yang paling paling tepat untuk diberlakukan 

oleh orang tua siswa kelas V SDN Gugus Mawardhi adalah pola asuh demokratis 

karena pola asuh demokratis secara umum memiliki kontribusi dalam 

meningkatkan kedisiplinan siswa. Siswa dengan pola asuh yang baik maka 

karakter disiplin yang dimiliki siswa akan baik. 
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4.2.3 Hubungan Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan dan Pola 

Asuh Orang Tua dengan Pembentukan Karakter Disiplin Siswa 

Kelas V SDN Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kendal 

Proses pembentukan karakter disiplin anak dapat berhasil apabila 

mendapatkan dukungan eksternal, ada dua lingkungan eksternal yang berperan 

dalam pembentukan karakter disiplin anak yaitu lingkungan sekolah dan 

lingkungan keluarga. Dari lingkungan sekolah anak dapat diikut sertakan dalam 

berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mampu membentuk karakter anak sepeti 

pramuka atau paskibraka, sedangkan dari lingkungan keluarga faktor yang 

sangat mempengaruhi karakter disiplin anak adalah pola asuh orang tua. 

Menurut Daryanto (2013:50) ada beberapa hal yang mempengaruhi 

perkembangan disiplin anak yaitu: (1)  pola asuh dan kontrol yang dilakukan 

oleh orang tua terhadap perilaku anak, (2) pemahaman tentang diri dan motivasi, 

(3) hubungan sosial dan pengaruh terhadap individu. Mendidik kedisiplinan 

pada anak merupakan proses yang dilakukan oleh guru dan orang tua sepanjang 

waktu. 

Kebiasaan melatih kedisiplinan anak yang teratur dan terus menerus 

dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga karena keluarga adalah pendidik 

dan pendidikan yang pertama bagi anak. Di dalam keluarga orang tua memiliki 

peran penting dalam kehidupan anak dengan pola asuh berbeda yang dimiliki 

oleh masing-masing orang tua untuk mendidik anaknya. Didikan orang tua 

kepada anak sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak untuk sekedar menilai, 

memandang, dan juga mempengaruhi sikap anak baik dari kepribadian anak atau 
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cara bersosial terhadap orang lain. Pola asuh orang tua yang baik tentunya akan 

berpengaruh juga terhadap kedisiplinan anak. Kebiasaan perlakuan yang baik 

dari orang tua juga akan meningkatkan kedisiplinan siswa. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis korelasi ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan dan pola asuh orang tua dengan pembentukan karakter disiplin 

siswa diperoleh rhitung  sebesar 0,677. Hasil perhitungan tersbut menunjukkan 

hasil angka yang positif sehingga menunjukkan hubungan yang positif dan 

searah, artinya semakiin baik ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan pola 

asuh orang tua maka samakin meningkat pula kedisiplinan siswa. Besarnya rhitung  

sebesar 0,677 menunjukkan besarnya koefisien korelasi termasuk ke dalam 

kategori kuat yaitu pada rentang 0.60-0,799 sehingga H03 ditolah dan Ha3 

diterima.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan dan pola asuh orang tua merupakan faktor yang mepengaruhi 

pembentukan karakter disiplin siswa. Adanya ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan yang aktif dan baik di sekolah serta pola asuh yang tepat dari orang 

tua, maka kedisiplinan siswa akan baik pula. Berikut merupakan desain hasil 

penelitian dari uji korelasi sederhana dan korelasi ganda. 

 

 

0,( (0,637) 

0,( (0,677) 

0,( (0,529) 

 Gambar 4.4 Hasil desain penelitian 
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4.3. Implikasi  Hasil Penelitian 

Hasil penelitain menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif 

dan signifikan antara ekstrakurikuler pendidikan kepramukan dan pola asuh 

orang tua secara bersamaan dengan pembentukan karakter disiplin siswa kelas 

V SDN Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu Kendal. Hubungan antar 

variabel memiliki implikasi baik secara teoritis, praktis, maupun pedagogis. 

4.3.1 Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang 

tua dengan pembentukan karakter disiplin siswa. Yang berarti hal ini sesuai 

dengan yang dijelaskan oleh Ali Irfan (2018:66)  secara umum keterampilan 

yang diberikan dalam kegiatan kepramukaan ada enam macam, yaitu 

keterampilan sprirituan, keterampilan emosional, keterampilan manajerial, 

keterampilan fisik, keterampilan sosial, dan keterampilan mengenal alam. Dari 

keenam keterampilan yang diberikan dan diajarkan di dalam gerakan pramuka 

semuanya mengacu pada aspek pembentukan karakter displin seorang anak.  

Selain faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekolah faktor 

eksternal yang berasal dari lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh dalam 

upaya pembentukan karakter disiplin siswa. Menurut Shochib (16:2010) bahwa 

pola asuh orang tua dengan anak yang disiplin sangat berkaitan sebagai usaha 

orang tua untuk meletakkan dasar kedisiplinan kepada anak sehingga membantu 

anak anak untuk mengembangkan disiplin diri. Dengan demikian ini berarti 

bahwa dengan adanya pola asuh yang tepat maka karakter disiplin anak akan 

terbentuk dengan baik. pola asuh orang tua sangat berperan penting bagi anak 
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karena akan mempengaruhin kepribadian dan karakter anak. Dengan demikian 

penelitian ini mmeperkuat teori yang telah ada, bahwa ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang tua merupakan faktor yang ikut 

mengambil peran dalam keberhasilan pembentukan karakter disiplin yang baik. 

4.3.2 Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini memberikan informasi mnegenai pentingnya 

ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang tua untuk 

meningkatkan karakter disiplin siswa. Sehingga pihak sekolah, guru dan orang 

tua perlu meningkatkan kualitas ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan 

pola asuh orang tua demi tercapainya tujuan pembentukan karakter yang 

dikehendaki yakni pembentukan karakter disiplin yang baik. 

4.3.3 Implikasi Pedagogis 

Implikasi pedagogis merupakan dampak dari hasil penelitian dengan 

gambaran umum hubungan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan pola 

asuh orang tua dengan pembentukan karakter disiplin siswa. Ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang tua perlu mendapatkan perhatian 

lebih dari pihak sekolah, guru, dan orang tua agar siswa berkarakter disiplin yang 

baik. guru dan orang tua dapat memberikan bimbingan yang lebih untuk 

membiasakan diri dengan disiplin agar memperoleh tujuan yang diinginkan 

yaitu meningkatkan pembentukan karakter disiplim siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan dengan pembentukan karakter disiplin siswa 

kelas V SDN Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu Kendal. Hasil 

menunjukkan rhitung lebih besar dari rtabel yaitu sebsar 0,529 > 0,179 dengan 

taraf signifikasi 5% hubungan variabel ekstrakurikuler pendidikan 

kepramukaan dengan pembentukan karakter disiplin termasuk dalam 

kategori sedang. 

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua 

dengan pembentukan karakter disiplin siswa kelas V SDN Gugus 

Mawardhi Kecamatan Kaliwungu Kendal. Hasil menunjukkan rhitung lebih 

besar dari rtabel yaitu sebsar 0,637 > 0,179 dengan taraf signifikasi 5% 

hubungan variabel pola asuh orang tua dengan pembentukan karakter 

disiplin termasuk dalam kategori kuat. 

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan dan pola asuh orang tua secara bersamaan 

dengan pembentukan karakter disiplin siswa kelas V SDN Gugus 

Mawardhi Kecamatan Kaliwungu Kendal. Hasil menunjukkan rhitung lebih 

besar dari rtabel yaitu sebsar 0,677 > 0,179 dengan taraf signifikasi 5% 
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hubungan variabel ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dengan 

pembentukan karakter disiplin termasuk dalam kategori sedang. 

5.2 Saran 

5.2.1 Sekolah 

Pihak sekolah hendaknya lebih mmeperhatikan pelaksanaan 

ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sebagai salah satu upaya pembentukan 

karakter displin siswa. 

5.2.2 Guru 

Guru dapat lebih membimbing siswa dan memperhatikan kepribadian 

siswa serta memberikan motivasi dan teguran ketika ada siswa yang sekiranya 

sedikit menyimpang dari tata tertib sekolah dan kelas agar timbuk kebiasaan 

untuk berdisiplin diri. 

5.2.3 Orang Tua 

Orang tua hendaknya lebih memberikan perhatian kepada anaknya 

ketika di rumah khususnya dalam mengajarkan anak sikap berdisiplin diri. 

Selaian itu orang tua juga bisa mengajak anak berdiskusi untuk sekedar memberi 

arahan atau membuat kesepakatan bersama untuk aturan-aturan di rumah. 
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LAMPIRAN 1 
DAFTAR NAMA SISIWA KELAS V 

UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

No. Nama NAMA SEKOLAH 

1 A. Chaerul Huda SD N 1 KUTOHARJO 

2 Arliza Rizki Pratiwi SD N 1 KUTOHARJO 

3 Armita Prameswari SD N 1 KUTOHARJO 

4 Ayus Ariyanto SD N 1 KUTOHARJO 

5 Arfan Raditya Putra SD N 1 KUTOHARJO 

6 Bagaskara Al Mujahidin SD N 1 KUTOHARJO 

7 Dwi Wulan Sari R SD N 1 KUTOHARJO 

8 Fariz Ahmadi SD N 1 KUTOHARJO 

9 Gifar Firdan SD N 1 KUTOHARJO 

10 Hafid M. Setiawan SD N 1 KUTOHARJO 

11 Haekal Sa’bana SD N 1 KUTOHARJO 

12 Kusdiani Z. Syifa SD N 1 KUTOHARJO 

13 Laura Marlina SD N 1 KUTOHARJO 

14 Maysilah A. SD N 1 KUTOHARJO 

15 M. Baitul Ilham SD N 1 KUTOHARJO 

16 Maulidya Anaya Aqilla SD N 1 KUTOHARJO 

17 Malik Ibrahim SD N 1 KUTOHARJO 

18 Mahwan Gusmawan SD N 1 KUTOHARJO 

19 M. Ilham Arik M SD N 1 KUTOHARJO 
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20 M. Fahmi F SD N 1 KUTOHARJO 

21 M. Indra Jaziva SD N 1 KUTOHARJO 

22 Miftakhil Jannah SD N 1 KUTOHARJO 

23 Nurvi Sindiana SD N 1 KUTOHARJO 

24 Nadin Kirana A. SD N 1 KUTOHARJO 

25 Rikho Maulana SD N 1 KUTOHARJO 

26 Intan Amaliani P. SD N 1 KUTOHARJO 

27 Salma Shofi A. SD N 1 KUTOHARJO 

28 Sandi Arga Harbi SD N 1 KUTOHARJO 

29 Raihan Putra M. H SD N 1 KUTOHARJO 

30 Rasya Anggara SD N 1 KUTOHARJO 

31 Rachelia Camelia K. SD N 1 KUTOHARJO 
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LAMPIRAN 2 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS V 

 RESPONDEN PENELITIAN 

No. NAMA NAMA SEKOLAH 

1 Candra Nur Fauzi SD N 1 KRAJANKULON 

2 Reyhan Putra SD N 1 KRAJANKULON 

3 Aditya Parlindungan SD N 1 KRAJANKULON 

4 Angger Budi P. SD N 1 KRAJANKULON 

5 Fachri Ramadhan SD N 1 KRAJANKULON 

6 Anita Nalul Muna SD N 1 KRAJANKULON 

7 Azida Maullidina SD N 1 KRAJANKULON 

8 Dava Musa Pamungkas SD N 1 KRAJANKULON 

9 Fara Izatul Maula SD N 1 KRAJANKULON 

10 Habib Abdullah A. SD N 1 KRAJANKULON 

11 Hafiz Ilham SD N 1 KRAJANKULON 

12 Kania Putri Z. SD N 1 KRAJANKULON 

13 Lailatul Fadhilah SD N 1 KRAJANKULON 

14 M. Alfin Lutfi SD N 1 KRAJANKULON 

15 Wildan Zuhairi SD N 1 KRAJANKULON 

16 Meladi Rachamwati S. SD N 1 KRAJANKULON 

17 M. Ridho Maulana SD N 1 KRAJANKULON 

18 M. Rizal Budiman SD N 1 KRAJANKULON 

19 M. Islahudin SD N 1 KRAJANKULON 

20 M. Naufal Muhib SD N 1 KRAJANKULON 
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21 Mazaya Ulfa SD N 1 KRAJANKULON 

22 Mohamad Zaki SD N 1 KRAJANKULON 

23 Navisia Hayyu L. SD N 1 KRAJANKULON 

24 Naura Natalia SD N 1 KRAJANKULON 

25 Ryska D. A. SD N 1 KRAJANKULON 

26 Syahdan Zikra SD N 1 KRAJANKULON 

27 Syahuddin Febrianto SD N 1 KRAJANKULON 

28 Shafa Anditya SD N 1 KRAJANKULON 

29 Dhyannisa A. R. SD N 1 KRAJANKULON 

30 Ridho Aditya Putra SD N 1 KRAJANKULON 

31 Zahrotul Maharani S. SD N 1 KRAJANKULON 

32 Disty Ayu Andani SD N 4 KRAJANKULON 

33 Farah Nur Z. SD N 4 KRAJANKULON 

34 Adinda Putri SD N 4 KRAJANKULON 

35 Afiani Arlika Maheswari SD N 4 KRAJANKULON 

36 Alief Darmawan SD N 4 KRAJANKULON 

37 Anggun Citra Maharam SD N 4 KRAJANKULON 

38 Ardhira Rezky Zakiyah SD N 4 KRAJANKULON 

39 Bagus Yusril Ilham SD N 4 KRAJANKULON 

40 Candra Kirana P. SD N 4 KRAJANKULON 

41 M. Hafizh Bawazhir SD N 4 KRAJANKULON 

42 M. Hakim Rusli SD N 4 KRAJANKULON 

43 Myisna Rahmaningrum SD N 4 KRAJANKULON 



137 
 

 

44 Nabila Husna Fadiya SD N 4 KRAJANKULON 

45 Najwa Aulia Zahra SD N 4 KRAJANKULON 

46 Raihana Mutia K. SD N 4 KRAJANKULON 

47 R. Aqila Putri Tri I. SD N 4 KRAJANKULON 

48 Satria Aji Pradana SD N 4 KRAJANKULON 

49 Sarah Yudha Kalista SD N 4 KRAJANKULON 

50 Sardan Aji G. SD N 4 KRAJANKULON 

51 Tania Dina F. SD N 4 KRAJANKULON 

52 Doni Anggoro S. SD N 5 KRAJANKULON 

53 Jumadil Sigo Y. SD N 5 KRAJANKULON 

54 Lukman Al-Hakim SD N 5 KRAJANKULON 

55 Muhammad Sani Wildan SD N 5 KRAJANKULON 

56 Adinda Wulandari SD N 5 KRAJANKULON 

57 Ahmad Faiz S. SD N 5 KRAJANKULON 

58 Aina Amalia Afifah SD N 5 KRAJANKULON 

59 Ainunnisa Dewi L. SD N 5 KRAJANKULON 

60 Aji Mahendra SD N 5 KRAJANKULON 

61 Alif Nur Rahman SD N 5 KRAJANKULON 

62 Alya Mukhibaadhwa SD N 5 KRAJANKULON 

63 Ananda Nicholaz S. SD N 5 KRAJANKULON 

64 Damia Cahyaningrum SD N 5 KRAJANKULON 

65 Dawang Anugrah I. T. SD N 5 KRAJANKULON 

66 Dergi R. P. SD N 5 KRAJANKULON 
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67 Dessi Rahmawati SD N 5 KRAJANKULON 

68 Dimas Evan Pratama SD N 5 KRAJANKULON 

69 Dita Ayu P. SD N 5 KRAJANKULON 

70 Dwi Restu Wiganti SD N 5 KRAJANKULON 

71 Esfan Diar Syarif SD N 5 KRAJANKULON 

72 Fawaz Naufal A. R. SD N 5 KRAJANKULON 

73 Khalista G. SD N 5 KRAJANKULON 

74 Khofifahtul L. Ulfiana SD N 5 KRAJANKULON 

75 Latikah Azzahra SD N 5 KRAJANKULON 

76 Manggala Dwi Prasetya SD N 5 KRAJANKULON 

77 M. Ade Firmasyah SD N 5 KRAJANKULON 

78 M. Arib Bidaru SD N 5 KRAJANKULON 

79 M. Fahrul SD N 5 KRAJANKULON 

80 M. Fista Arjun F. SD N 5 KRAJANKULON 

81 M. Hendra Awaludin SD N 5 KRAJANKULON 

81 M. Ibnu Rafi SD N 5 KRAJANKULON 

83 M. Nasrullah SD N 5 KRAJANKULON 

84 Nabila Nayarin Azzahra SD N 5 KRAJANKULON 

85 Nadia Wulan Aulia SD N 5 KRAJANKULON 

86 Nadin Novalinda SD N 5 KRAJANKULON 

87 Neyvino Alyo A. SD N 5 KRAJANKULON 

88 Novia Anggita Sari SD N 5 KRAJANKULON 

89 Putri Syafania R. SD N 5 KRAJANKULON 
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90 Putri Wahyu R. SD N 5 KRAJANKULON 

91 Rasya M. Kamal Vandi SD N 5 KRAJANKULON 

92 Silvia Farina Putri SD N 5 KRAJANKULON 

93 Sofinatul Aini SD N 5 KRAJANKULON 

94 Taufiq Musa SD N 5 KRAJANKULON 

95 Zakiyah Balqis SD N 5 KRAJANKULON 

96 Zalaudi Erlangga SD N 5 KRAJANKULON 

97 Chotimah SDN 3 KUTOHARJO 

98 Abigael Muhaimin SDN 3 KUTOHARJO 

99 A. Fauzi  SDN 3 KUTOHARJO 

100 Albama SDN 3 KUTOHARJO 

101 Alya Z. S. SDN 3 KUTOHARJO 

102 Anton Dzuhairi SDN 3 KUTOHARJO 

103 Arabella Ayu Asa Arafah SDN 3 KUTOHARJO 

104 Azzahra Nabria Maulani SDN 3 KUTOHARJO 

105 Bagas Amirrudin H. SDN 3 KUTOHARJO 

106 Eta Novita Aulia SDN 3 KUTOHARJO 

107 Jengka Firdausmawan SDN 3 KUTOHARJO 

108 Kafi Aditya N. SDN 3 KUTOHARJO 

109 Robby Zidni SDN 3 KUTOHARJO 

110 Habibi SDN 3 KUTOHARJO 

 

  



140 
 

 

111 Maulida Fizta SDN 3 KUTOHARJO 

112 Nadin Safrita SDN 3 KUTOHARJO 

113 Hanung Nugroho SDN 3 KUTOHARJO 

114 Nazila Nurul Falah SDN 3 KUTOHARJO 

115 Nurul Asri SDN 3 KUTOHARJO 

116 Rafi Nur Ahmad SDN 3 KUTOHARJO 

117 Rehano Arlio SDN 3 KUTOHARJO 

118 Safira A. Q. SDN 3 KUTOHARJO 

119 Syafira Lubna Bilaili  SDN 3 KUTOHARJO 

120 Ygo Nugro S. SDN 3 KUTOHARJO 
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LAMPIRAN 3 

 

KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET  

EKSTRAKURIKULER PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN 

 

Variabe

l 

Sub  

Variabel 
Indikator 

Nomor item 

 

Juml

ah 

item 
Positif Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keikut 

sertaan 

dalam 

kegiatan 

kepramukaa

n 

Mengikuti 

kegiatan 

esktra 

kurikuler 

kepramuka

an secara 

rutin atau 

berturut-

turut 

dalam satu 

semester. 

 

1,2,5,6,9 3,4,7,8,10 10 

Tidak 

mengikuti 

kegiatan 

ekstra 

kurikuler 

kepramuka

an dengan 

keterangan 

yang jelas. 
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Ekstrakuri

kuler 

pendidikan 

kepramuka

an 

 

Tidak 

mengikuti 

kegiatan 

ekstra 

kurikuler 

kepramuka

an tanpa 

keterangan 

yang jelas 

 

 

 

 

 

Alasan 

ketika 

mengikuti 

kegiatan 

ekstrakurikul

er 

pendidikan 

kepramukaa

n. 

Bersunggu

h-sungguh 

dan 

bersuka 

cita dalam 

mengikuti 

kegiatan 

estra 

kurikuler 

kepramuka

an. 

 

11,13,15,1

7,19 

12,14,16,1

8,20 

10 

 

Hanya 

terpaksa 

mengikuti 

dikarenaka

n ekstra 

kurikuler 

wajib. 



143 
 

 

 

 

 

 

 

Perhatian 

yang 

diberikan 

saat kegiatan 

esktrakurikul

er 

pendidikan 

kepramukaa

n. 

Mengikuti 

semua 

kegiatan 

dengan 

penuh 

perhatian 

dan 

tenang. 

 

 

 

 

 

 

 

22,23,25,2

7,29 

 

 

 

 

 

 

 

21,24,26,2

8,30 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Mengikuti 

kegitan 

tanpa 

memperha

tikan dan 

asik 

bermain. 

 

 

 

 

Ketertiban 

saat 

mengikutike

giatan 

Menaati 

peraturan 

yang ada. 

31,34,35,3

6,38 

32,33,37,3

9,40 

10 

 

Mengenak

an atribut 

lengkap 

dan 

berpenamp

ilan rapih. 
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ekstrakurikul

er 

pendidikan 

kepramukaa

n. 

Mengenak

an atribut 

dan 

menaati 

peraturan 

ketika 

diawasi 

saja. 

 

Jumlah 20 20 40 

Sumber: Ali (2018:66), Saripudin (2017:129), dan TIM PAH (13-14). 
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KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET 

POLA ASUH ORANG TUA 

Variabel 
Sub  

Variabel 
Indikator 

Nomor item 

 
Jumlah 

item 

Positif Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoriter Orang tua 

cenderung 

mengekang 

anaknya 

untuk selalu 

patuh 

terhadap 

keputusan 

orang tua. 

 

2,6,11,13,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 3,4,5,7,8, 

9,10,12, 

14,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orang tua 

lebih sering 

memberikan 

sanksi atau 

hukuman 

ketika anak 

melakukan 

kesalahan. 
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Pola asuh 

orang tua 

 

 

 

 

 

Orang tua 

menuntut 

anaknya 

untuk selalu 

menurut 

tanpa diberi 

kesempatan 

bertanya. 

 

 

 

 

 

Semua 

aturan 

berasal dari 

orang tua. 

 

 

 

 

 

 

Permisif 

Orang tua 

cenderung 

memberikan 

kebebasan 

kepada 

anaknya 

tanpa aturan 

atau larangan 

sedikitpun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,26,28,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,18,29,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Orang tua 

terkesan 

tidak peduli 

dengan 

tingkah laku 

anak. 
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Demokratis 

 

 

 

 

 

Bersikap 

tegas namun 

tetap hangat. 

 

 

 

30,31,33,34, 

35,38,39,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,22,23,24, 

27,32,36,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Memberikan 

aturan yang 

konsisten 

kepada anak. 

 

Memberi 

penjelasan 

terkait 

dengan 

disiplin yang 

diberikan 

melalui 

diskusi 

keluarga. 
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Memberikan 

apresiasi 

baik 

hukuman 

maupun 

pujian yang 

setara 

dengan 

perbuatan 

anak. 

Jumlah 24 16 40 

Sumber: Sochib (2010:57-69) dan Syamaun (2014:28). 
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KISI-KISI INSTRUMEN ANGKET KARKTER DISIPLIN 

Variabe

l 

Sub  

Variabel 
Indikator 

Nomor item 

 
Jumla

h item 

Positif Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoritarian 

Anak akan 

cenderung 

mematuhi 

aturan hanya 

ketika 

menyadari 

ada 

pengwasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4,5,7,8

, 

10,11,13

, 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3,6,9, 

12,14,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Anak akan 

mendapat 

hukuman 

yang 

berlebihan 

ketika 

melakukan 

kesalahan. 

 

Anak tidak 

mengerti 

maksud 

disiplin 

karena tidak 

ada 

penjelasan. 
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Karakter 

Disiplin 

 

 

 

 

 

 

Anak akan 

sering 

mendapat 

bentakan 

bahkan 

cacian. 

 

 

Permisif 

Anak akan 

bertingkah 

tanpa 

kendali. 

 

 

 

 

18,19,21

, 

23,24 

 

 

 

 

17,20,22

, 

25,26 

 

 

 

10 

Anak tidak 

pernah 

mendapat 

perhatian 

berupa 

nasehat, 

pujian, atau 

hukuman 

ketika 

melakukan 

sesuatu. 

 

 

 

Demokrati

s 

 

 

Anak 

melakukan 

perbuatan 

apapun 

murni 

karena 

kemauannya

. 

 

29,31,32

, 

35,37,39

, 

40 

 

 

 

 

27,28,30

, 

33,34,36

, 

38 

 

 

 

14 
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Anak akan 

mendapatka

n pujian 

sebagai 

reward 

apabila 

melakukann 

kebajikan. 

 

 

 

 

 

 

Anak akan 

mendapatka

n hukuman 

yang sesuai 

apabila 

melakukan 

kesalahan. 

 

Orang 

dewasa 

disekitar 

anak  akan 

berperilaku 

hangat 

namun tetap 

tegas. 

Jumlah 21 19 40 

Sumber: Daryanto (2013:132), Tu’u Tulus (2004:44), dan Wiyani 

(2013:41) 
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LAMPIRAN 4  

Angket Uji Coba Variabel Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan SDN 

Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu  

 

 

 

 

 Petunjuk Pengisian Angket 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti! 

2. Angket ini adalah angket yang berhubungan diri pribadi adik-adik. 

3. Mohon isi semua pertanyaan dan jangan sampai ada yang terlewat. 

4. Berilah tanda () pada salah satu pilihan yang dianggap sesuai 

dengan keadaan adik-adik. 

5. Jika ingin mengganti jawaban yang baru, berilah dua garis 

mendatar pada jawaban sebelumnya (=) kemudian beri () pada 

jawaban yang baru. 

6. Angket ini tidak ada hubungannya dengan nilai akadimik adik-

adik. 

7. Isilah setiap pertanyaan dengan jujur. 

8. Berikut terdapat 40 pernyataan. Setiap pernyataan diikuti dengan 4 

pilihan jawaban sebagai berikut: 

a. SELALU = jika pernyataan tersebut  SELALU dilakukan.  

b. SERING = jika pernyataan tersebut SERING dilakukan 

dan kadang-kadang tidak dilakukan. 

c. KADANG-KADANG = jika pernyataan tersebut 

KADANG-KADANG dilakukan dan sering tidak 

dilakukan. 

d. TIDAK PERNAH = jika pernyataan tersebut TIDAK 

PERNAH dilakukan sama sekali. 

9. SELAMAT MENGERJAKAN! 

Nama  : 

Kelas  : 

No.Urut : 

Sekolah : 
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No. Pertanyaan 

Alternatif jawaban 

Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1.  Saya tiba di sekolah sebelum 

latihan ekstrakurikuler 

pramuka dimulai. 

    

2.  Saya berangkat ekstrakurikuler 

pramuka secara rutin (satu 

bulan penuh 4x tanpa izin). 

    

3. Saya meliburkan diri 

(membolos) kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka tanpa 

keterangan atau izin yang 

jelas. 

    

 4. Saya mengikuti kegiatan 

pramuka dengan terpaksa 

karena ekstrakurikuler wajib. 

    

 5.  Saya membawa alat tulis 

sendiri dengan lengkap. 

    

6.  Saya mengikuti kegiatan 

pramuka dengan kemauan diri 

sendiri. 

    

7. Setelah mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuelr pramuka saya 

belum menjadi pribadi yang 

disiplin. 

    

8.  Ekstrakurikuler pramuka 

kurang membantu 

meningkatkan kualitas ibadah 

saya, baik secara pribadi 

maupun berjamaah. 
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9. Saya mengerjakan tugas 

individu dengan sungguh-

sungguh. 

    

10. Ketika mengerjakan tugas 

kelompok, saya malas ikut 

berdiskusi untuk mengerjakan 

tugas. 

    

11. Ketika mengikuti kegiatan 

pramuka saya memperhatikan 

dengan tenang. 

    

12. Saya bermain dengan teman 

selama kegiatan berlangsung. 

    

13.  Saya taat terhadap peraturan 

yang ada ketika mengikuti 

kegiatan pramuka. 

    

14. Saya belum mengenakan 

atribut dan berpenampilan 

rapih pada saat mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan. 

    

15. Saya membawa buku saku saat 

latihan rutin ekstrakurikuler 

pramuka. 

    

16. Saya belum bisa mengamalkan 

Dwi Darma dan Tri Satya 

Pramuka dalam kehidupan 

sehari-hari. 

    

17. Saya memakai kaos kaki hitam 

dan sepatu hitam saat latihan 

rutin ekstrakurikuler pramuka. 
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18. Saya lupa mengenakan 

setangan (hasduk) saat latihan 

rutin ekstrakurikuler pramuka. 

    

19. Saya menggunakan waktu 

istirahat untuk mengerjakan 

tugas individu yang diberikan 

Pembina. 

    

20. Ketika waktu istirahat telah 

selesai saya enggan langsung 

masuk kelas. 

    

21. Saya mengobrol dengan teman 

ketika mengikuti upacara 

pembukaan dan penutupan 

latihan rutin ekatrakurikuler 

pramuka. 

    

22.  Saya langsung masuk ke dalam 

barisan ketika upacara 

pembukaan dan penutupan 

latihan rutin ekstrakurikuler 

pramuka akan dimulai. 

    

23.  Melalui esktrakurikuler 

pramuka saya menjadi lebih 

peduli dengan sesama 

manusia. 

    

24. Kegiatan ekstrakurikuler hanya 

membuat kelelahan dan 

mengganggu kegiatan saya. 

    

25. Saya mendengarkan dan 

mencatat dengan baik saat 

Pembina menjelaskan materi. 

    

26.  Saya tidak membawa tali 

untuk latihan tali temali saat 

    



156 
 

 

kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka. 

27. Saya menyapa teman yang 

berbeda agama dengan bahasa 

yang baik. 

    

28. Saya membuat gaduh di kelas 

saat kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka.  

    

29. Setelah selesai menggunakan 

buku dan alat tulis saya menata 

dan menyimpan dengan rapi. 

    

30. Saya malas bertanya kepada 

Pembina walaupun belum 

mengerti materi yang 

disampaikan. 

    

31. Saya berdoa sebelum dan 

sesudah melakukan kegiatan. 

    

32. Saya enggan membawa 

tongkat pramuka saat latihan 

rutin ekstrakurikuler pramuka. 

    

33.  Saya berkata-kata kasar ketika 

berbicara dengan teman. 

    

34. Saya berkata sopan ketika 

berbicara dengan pembina. 

    

35.  Ketika melihat teman 

melakukan kesalahan saya 

akan menegurnya. 

    

36. Saya ikut serta menyampaikan 

pendapat ketika berdiskusi 

kelompok. 

    

37. Saya menunda-nunda waktu 

untuk menunaikan ibadah. 
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38. Setelah mengikuti kegiatan 

pramuka saya menjadi sopan 

terhadap siapapun. 

    

39. Ketika melakukan kesalahan 

saya menangis dan enggan 

melaksanakan hukuman yang 

diberikan. 

    

40. Saya malas mengajak teman 

untuk ikut serta dan aktif 

dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka. 
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Angket Uji Coba Variabel Pola Asuh Orang Tua SDN Gugus Mawardhi 

Kecamatan Kaliwungu  

 

 

 

 

 

 Petunjuk Pengisian Angket 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti! 

2. Angket ini adalah angket yang berhubungan diri pribadi adik-adik. 

3. Mohon isi semua pertanyaan dan jangan sampai ada yang terlewat. 

4. Berilah tanda () pada salah satu pilihan yang dianggap sesuai 

dengan keadaan adik-adik. 

5. Jika ingin mengganti jawaban yang baru, berilah dua garis 

mendatar pada jawaban sebelumnya (=) kemudian beri () pada 

jawaban yang baru. 

6. Angket ini tidak ada hubungannya dengan nilai akadimik adik-

adik. 

7. Isilah setiap pertanyaan dengan jujur. 

8. Berikut terdapat 40 pernyataan. Setiap pernyataan diikuti dengan 4 

pilihan jawaban sebagai berikut: 

a. SELALU = jika pernyataan tersebut  SELALU dilakukan.  

b. SERING = jika pernyataan tersebut SERING dilakukan 

dan kadang-kadang tidak dilakukan. 

c. KADANG-KADANG = jika pernyataan tersebut 

KADANG-KADANG dilakukan dan sering tidak 

dilakukan. 

d. TIDAK PERNAH = jika pernyataan tersebut TIDAK 

PERNAH dilakukan sama sekali. 

9. SELAMAT MENGERJAKAN! 

Nama  : 

Kelas  : 

No.Urut : 

Sekolah : 
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No. Pertanyaan 

Alternatif jawaban 

Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1. Saya dituntut (dipaksa) orang 

tua untuk patuh pada perintah 

mereka. 

    

2. Saya diberi hukuman setiap 

kali melakukan kesalahan. 

    

 3. Saya dituntut (dipaksa) untuk 

menurut apapun keinginan 

mereka.  

    

4. Orang tua enggan memberikan 

alasan saat saya harus menuruti 

kemauan mereka. 

    

 5. Orang tua enggan 

mengabulkan permintaan saya. 

    

6. Saya dituntut orang tua untuk 

mendapatkan nilai yang bagus. 

    

7. Apabila mendapatkan nilai 

yang jelek, orang tua marah 

dan memberi hukuman kepada 

saya. 

    

 8. Saya belum pernah dilibatkan 

dalam membuat aturan di 

rumah. 

    

9. Ketika berpendapat, orang tua 

enggan mendengarkan 

pendapat saya. 

    

 10. Orang tua enggan mengizinkan 

memilih ekstrakurikuler yang 

saya mau. 
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11. Ketika berbelanja orang tua 

memperbolehkan memilih 

barang yang saya mau (misal: 

sepatu atau tas). 

    

12. Saya dilarang bermain setelah 

pulang sekolah. 

    

13. Orang tua mengatur jam 

belajar saya. 

    

14. Orang tua enggan membantu 

saya ketika kesulitan dalam 

belajar (misal: dalam 

mengerjakan PR). 

    

15. Orang tua enggan menanyakan 

PR kepada saya, apakah sudah 

dikerjakan atau belum. 

    

16. Saya dimarahi ketika pulang 

sekolah terlambat tanpa 

ditanya alasannya terlebih 

dahulu. 

    

17. Orang tua membiarkan ketika 

saya berkelahi dengan teman. 

    

18. Orang tua menuruti keinginan 

saya untuk membeli sesuatu 

yang harganya terlalu mahal. 

    

19. Saya dibebaskan untuk 

bermain sepuasnya. 

    

20. Orang tua mengizinkan saya 

untuk menonton TV hingga 

berjam-jam tanpa belajar. 

    

21. Orang tua membiarkan saya 

makan disembarang  tempat. 
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22. Saya dibiarkan ketika sore hari 

belum mandi. 

    

23. Saya melakukan kesalahan 

tanpa mendapat hukuman dari 

orang tua. 

    

24. Orang tua membiarkan 

walaupun saya malas belajar. 

    

25. Jika terjadi perbedaan 

pendapat, orang tua 

menghargai pendapat saya. 

    

26. Orang tua mengajak saya 

untuk ibadah bersama-sama. 

    

27. Apapun kesalahan yang 

dilakukan, saya benar di 

hadapan orang tua tanpa 

pernah disalahkan. 

    

28. Saya dilarang bermain sebelum 

tugas sekolah (PR) selesai 

dikerjakan. 

    

29. Orang tua mengajak berdiskusi 

saya tentang peraturan di 

rumah. 

    

30. Oarang tua membantu ketika 

saya kesulitan mengerjakan 

PR. 

    

31. Orang tua mendukung bakat 

yang saya miliki. 

    

32. Orang tua enggan menegur 

ketika saya salah. 

    

33. Saya diberi apresiasi (hadiah) 

ketika mendapat nilai yang 

bagus. 
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34. Orang tua memberi batasan 

waktu untuk saya bermain. 

    

35. Sebelum saya dihukum, orang 

tua memberi penjelasan 

(nasehat). 

    

36. Orang tua enggan membantu 

saya memcahkan masalah 

walaupun sudah 

menceritakannya. 

    

37. Kegiatan sepulang sekolah 

dibuat atas keputusan orang tua 

tanpa berdiskusi dengan saya. 

    

38. Orang tua menyiapkan dan 

membiasakan saya untuk 

sarapan sebelum berangkat 

sekolah. 

    

39. Jika saya sakit orang tua 

memberikan perhatian yang 

hangat dan penuh kasih 

sayang. 

    

40. Jika saya sakit orang tua 

mengizinkan saya kepada guru 

di sekolah untuk istirahat di 

rumah. 
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Angket Uji Coba Variabel Pola Asuh Orang Tua SDN Gugus 

Mawardhi Kecamatan Kaliwungu  

 

 

 

 

 

 Petunjuk Pengisian Angket 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti! 

2. Angket ini adalah angket yang berhubungan diri pribadi adik-adik. 

3. Mohon isi semua pertanyaan dan jangan sampai ada yang terlewat. 

4. Berilah tanda () pada salah satu pilihan yang dianggap sesuai 

dengan keadaan adik-adik. 

5. Jika ingin mengganti jawaban yang baru, berilah dua garis 

mendatar pada jawaban sebelumnya (=) kemudian beri () pada 

jawaban yang baru. 

6. Angket ini tidak ada hubungannya dengan nilai akadimik adik-

adik. 

7. Isilah setiap pertanyaan dengan jujur. 

8. Berikut terdapat 40 pernyataan. Setiap pernyataan diikuti dengan 4 

pilihan jawaban sebagai berikut: 

a. SELALU = jika pernyataan tersebut  SELALU dilakukan.  

b. SERING = jika pernyataan tersebut SERING dilakukan 

dan kadang-kadang tidak dilakukan. 

c. KADANG-KADANG = jika pernyataan tersebut 

KADANG-KADANG dilakukan dan sering tidak 

dilakukan. 

d. TIDAK PERNAH = jika pernyataan tersebut TIDAK 

PERNAH dilakukan sama sekali. 

9. SELAMAT MENGERJAKAN! 

Nama Orang Tua : 

Nama Anak  : 

Angket untuk Orang Tua 
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No. Pernyataan 

Alternatif jawaban 

Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1. Saya berkenan anak untuk 

patuh pada perintah saya. 

    

2. Saya memberi hukuman positif 

setiap kali anak melakukan 

kesalahan. 

    

 3. Saya berkenan anak untuk 

menurut apapun keinginan 

saya.  

    

4. Saya enggan memberikan 

alasan saat anak harus 

menuruti kemauan saya. 

    

 5. Saya enggan mengabulkan 

permintaan anak. 

    

6. Saya berkenan anak untuk 

mendapatkan nilai yang bagus. 

    

7. Apabila anak mendapatkan 

nilai yang jelek, saya marah 

dan memberi hukuman yang 

positif. 

    

 8. Saya belum pernah 

melibatkana anak dalam 

membuat aturan di rumah. 

    

9. Ketika anak berpendapat, saya 

enggan mendengarkan 

pendapatnya. 

    

 10. Saya enggan mengizinkan anak 

memilih ekstrakurikuler yang 

ia mau. 
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11. Ketika berbelanja saya 

memperbolehkan anak 

memilih barang yang ia mau 

(misal: sepatu atau tas). 

    

12. Saya melarang anak bermain 

setelah pulang sekolah. 

    

13. Saya mengatur jam belajar 

anak. 

    

14. Saya enggan membantu anak 

ketika kesulitan dalam belajar 

(misal: dalam mengerjakan 

PR). 

    

15. Saya enggan menanyakan PR 

kepada anak, apakah sudah 

dikerjakan atau belum. 

    

16. Saya memarahi anak ketika 

pulang sekolah terlambat tanpa 

ditanya alasannya terlebih 

dahulu. 

    

17. Saya membiarkan anak ketika 

berkelahi dengan teman. 

    

18. Saya menuruti keinginan anak 

untuk membeli sesuatu yang 

harganya terlalu mahal. 

    

19. Saya membebaskan anak untuk 

bermain sepuasnya. 

    

20. Saya mengizinkan anak untuk 

menonton TV hingga berjam-

jam tanpa belajar. 

    

21. Saya membiarkan anak makan 

disembarang  tempat. 
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22. Saya membiarkan anak ketika 

sore hari belum mandi. 

    

23. Anak melakukan kesalahan 

tanpa mendapat hukuman yang 

positif dari saya. 

    

24. Saya membiarkan walaupun 

anak malas belajar. 

    

25. Jika terjadi perbedaan 

pendapat, saya menghargai 

pendapat anak. 

    

26. Saya mengajak anak untuk 

ibadah bersama-sama. 

    

27. Apapun kesalahan yang 

dilakukan, anak benar di 

hadapan saya tanpa pernah 

disalahkan. 

    

28. Saya melarang anak bermain 

sebelum tugas sekolah (PR) 

selesai dikerjakan. 

    

29. Saya mengajak berdiskusi anak 

tentang peraturan di rumah. 

    

30. Saya membantu anak ketika 

kesulitan mengerjakan PR. 

    

31. Saya mendukung bakat yang 

dimiliki anak. 

    

32. Saya enggan menegur ketika 

anak salah. 

    

33. Saya memberi apresiasi 

(hadiah) kepada anak ketika 

mendapat nilai yang bagus. 

    

34. Saya memberi batasan waktu 

untuk anak bermain. 
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35. Sebelum saya memberi 

hukuman yang positif, saya 

memberi penjelasan (nasehat). 

    

36. Saya enggan membantu anak 

memcahkan masalah walaupun 

sudah menceritakannya. 

    

37. Kegiatan sepulang sekolah 

dibuat atas keputusan saya 

tanpa berdiskusi dengan anak. 

    

38. Saya menyiapkan dan 

membiasakan anak untuk 

sarapan sebelum berangkat 

sekolah. 

    

39. Jika anak sakit saya 

memberikan perhatian yang 

hangat dan penuh kasih 

sayang. 

    

40. Jika anak sakit saya 

mengizinkannya kepada guru 

di sekolah untuk istirahat di 

rumah. 
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Angket Uji Coba Variabel Karakter Disiplin SDN Gugus Mawardhi 

Kecamatan Kaliwungu  

 

 

 

 

 

 Petunjuk Pengisian Angket 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti! 

2. Angket ini adalah angket yang berhubungan diri pribadi adik-adik. 

3. Mohon isi semua pertanyaan dan jangan sampai ada yang terlewat. 

4. Berilah tanda () pada salah satu pilihan yang dianggap sesuai 

dengan keadaan adik-adik. 

5. Jika ingin mengganti jawaban yang baru, berilah dua garis 

mendatar pada jawaban sebelumnya (=) kemudian beri () pada 

jawaban yang baru. 

6. Angket ini tidak ada hubungannya dengan nilai akadimik adik-

adik. 

7. Isilah setiap pertanyaan dengan jujur. 

8. Berikut terdapat 40 pernyataan. Setiap pernyataan diikuti dengan 4 

pilihan jawaban sebagai berikut: 

a. SELALU = jika pernyataan tersebut  SELALU dilakukan.  

b. SERING = jika pernyataan tersebut SERING dilakukan 

dan kadang-kadang tidak dilakukan. 

c. KADANG-KADANG = jika pernyataan tersebut 

KADANG-KADANG dilakukan dan sering tidak 

dilakukan. 

d. TIDAK PERNAH = jika pernyataan tersebut TIDAK 

PERNAH dilakukan sama sekali. 

9. SELAMAT MENGERJAKAN! 

Nama  : 

Kelas  : 

No.Urut : 

Sekolah : 
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No. Pertanyaan 

Alternatif jawaban 

Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1. Saya hadir di kelas sebelum bel 

masuk berbunyi. 

    

2. Saya mematuhi tata tertib 

sekolah hanya ketika diawasi 

oleh Bapak/Ibu Guru. 

    

3. Saya enggan memakai seragam 

sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan. 

    

4. Saya berangkat lebih pagi 

ketika piket. 

    

5. Saya mendapatkan hukuman 

yang berlebihan ketika 

melakukan kesalahan. 

    

 6. Saya malas membuang sampah 

di tempat sampah. 

    

 7. Saya mendapatkan bentakan 

ketika melakukan kesalahan. 

    

8. Saya mengembalikan buku 

milik sekolah setelah selesai 

membaca. 

    

9. Saya enggan menyapa Bapak 

Ibu Guru ketika bertemu. 

    

10. Saya berbicara dengan sopan 

kepada Bapak Ibu Guru. 

    

11. Saya mengikuti upacara 

bendera. 

    

12. Saya malas berbaris dengan 

rapih ketika mengikuti upacara 

bendera. 

    



170 
 

 

13. Saya membawa buku sesuai 

dengan jadwal hari ini. 

    

14. Saya enggan untuk membawa 

perlengkapan alat tulis sendiri. 

    

15. Saya malas bertanya tentang 

materi yang belum saya 

pahami. 

    

16. Saya mencatat materi yang 

penting. 

    

17. Saya suka berkelahi dengan 

teman. 

    

18. Saya mengerjakan setiap 

ulangan atau ujian dengan 

jujur. 

    

19. Saya menegur teman yang 

mencontek. 

    

20. Saya membuat keributan ketika 

Bapak Ibu Guru meninggalkan 

kelas. 

    

21. Saya tetap belajar ketika 

sedang jam kosong. 

    

22. Saya malas menyelesaikan 

tugas/PR dengan tepat waktu. 

    

23. Saya meluangkan waktu di 

rumah untuk belajar. 

    

24. Di rumah saya mengulangi 

kembali materi yang telah 

diajarkan . 

    

25. Saya mengerjakan PR di 

sekolah. 
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26. Saya enggan meminta izin 

terlebih dahulu ketika ingin 

pergi ke toilet. 

    

27. Ketika sedang bekerja 

kelompok saya bergantung 

pada teman yang pintar. 

    

28. Saya makan di kelas ketika 

guru sedang menyampaikan 

materi. 

    

29. Saya memakai atribut dengan 

lengkap dan benar. Seperti 

dasi, ikat pinggang dan sepatu 

berwarna hitam. 

    

30. Saya malas mengerjakan soal 

yang sulit. 

    

31. Saya lebih suka belajar 

daripada menonton TV atau 

bermain. 

    

32. Ketika jam istirahat habis saya 

langsung kembali ke kelas. 

    

33. Saya mengeluh dan protes 

ketika diadakan ulangan 

dadakan. 

    

34. Saya mengajak teman 

berbicara ketika sedang 

membaca Asmaul Husna. 

    

35. Saya berdo’a dengan tenang 

sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 

    

 36. Saya enggan memakai topi saat 

upacara. 
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37. Saya membawa kaos olahraga 

di tas ketika ada jadwal 

olahraga. 

    

 38. Saya suka mencoret-coret 

tembok kelas dan kamar 

mandi. 

    

39. Saya mengucap salam atau 

permisi ketika masuk kelas. 

    

40. Saya melakukan ibadah (sholat 

bagi yang muslim) dengan 

tepat waktu. 
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LAMPIRAN 5 

REKAPITULASI HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN 

VARIABEL EKSTRAKURIKULER PENDIDIKAN 

KEPRAMUKAAN 

No. 

Item 
rtabel rhitung ket. 

1 0,355 0,36 Valid 

2 0,355 0,43 Valid 

3 0,355 0,18 Tidak Valid 

4 0,355 0,58 Valid 

5 0,355 0,47 Valid 

6 0,355 0,55 Valid 

7 0,355 0,07 Tidak Valid 

8 0,355 0,42 Valid 

9 0,355 0,36 Valid 

10 0,355 0,38 Valid 

11 0,355 0,44 Valid 

12 0,355 0,39 Valid 

13 0,355 0,54 Valid 

14 0,355 0,36 Valid 

15 0,355 0,36 Valid 

16 0,355 0,46 Valid 

17 0,355 0,37 Valid 

18 0,355 0,07 Tidak Valid 

19 0,355 0,45 Valid 

20 0,355 0,22 Tidak Valid 

21 0,355 0,39 Valid 

22 0,355 0,29 Tidak Valid 

23 0,355 0,37 Valid 

24 0,355 0,59 Valid 

25 0,355 0,44 Valid 

26 0,355 0,31 Tidak Valid 

27 0,355 0,53 Valid 

28 0,355 0,46 Valid 

29 0,355 0,41 Valid 

30 0,355 0,42 Valid 

31 0,355 0,56 Valid 

32 0,355 0,01 Tidak Valid 

33 0,355 0,49 Valid 

34 0,355 0,66 Valid 
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35 0,355 0,37 Valid 

36 0,355 0,61 Valid 

37 0,355 0,16 Tidak Valid 

38 0,355 0,63 Valid 

39 0,355 0,38 Valid 

40 0,355 0,39 Valid 

 

o

. 

 

Uji Validitas 

 

Nomor Soal 

 

Jumlah Soal 

1 Valid 1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,

16,17,19,21,23,24,25,27,28,29,3

0,31,33,34,35,36,38,39,40. 

32 

2 Tidak Valid 3,7,18,20,22,26,32,37. 8 
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LAMPIRAN 6 

REKAPITULASI HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN 

VARIABEL POLA ASUH ORANG TUA 

No. 

Item 
rtabel rhitung ket. 

1 0,355 0,36 Valid 

2 0,355 0,38 Valid 

3 0,355 0,46 Valid 

4 0,355 0,42 Valid 

5 0,355 0,29 Tidak Valid 

6 0,355 0,17 Tidak Valid 

7 0,355 0,52 Valid 

8 0,355 0,39 Valid 

9 0,355 0,44 Valid 

10 0,355 0,36 Valid 

11 0,355 0,47 Valid 

12 0,355 0,18 Tidak Valid 

13 0,355 0,42 Valid 

14 0,355 0,42 Valid 

15 0,355 0,42 Valid 

16 0,355 0,27 Tidak Valid 

17 0,355 0,61 Valid 

18 0,355 0,48 Valid 

19 0,355 0,41 Valid 

20 0,355 0,42 Valid 

21 0,355 0,41 Valid 

22 0,355 0,42 Valid 

23 0,355 0,37 Valid 

24 0,355 0,39 Valid 

25 0,355 0,47 Valid 

26 0,355 0,48 Valid 

27 0,355 0,12 Tidak Valid 

28 0,355 0,03 Tidak Valid 

29 0,355 0,41 Valid 

30 0,355 0,04 Tidak Valid 

31 0,355 0,52 Valid 

32 0,355 0,49 Valid 

33 0,355 0,39 Valid 

34 0,355 0,22 Tidak Valid 

35 0,355 0,47 Valid 

36 0,355 0,41 Valid 
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37 0,355 0,69 Valid 

38 0,355 0,39 Valid 

39 0,355 0,53 Valid 

40 0,355 0,41 Valid 

 

N

o

. 

 

Uji Validitas 

 

Nomor Soal 

 

Jumlah Soal 

1 Valid 1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,14,15,17,

18,20,21,22,23,24,25,26,29,31,3

2,33,35,36,37,38,39,40. 

31 

2 Tidak Valid 5,6,12,16,19,27,28,30,34. 9 
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LAMPIRAN 7 

REKAPITULASI HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN PENELITIAN 

VARIABEL PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN SISWA 

No. 

Item 
rtabel rhitung ket. 

1 0,355 0,57 Valid 

2 0,355 0,57 Valid 

3 0,355 0,28 Tidak Valid 

4 0,355 0,39 Valid 

5 0,355 0,36 Valid 

6 0,355 0,58 Valid 

7 0,355 0,66 Valid 

8 0,355 0,4 Valid 

9 0,355 0,43 Valid 

10 0,355 0,46 Valid 

11 0,355 0,46 Valid 

12 0,355 0,37 Valid 

13 0,355 0,4 Valid 

14 0,355 0,54 Valid 

15 0,355 0,66 Valid 

16 0,355 0,29 Tidak Valid 

17 0,355 0,61 Valid 

18 0,355 0,57 Valid 

19 0,355 0,14 Tidak Valid 

20 0,355 0,38 Valid 

21 0,355 0,22 Tidak Valid 

22 0,355 0,51 Valid 

23 0,355 0,64 Valid 

24 0,355 0,55 Valid 

25 0,355 0,44 Valid 

26 0,355 0,37 Valid 

27 0,355 0,44 Valid 

28 0,355 0,61 Valid 

29 0,355 0,71 Valid 

30 0,355 0,42 Valid 

31 0,355 0,39 Valid 

32 0,355 0,23 Tidak Valid 

33 0,355 0,41 Valid 

34 0,355 0,57 Valid 

35 0,355 0,39 Valid 

36 0,355 0,51 Valid 
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37 0,355 0,55 Valid 

38 0,355 0,41 Valid 

39 0,355 0,23 Tidak Valid 

40 0,355 0,64 Valid 

 

N

o

. 

 

Uji Validitas 

 

Nomor Soal 

 

Jumlah Soal 

1 Valid 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1

5,17,18,20,22,23,24,25,26,27,28

,29,30,31,33,34,34,35,36,37,38,

40. 

34 

2 Tidak Valid 3,6,19,21,32,39. 6 
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LAMPIRAN 8 

REKAPITULASI HASIL UJI RELIABILITAS ANGKET 

PENELITIAN 

1. Hasil uji reliabilitas angket ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan 

Jumalah 

Soal r11 

32 0,784135  

 

2. Hasil uji reliabilitas angket pola asuh orang tua 

Jumalah 

Soal r11 

31 0,800789 

 

3. Hasil uji reliabilitas angket pembentukan karakter disiplin siswa 

Jumalah 

Soal r11 

34 0,890781 
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LAMPIRAN 9 

Angket Penelitian Variabel Ekstrakurikuler Pendidikan Kepramukaan SDN 

Gugus Mawardhi Kecamatan Kaliwungu  

 

 

 

 

 Petunjuk Pengisian Angket 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti! 

2. Angket ini adalah angket yang berhubungan diri pribadi adik-adik. 

3. Mohon isi semua pertanyaan dan jangan sampai ada yang terlewat. 

4. Berilah tanda () pada salah satu pilihan yang dianggap sesuai 

dengan keadaan adik-adik. 

5. Jika ingin mengganti jawaban yang baru, berilah dua garis 

mendatar pada jawaban sebelumnya (=) kemudian beri () pada 

jawaban yang baru. 

6. Angket ini tidak ada hubungannya dengan nilai akadimik adik-

adik. 

7. Isilah setiap pertanyaan dengan jujur. 

8. Berikut terdapat 40 pernyataan. Setiap pernyataan diikuti dengan 4 

pilihan jawaban sebagai berikut: 

a. SELALU = jika pernyataan tersebut  SELALU dilakukan.  

b. SERING = jika pernyataan tersebut SERING dilakukan 

dan kadang-kadang tidak dilakukan. 

c. KADANG-KADANG = jika pernyataan tersebut 

KADANG-KADANG dilakukan dan sering tidak 

dilakukan. 

d. TIDAK PERNAH = jika pernyataan tersebut TIDAK 

PERNAH dilakukan sama sekali. 

9. SELAMAT MENGERJAKAN! 

Nama  : 

Kelas  : 

No.Urut : 

Sekolah : 
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No. Pertanyaan 

Alternatif jawaban 

Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1.  Saya tiba di sekolah sebelum 

latihan ekstrakurikuler 

pramuka dimulai. 

    

2.  Saya berangkat ekstrakurikuler 

pramuka secara rutin (satu 

bulan penuh 4x tanpa izin). 

    

3. Saya mengikuti kegiatan 

pramuka dengan terpaksa 

karena ekstrakurikuler wajib. 

    

4.  Saya membawa alat tulis 

sendiri dengan lengkap. 

    

5.  Saya mengikuti kegiatan 

pramuka dengan kemauan diri 

sendiri. 

    

6.  Ekstrakurikuler pramuka 

kurang membantu 

meningkatkan kualitas ibadah 

saya, baik secara pribadi 

maupun berjamaah. 

    

7. Saya mengerjakan tugas 

individu dengan sungguh-

sungguh. 

    

8. Ketika mengerjakan tugas 

kelompok, saya malas ikut 

berdiskusi untuk mengerjakan 

tugas. 

    

9. Ketika mengikuti kegiatan 

pramuka saya memperhatikan 

dengan tenang. 
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10. Saya bermain dengan teman 

selama kegiatan berlangsung. 

    

11.  Saya taat terhadap peraturan 

yang ada ketika mengikuti 

kegiatan pramuka. 

    

12. Saya belum mengenakan 

atribut dan berpenampilan 

rapih pada saat mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler 

pendidikan kepramukaan. 

    

13. Saya membawa buku saku saat 

latihan rutin ekstrakurikuler 

pramuka. 

    

14. Saya belum bisa mengamalkan 

Dwi Darma dan Tri Satya 

Pramuka dalam kehidupan 

sehari-hari. 

    

15. Saya memakai kaos kaki hitam 

dan sepatu hitam saat latihan 

rutin ekstrakurikuler pramuka. 

    

16. Saya menggunakan waktu 

istirahat untuk mengerjakan 

tugas individu yang diberikan 

Pembina. 

    

17. Saya mengobrol dengan teman 

ketika mengikuti upacara 

pembukaan dan penutupan 

latihan rutin ekatrakurikuler 

pramuka. 

    

18.  Melalui esktrakurikuler 

pramuka saya menjadi lebih 
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peduli dengan sesama 

manusia. 

19. Kegiatan ekstrakurikuler hanya 

membuat kelelahan dan 

mengganggu kegiatan saya. 

    

20. Saya mendengarkan dan 

mencatat dengan baik saat 

Pembina menjelaskan materi. 

    

21. Saya menyapa teman yang 

berbeda agama dengan bahasa 

yang baik. 

    

22. Saya membuat gaduh di kelas 

saat kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka.  

    

23. Setelah selesai menggunakan 

buku dan alat tulis saya menata 

dan menyimpan dengan rapi. 

    

24. Saya malas bertanya kepada 

Pembina walaupun belum 

mengerti materi yang 

disampaikan. 

    

25. Saya berdoa sebelum dan 

sesudah melakukan kegiatan. 

    

26.  Saya berkata-kata kasar ketika 

berbicara dengan teman. 

    

27. Saya berkata sopan ketika 

berbicara dengan pembina. 

    

28.  Ketika melihat teman 

melakukan kesalahan saya 

akan menegurnya. 
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29. Saya ikut serta menyampaikan 

pendapat ketika berdiskusi 

kelompok. 

    

30. Setelah mengikuti kegiatan 

pramuka saya menjadi sopan 

terhadap siapapun. 

    

31. Ketika melakukan kesalahan 

saya menangis dan enggan 

melaksanakan hukuman yang 

diberikan. 

    

32. Saya malas mengajak teman 

untuk ikut serta dan aktif 

dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka. 
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Angket Penelitian Variabel Pola Asuh Orang Tua SDN Gugus Mawardhi 

Kecamatan Kaliwungu  

 

 

 

 

 

 Petunjuk Pengisian Angket 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti! 

2. Angket ini adalah angket yang berhubungan diri pribadi adik-adik. 

3. Mohon isi semua pertanyaan dan jangan sampai ada yang terlewat. 

4. Berilah tanda () pada salah satu pilihan yang dianggap sesuai 

dengan keadaan adik-adik. 

5. Jika ingin mengganti jawaban yang baru, berilah dua garis 

mendatar pada jawaban sebelumnya (=) kemudian beri () pada 

jawaban yang baru. 

6. Angket ini tidak ada hubungannya dengan nilai akadimik adik-

adik. 

7. Isilah setiap pertanyaan dengan jujur. 

8. Berikut terdapat 40 pernyataan. Setiap pernyataan diikuti dengan 4 

pilihan jawaban sebagai berikut: 

a. SELALU = jika pernyataan tersebut  SELALU dilakukan.  

b. SERING = jika pernyataan tersebut SERING dilakukan 

dan kadang-kadang tidak dilakukan. 

c. KADANG-KADANG = jika pernyataan tersebut 

KADANG-KADANG dilakukan dan sering tidak 

dilakukan. 

d. TIDAK PERNAH = jika pernyataan tersebut TIDAK 

PERNAH dilakukan sama sekali. 

9. SELAMAT MENGERJAKAN! 

Nama  : 

Kelas  : 

No.Urut : 

Sekolah : 
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No. Pertanyaan 

Alternatif jawaban 

Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1. Saya dituntut (dipaksa) orang 

tua untuk patuh pada perintah 

mereka. 

    

2. Saya diberi hukuman setiap 

kali melakukan kesalahan. 

    

 3. Saya dituntut (dipaksa) untuk 

menurut apapun keinginan 

mereka.  

    

4. Orang tua enggan memberikan 

alasan saat saya harus menuruti 

kemauan mereka. 

    

5. Apabila mendapatkan nilai 

yang jelek, orang tua marah 

dan memberi hukuman kepada 

saya. 

    

6. Saya belum pernah dilibatkan 

dalam membuat aturan di 

rumah. 

    

7. Ketika berpendapat, orang tua 

enggan mendengarkan 

pendapat saya. 

    

8. Orang tua enggan mengizinkan 

memilih ekstrakurikuler yang 

saya mau. 

    

9. Ketika berbelanja orang tua 

memperbolehkan memilih 

barang yang saya mau (misal: 

sepatu atau tas). 
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10. Orang tua mengatur jam 

belajar saya. 

    

11. Orang tua enggan membantu 

saya ketika kesulitan dalam 

belajar (misal: dalam 

mengerjakan PR). 

    

12. Orang tua enggan menanyakan 

PR kepada saya, apakah sudah 

dikerjakan atau belum. 

    

13. Orang tua membiarkan ketika 

saya berkelahi dengan teman. 

    

14. Orang tua menuruti keinginan 

saya untuk membeli sesuatu 

yang harganya terlalu mahal. 

    

15. Orang tua mengizinkan saya 

untuk menonton TV hingga 

berjam-jam tanpa belajar. 

    

16. Orang tua membiarkan saya 

makan disembarang  tempat. 

    

17. Saya dibiarkan ketika sore hari 

belum mandi. 

    

18. Saya melakukan kesalahan 

tanpa mendapat hukuman dari 

orang tua. 

    

19. Orang tua membiarkan 

walaupun saya malas belajar. 

    

20. Jika terjadi perbedaan 

pendapat, orang tua 

menghargai pendapat saya. 

    

21. Orang tua mengajak saya 

untuk ibadah bersama-sama. 
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22. Orang tua mengajak berdiskusi 

saya tentang peraturan di 

rumah. 

    

23. Orang tua mendukung bakat 

yang saya miliki. 

    

24. Orang tua enggan menegur 

ketika saya salah. 

    

25. Saya diberi apresiasi (hadiah) 

ketika mendapat nilai yang 

bagus. 

    

26. Sebelum saya dihukum, orang 

tua memberi penjelasan 

(nasehat). 

    

27. Orang tua enggan membantu 

saya memcahkan masalah 

walaupun sudah 

menceritakannya. 

    

28. Kegiatan sepulang sekolah 

dibuat atas keputusan orang tua 

tanpa berdiskusi dengan saya. 

    

29. Orang tua menyiapkan dan 

membiasakan saya untuk 

sarapan sebelum berangkat 

sekolah. 

    

30. 
Jika saya sakit orang tua 

memberikan perhatian yang 

hangat dan penuh kasih 

sayang. 

    

31. Jika saya sakit orang tua 

mengizinkan saya kepada guru 

di sekolah untuk istirahat di 

rumah. 
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Angket Penelitian Variabel Karakter Disiplin SDN Gugus 

Mawardhi Kecamatan Kaliwungu  

 

 

 

 

 

 Petunjuk Pengisian Angket 

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti! 

2. Angket ini adalah angket yang berhubungan diri pribadi adik-adik. 

3. Mohon isi semua pertanyaan dan jangan sampai ada yang terlewat. 

4. Berilah tanda () pada salah satu pilihan yang dianggap sesuai 

dengan keadaan adik-adik. 

5. Jika ingin mengganti jawaban yang baru, berilah dua garis 

mendatar pada jawaban sebelumnya (=) kemudian beri () pada 

jawaban yang baru. 

6. Angket ini tidak ada hubungannya dengan nilai akadimik adik-

adik. 

7. Isilah setiap pertanyaan dengan jujur. 

8. Berikut terdapat 40 pernyataan. Setiap pernyataan diikuti dengan 4 

pilihan jawaban sebagai berikut: 

a. SELALU = jika pernyataan tersebut  SELALU dilakukan.  

b. SERING = jika pernyataan tersebut SERING dilakukan 

dan kadang-kadang tidak dilakukan. 

c. KADANG-KADANG = jika pernyataan tersebut 

KADANG-KADANG dilakukan dan sering tidak 

dilakukan. 

d. TIDAK PERNAH = jika pernyataan tersebut TIDAK 

PERNAH dilakukan sama sekali. 

9. SELAMAT MENGERJAKAN! 

Nama  : 

Kelas  : 

No.Urut : 

Sekolah : 
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No. Pertanyaan 

Alternatif jawaban 

Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1. Saya hadir di kelas sebelum bel 

masuk berbunyi. 

    

2. Saya mematuhi tata tertib 

sekolah hanya ketika diawasi 

oleh Bapak/Ibu Guru. 

    

3. Saya berangkat lebih pagi 

ketika piket. 

    

4. Saya mendapatkan hukuman 

yang berlebihan ketika 

melakukan kesalahan. 

    

5. Saya malas membuang sampah 

di tempat sampah. 

    

6. Saya mendapatkan bentakan 

ketika melakukan kesalahan. 

    

7. Saya mengembalikan buku 

milik sekolah setelah selesai 

membaca. 

    

8. Saya enggan menyapa Bapak 

Ibu Guru ketika bertemu. 

    

9. Saya berbicara dengan sopan 

kepada Bapak Ibu Guru. 

    

10. Saya mengikuti upacara 

bendera. 

    

11. Saya malas berbaris dengan 

rapih ketika mengikuti upacara 

bendera. 

    

12. Saya membawa buku sesuai 

dengan jadwal hari ini. 
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13. Saya enggan untuk membawa 

perlengkapan alat tulis sendiri. 

    

14. Saya malas bertanya tentang 

materi yang belum saya 

pahami. 

    

15. Saya suka berkelahi dengan 

teman. 

    

16. Saya mengerjakan setiap 

ulangan atau ujian dengan 

jujur. 

    

17. Saya membuat keributan ketika 

Bapak Ibu Guru meninggalkan 

kelas. 

    

18. Saya malas menyelesaikan 

tugas/PR dengan tepat waktu. 

    

19. Saya meluangkan waktu di 

rumah untuk belajar. 

    

20. Di rumah saya mengulangi 

kembali materi yang telah 

diajarkan . 

    

21. Saya mengerjakan PR di 

sekolah. 

    

22. Saya enggan meminta izin 

terlebih dahulu ketika ingin 

pergi ke toilet. 

    

23. Ketika sedang bekerja 

kelompok saya bergantung 

pada teman yang pintar. 

    

24. Saya makan di kelas ketika 

guru sedang menyampaikan 

materi. 
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25. Saya memakai atribut dengan 

lengkap dan benar. Seperti 

dasi, ikat pinggang dan sepatu 

berwarna hitam. 

    

26. Saya malas mengerjakan soal 

yang sulit. 

    

27. Saya lebih suka belajar 

daripada menonton TV atau 

bermain. 

    

28. Saya mengeluh dan protes 

ketika diadakan ulangan 

dadakan. 

    

29. Saya mengajak teman 

berbicara ketika sedang 

membaca Asmaul Husna. 

    

30. Saya berdo’a dengan tenang 

sebelum dan sesudah 

pembelajaran. 

    

31. Saya enggan memakai topi saat 

upacara. 

    

32. Saya membawa kaos olahraga 

di tas ketika ada jadwal 

olahraga. 

    

33. Saya suka mencoret-coret 

tembok kelas dan kamar 

mandi. 

    

34. Saya melakukan ibadah (sholat 

bagi yang muslim) dengan 

tepat waktu. 
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LAMPIRAN 10 

CONTOH PENGISIAN ANGKET EKSTRAKURIKULER 

PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN 
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LAMPIRAN 11 

CONTOH PENGISIAN ANGKET PENELITIAN POLA ASUH 

ORANG TUA 
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LAMPIRAN 12 

CONTOH PENGISIAN ANGKET PENELITIAN 

PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN SISWA 
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LAMPIRAN 13 

HASIL UJI NORMALITAS 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Pendidikan 

Kepramukaan 

.068 120 .200* .983 120 .133 

Pola Asuh Orang Tua .068 120 .200* .983 120 .122 

Disiplin Siswa .066 120 .200* .979 120 .054 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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LAMPIRAN 14 

HASIL UJI LINIERITAS 

1. Uji linieritas ekstrakurikuler kepramukaan dengan disiplin siswa 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Disiplin Siswa * 

Pendidikan 

Kepramukaan 

Between 

Groups 

(Combined) 18518.125 49 377.921 2.539 .000 

Linearity 8097.543 1 8097.543 54.410 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

10420.582 48 217.095 1.459 .074 

Within Groups 10417.667 70 148.824   

Total 28935.792 119    

 

2. Uji linieritas pola asuh orang tua dengan disiplin siswa 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Disiplin 

Siswa * 

Pola Asuh 

Orang Tua 

Between 

Groups 

(Combined) 18528.005 41 451.903 3.387 .000 

Linearity 11737.737 1 11737.737 87.967 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

6790.268 40 169.757 1.272 .181 

Within Groups 10407.786 78 133.433   

Total 28935.792 119    
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LAMPIRAN 15 

HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 12.327 9.419  1.309 .193   

Pendidikan 

Kepramukaan 

.302 .090 .269 3.364 .001 .725 1.380 

Pola Asuh Orang 

Tua 

.669 .108 .496 6.203 .000 .725 1.380 

a. Dependent Variable: Disiplin Siswa 
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LAMPIRAN 16 

UJI KORELASI 

1. Korelasi sederhana antara ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dengan 

disiplin siswa 

Correlations 

 Ekstrakurik

uler Pend. 

Kepramuka

an 

Karakter 

Disiplin 

Siswa 

Ekstrakurikuler 

Pend. 

Kepramukaan 

Pearson 

Correlation 

1 ,529** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 120 120 

Karakter 

Disiplin Siswa 

Pearson 

Correlation 

,529** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 120 120 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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2. Korelasi sederhana antara pola asuh orang tua dengan disiplin siswa 

Correlations 

 Pola Asuh 

Orang Tua 

Karakter 

Disiplin 

Siswa 

Pola Asuh 

Orang Tua 

Pearson 

Correlation 

1 ,637** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 120 120 

Karakter 

Disiplin Siswa 

Pearson 

Correlation 

,637** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 120 120 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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LAMPIRAN 17 

UJI KORELASI GANDA 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 
.677a .458 .449 11.577 

a. Predictors: (Constant), Pola Asuh Orang Tua, 

Pendidikan Kepramukaan 
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LAMPIRAN 18 

UJI F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 
13254.419 2 6627.209 49.446 .000b 

Residual 
15681.373 117 134.029   

Total 
28935.792 119    

a. Dependent Variable: Disiplin Siswa 

b. Predictors: (Constant), Pola Asuh Orang Tua, Pendidikan Kepramukaan 
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LAMPIRAN 19 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU 

Tema/Topik : Pembelajaran PKn di SD. 

Nama Sekolah : SD N 1 Krajankulon. 

Tanggal : Kaliwungu, 25 Maret 2019 

Pertanyaan Jawaban 

1. Berapakah jumlah siswa di SD? 1. 180 siwa. 

2. Kurikulum apakah yang digunakan 

di sekolah ini? 

2. Kelas 1 sampai 6 sudah 

menggunakan Kurikulum 2013. 

3. Apakah ada kendala yang dihadapi 

ketika menggunakan kurikulum 

tersebut? Jika ada, kendala apa saja 

yang dihadapi? 

3. Ada, ketika anak akan mengikuti 

ujian materi yang diujikan itu masih 

banyak yang diadopsi dari KTSP 

sedangkan materi yang diajarakan di 

K13 berupa tematik, nah disitu guru 

harus mengejar materi yang diajarkan 

untuk ujian yang akan dihadapi anak. 

4. Bagaima keadaan sarana dan 

prasarana di sekolah? Apakah sudah 

cukup untuk menunjang penggunaan 

kurikulum tersebut? 

4. Sudah, buku siswa dan buku guru 

semuanya sudah dicukupi. 

5. Pelajaran apa yang diminati siswa? 5. Karena pembelajaran tematik maka 

minat siswa untuk satu pelajaran 

belum begitu terfokuskan. 

6. Lalu bagaimana dengan 

pembelajaran PKn? Apakah diminati 

oleh siswa? 

6. Kurang diminati. 

7. Bagaimana cara mengajar/metode 

yang  Bapak/Ibu terapkan pada 

pembelajaran PKn? 

7. Bisa dengan melihat buku sumber 

yang lain atau dengan menggunakan 

alam sekitar di lingkunga. 

8. Bagaimana antusiasme siswa dalam 

pembelajaran dengan metode yang 

diberikan? 

8. Antusiasme anak akan bertambah 

jika guru memberikan metode yang 

baru. 

9. Apakah ada kendala dalam 

menerapkan metode tersebut? Jika ada 

apa saja kendala yang dihadapi? 

9. Tidak ada. 

10. Apakah dalam pembelajaran PKn 

masih terdapat siswa yang 

mendapatkan nilai di bawa KKM? 

10. Ada. 

11. Kira-kira berapa presentasinya? 11. Presentasinya yang di atas 80% 

yang di bawah hanya 20%. 

12. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu 

tentang pembelajaran PKn di SD? 

12. Menumbuhkan rasa simpati 

terhadap sesama teman dan 
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Apakah output yang diharapkan dari 

pembelajaran PKn di SD? 

menghargai perbedaan yang ada di 

sekitar. 

13. Apakah output yang diharapkan 

tersebut sudah sesuai dengan realita 

yang ada? 

13. Belum 100% karena masih ada 

beberapa anak yang egois atau masih 

gemar mengejek temannya. 

14. Menurut Bapak/Ibu apakah 

pembelajaran PKn di SD sudah sesuai 

dengan pembentukan manusia 

Pancasila yang dewasa ini sedang 

marak ditegakkan? 

14. Hampir sempurna karena untuk 

sikap setiap hari dapi pagi sampai sore 

itu terpantau oleh sekolah. 

15. Apakah karakteristik siswa di SD 

ini sudah sesuai dengan yang 

diharapkan oleh pembentukan manusia 

Pancasila? Jika belum, upaya apa yang 

dilakukan sekola? 

15. Sudah. 

16. Jika sudah, sikap apa saja yang 

menunjukkan siswa sudah memenuhi 

kritera manusia Pancasila? 

16. Memiliki rasa tanggung jawab 

yang besar dengan melakukan 

kewajibannya tanpa instruksi atau 

komando. 

17. Untuk pembelajaran PKn pasti 

terdapat aspek-aspek yang ingin 

dicapai, seperti meningkatkan 

Nasionalismen dan Patriotisme anak, 

apakah kedua aspek itu sudah 

tercapai? Jika sudah sikap apa yang 

ditunjukkan siswa? 

17. Kalau sikap Nasionalisme sudah, 

tapi untuk sikap Patriotisme mungkin 

masih butuh banyak motivasi dan 

bimbingan baik dari guru maupun dari 

orang tua. 

18. Jika belum, upaya apa yang 

ditanamkan sekolah untuk 

menanamkan aspek tersebut? 

18. Dengan memberikan motivasi dan 

bimbingan setiap hari. 

19. Bagaimana keperdulian siswa 

terhadap lingkungan? Dari cara 

membuang sampah sampai kebersihan 

kelas. 

19. Sudah baik walaupun awalnya 

memakai sanksi dulu, yang 

membuang sampah sembarangan akan 

didenda, menyiram tanaman atau 

membersihkan halaman. 

20. Bagaimana keperdulian siswa 

terhadap sesama siswa? 

20. Sudah baik. 

21. Apakah siswa memiliki karakter 

individualisme? 

21. Pasti ada beberapa anak yang 

masih memiliki karakter tersebut. 

22. Jika punya, apa yang dilakukan 

sekolah untuk meminimalisir hal 

tersebut? 

22. Mengajaknya bekerja tim dan 

mengajak sosialisasi dengan sesama 

manusia dengan lebih sering. 

23. Apakah media yang menunjang 

pembelajaran PKn di SD ini? 

23. Contoh-contoh gambar atau 

praktik langsung.  

24. Apa sajakah ekstra kurikuler yang 

ada di SD ini? 

24. Pramuka yang wajib. 

25. Menurut Bapak/Ibu apakah ekstra 

kurikuler tersebut dapat meningkatkan 

25. Ekstra Pramuka yang mungkin 

sangat berpengaruh ke pembelajaran 

PKn. 
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minat siswa terhadap pembelajaran 

PKn di SD ini? 

Tema/Topik : Pembelajaran PKn di SD. 

Nama Sekolah : SD N 3 Kutoharjo. 

Tanggal  : Kaliwungu, 20 Maret 2019 

Pertanyaan Jawaban 

1. Berapakah jumlah siswa di SD? 1. 242 siswa. 

2. Kurikulum apakah yang digunakan 

di sekolah ini? 

2. Kurikulum 2013. 

3. Apakah ada kendala yang dihadapi 

ketika menggunakan kurikulum 

tersebut? Jika ada, kendala apa saja 

yang dihadapi? 

3. Setiap anak memiliki kemampuan 

yang berbeda-beda, untuk anak yang 

kurang akan menjadi kendala untuk 

melanjutkan materi sedangkan 

tuntutan K13 harus beralih materi 

setiap harinya. 

4. Bagaima keadaan sarana dan 

prasarana di sekolah? Apakah sudah 

cukup untuk menunjang penggunaan 

kurikulum tersebut? 

4. Sudah memenuhi tapi untuk alat 

peraga biasanya kami ciptakan 

sendiri. 

5. Pelajaran apa yang diminati siswa? 5. Kalau anak yang mampu mengikuti 

semua pelajaran pasti diminati dari 

yang Matematika, PKn sampai 

kesenian tapi kalau yang kurang bisa 

mengikuti paling ya SBdP dan 

olahraga. 

6. Lalu bagaimana dengan 

pembelajaran PKn? Apakah diminati 

oleh siswa? 

6. Diminati. 

7. Bagaimana cara mengajar/metode 

yang  Bapak/Ibu terapkan pada 

pembelajaran PKn? 

7. Ceramah, diskusi dan bermain 

perang tergantung kebutuhan manteri. 

8. Bagaimana antusiasme siswa dalam 

pembelajaran dengan metode yang 

diberikan? 

8. Sangat antusias. 

9. Apakah ada kendala dalam 

menerapkan metode tersebut? Jika ada 

apa saja kendala yang dihadapi? 

9. Tidak ada karena anak yang kurang 

disatukan dengan anak yang mampu 

jadi saling membantu. 

10. Apakah dalam pembelajaran PKn 

masih terdapat siswa yang 

mendapatkan nilai di bawa KKM? 

10. Masih ada. 

11. Kira-kira berapa presentasinya? 11. Kira-kira hanya 10%. 

12. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu 

tentang pembelajaran PKn di SD? 

Apakah output yang diharapkan dari 

pembelajaran PKn di SD? 

12. Pembentukan karakter dan 

kepribadian yang luhur. 



216 
 

 

13. Apakah output yang diharapkan 

tersebut sudah sesuai dengan realita 

yang ada? 

13. Sudah walaupun masih bertahap 

contohnya ketika berdoa mereka tahu 

kalau itu adalah hal yang sakral maka 

dari itu dia akan melakukan itu secara 

khusyuk dengan tidak main sendiri 

atau mengganggi temannya ketika 

berdoa. 

14. Menurut Bapak/Ibu apakah 

pembelajaran PKn di SD sudah sesuai 

dengan pembentukan manusia 

Pancasila yang dewasa ini sedang 

marak ditegakkan? 

14. Sudah. 

15. Apakah karakteristik siswa di SD 

ini sudah sesuai dengan yang 

diharapkan oleh pembentukan manusia 

Pancasila? Jika belum, upaya apa yang 

dilakukan sekola? 

15. Sudah. 

16. Jika sudah, sikap apa saja yang 

menunjukkan siswa sudah memenuhi 

kritera manusia Pancasila? 

16. Dapat menempatkan diri dimana 

harus serius dimana bisa bercanda. 

Intiya disiplin. 

17. Untuk pembelajaran PKn pasti 

terdapat aspek-aspek yang ingin 

dicapai, seperti meningkatkan 

Nasionalismen dan Patriotisme anak, 

apakah kedua aspek itu sudah 

tercapai? Jika sudah sikap apa yang 

ditunjukkan siswa? 

17. Sudah jelas, Nasionalisme 

misalnya setiap hari Senin siswa 

mengikuti upacara dan sebelum 

masuk baris-berbaris dulu dengan 

rapi. 

18. Jika belum, upaya apa yang 

ditanamkan sekolah untuk 

menanamkan aspek tersebut? 

18. Memberi bimbingan terus 

menerus.  

19. Bagaimana keperdulian siswa 

terhadap lingkungan? Dari cara 

membuang sampah sampai kebersihan 

kelas. 

19. Jelas, kalau ada yang melanggar 

akan dikenai sanksi menyapu sendiri 

di halaman sekolah. 

20. Bagaimana keperdulian siswa 

terhadap sesama siswa? 

20. Sudah baik, ketika ada teman yang 

sakit atau ada sanak saudara yang 

meninggal mereka akan datang untuk 

sekedar menghibur temannya yang 

sedang tertimpa musibah. 

21. Apakah siswa memiliki karakter 

individualisme? 

21. Ada, terutama untuk anak-anak 

yang pintar kadang tidak mau 

membantu temannya dan anak yang 

kurang pun tidak akan mau karena 

minder. 

22. Jika punya, apa yang dilakukan 

sekolah untuk meminimalisir hal 

tersebut? 

22. Dengan metode diskusi tadi, jadi 

anak yang kurang dan yang mampu 

akan berbaur dalam satu kelompok, 

anak yang mamou akan membimbing 
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temannya yang kurang agar 

kelompoknya tidak tertinggal. 

23. Apakah media yang menunjang 

pembelajaran PKn di SD ini? 

23. Benda-benda konkret, belajar 

dengan alam sekitar dan gambar. 

24. Apa sajakah ekstra kurikuler yang 

ada di SD ini? 

24. Pramuka, rebana dan baca tulis 

Al-Qur’an. 

25. Menurut Bapak/Ibu apakah ekstra 

kurikuler tersebut dapat meningkatkan 

minat siswa terhadap pembelajaran 

PKn di SD ini? 

25. Ya, terutama pramuka akan 

meningkatkan kedisiplinan dan 

keperdulian terhadap sesama, kalau 

yang baca tulis Al-Qur’an itukan bisa 

meningkatkan ketaqwaan terhadap 

Tuhan YME. 
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Tema/Topik : Pembelajaran PKn di SD. 

Nama Sekolah : SD N 4 Krajankulon. 

Tanggal : Kaliwungu, 1 April 2019 

Pertanyaan Jawaban 

1. Berapakah jumlah siswa di SD? 1. 186 siswa. 

2. Kurikulum apakah yang digunakan 

di sekolah ini? 

2. Untuk kelas 1, 2, 4 dan 5 sudah 

K13, sedangkan utuk kelas 3 dan 6 

masih KTSP. 

3. Apakah ada kendala yang dihadapi 

ketika menggunakan kurikulum 

tersebut? Jika ada, kendala apa saja 

yang dihadapi? 

3. Ada, materinya kurang lengkap. 

4. Bagaima keadaan sarana dan 

prasarana di sekolah? Apakah sudah 

cukup untuk menunjang penggunaan 

kurikulum tersebut? 

4. Belum, terutama alat peraga dan 

buku sumber yang masih terbatas 

jumlahnya. 

5. Pelajaran apa yang diminati siswa? 5. Rata-rata olahraga dan kesenian. 

6. Lalu bagaimana dengan 

pembelajaran PKn? Apakah diminati 

oleh siswa? 

6. Diminati walaupun lebih banyak 

diminati olahraga dan kesenian. 

7. Bagaimana cara mengajar/metode 

yang  Bapak/Ibu terapkan pada 

pembelajaran PKn? 

7. Ceramah, tugas dan karena K13 

maka banyak diskusi. 

8. Bagaimana antusiasme siswa dalam 

pembelajaran dengan metode yang 

diberikan? 

8. Ketika guru menggunakan metode 

baru pasti antusiasme siswa 

meningkat. 

9. Apakah ada kendala dalam 

menerapkan metode tersebut? Jika ada 

apa saja kendala yang dihadapi? 

9. Ada, anak belum terbiasa 

mengungkapkan pndapat jadi kalau 

diskusi, tanya jawab atau presentasi 

itu banyak anak-anak yang cenderung 

masih diam. 

10. Apakah dalam pembelajaran PKn 

masih terdapat siswa yang 

mendapatkan nilai di bawa KKM? 

10. Ada, masih banyak. 

11. Kira-kira berapa presentasinya? 11. Ada kalau 40%. 

12. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu 

tentang pembelajaran PKn di SD? 

Apakah output yang diharapkan dari 

pembelajaran PKn di SD? 

12. Menumbuhkan rasa disiplin dan 

tanggung jawab yang tinggi. 

13. Apakah output yang diharapkan 

tersebut sudah sesuai dengan realita 

yang ada? 

13. Sudah walaupun belum 100% itu 

juga tergantung latar belakang. 
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14. Menurut Bapak/Ibu apakah 

pembelajaran PKn di SD sudah sesuai 

dengan pembentukan manusia 

Pancasila yang dewasa ini sedang 

marak ditegakkan? 

14. Sudah, tapi belum 100% karena 

pengaruh keluarga dan lingkungan itu 

juga besar dalam pembentukan 

karakter anak. 

15. Apakah karakteristik siswa di SD 

ini sudah sesuai dengan yang 

diharapkan oleh pembentukan manusia 

Pancasila? Jika belum, upaya apa yang 

dilakukan sekola? 

15. Belum maksimal, uapaya yang 

dilakukan ya setiap hari diajarkan 

pembacaan Asmaul husna, PPK, 

literasi dan menyanyikan lagu-lagu 

nasional. 

16. Jika sudah, sikap apa saja yang 

menunjukkan siswa sudah memenuhi 

kritera manusia Pancasila? 

16. Anak-anak sudah melakukan 

kewajibannya dengan sendiri 

contohnya ketika dapat giliran 

memimpin membaca Asmaul husna 

dia akan menempatkan diri sebelum 

dimulai ataupun disuruh inikan 

mencerminkan rasa tanggung jawab 

dan diseplin yang sedang dilatih. 

17. Untuk pembelajaran PKn pasti 

terdapat aspek-aspek yang ingin 

dicapai, seperti meningkatkan 

Nasionalismen dan Patriotisme anak, 

apakah kedua aspek itu sudah 

tercapai? Jika sudah sikap apa yang 

ditunjukkan siswa? 

17. Sudah. 

18. Jika belum, upaya apa yang 

ditanamkan sekolah untuk 

menanamkan aspek tersebut? 

18. Memberi motivasi dan bimbingan 

setiap hari, jangan bosan-bosan 

menegur atau menasehati. 

19. Bagaimana keperdulian siswa 

terhadap lingkungan? Dari cara 

membuang sampah sampai kebersihan 

kelas. 

19. Sudah baik tapi belum 

menyeluruh. Masih butuh pengawasan 

dari guru. 

20. Bagaimana keperdulian siswa 

terhadap sesama siswa? 

20. Sudah baik, contohnya sudah 

jarang sekali ada anak berkelahi. 

21. Apakah siswa memiliki karakter 

individualisme? 

21. Ada pasti ada, tapi sudah sangat 

minim sekali. 

22. Jika punya, apa yang dilakukan 

sekolah untuk meminimalisir hal 

tersebut? 

22. Mengajarkan diskusi dan 

bersosialisasi dengan lingkungan 

sekitar dengan begitu anak tahu bahwa 

mereka hidup sebagai makhluk sosial 

bukan individual jadi mereka 

membutuhkan orang lain. 

23. Apakah media yang menunjang 

pembelajaran PKn di SD ini? 

23. Gambar, sosialisasi dengan 

masyartakat dan lingkungan alam 

sekitar. 

24. Apa sajakah ekstra kurikuler yang 

ada di SD ini? 

24. Drumb band, pramuka, bola voli 

dan seni baca Al-Qur’an. 
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25. Menurut Bapak/Ibu apakah ekstra 

kurikuler tersebut dapat meningkatkan 

minat siswa terhadap pembelajaran 

PKn di SD ini? 

25. Ya bisa meningkatkan mungkin 

hanya butuh waktu saja. 

 

Tema/Topik : Pembelajaran PKn di SD. 

Nama Sekolah : SD N 5 Krajankulon. 

Tanggal : Kaliwungu, 1 April 2019 

Pertanyaan Jawaban 

1. Berapakah jumlah siswa di SD? 1. 47 siswa untuk kelas 5. 

2. Kurikulum apakah yang digunakan 

di sekolah ini? 

2. Kurikulum 2013. 

3. Apakah ada kendala yang dihadapi 

ketika menggunakan kurikulum 

tersebut? Jika ada, kendala apa saja 

yang dihadapi? 

3. Waktu yang terlalu singkat untuk 

satu materi, jadi anak belum paham 

betul suda harus ganti materi. 

4. Bagaima keadaan sarana dan 

prasarana di sekolah? Apakah sudah 

cukup untuk menunjang penggunaan 

kurikulum tersebut? 

4. Sudah cukup. 

5. Pelajaran apa yang diminati siswa? 5. Kesenian. 

6. Lalu bagaimana dengan 

pembelajaran PKn? Apakah diminati 

oleh siswa? 

6. Diminati, karena ada selingan PPK. 

7. Bagaimana cara mengajar/metode 

yang  Bapak/Ibu terapkan pada 

pembelajaran PKn? 

7. Metodenya bervariasi ada ceramah, 

demonstrasi, diskusi tergantung 

kebutuhan materi. 

8. Bagaimana antusiasme siswa dalam 

pembelajaran dengan metode yang 

diberikan? 

8. Sangat antusias. 

9. Apakah ada kendala dalam 

menerapkan metode tersebut? Jika ada 

apa saja kendala yang dihadapi? 

9. Mungkin ketika diskusi karena anak 

belum terbiasa jadi sulit untuk 

mengungkapkan pendapatnya. 

10. Apakah dalam pembelajaran PKn 

masih terdapat siswa yang 

mendapatkan nilai di bawa KKM? 

10. Masih ada. 

11. Kira-kira berapa presentasinya? 11. Yang di bawah kita-kira 25%. 

12. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu 

tentang pembelajaran PKn di SD? 

Apakah output yang diharapkan dari 

pembelajaran PKn di SD? 

12. Meningkatkan karakter yang 

disiplin dan memiliki rasa toleransi 

yang tinggi terhadap setiap perbedaan 

yang ada disekitarnya. 

13. Apakah output yang diharapkan 

tersebut sudah sesuai dengan realita 

yang ada? 

13. Sudah, karena setiap hari guru-

guru memberi contoh yang nyata jadi 

anak bisa langsung meniru apa yang 

dilakukan oleh guru-gurunya. 
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14. Menurut Bapak/Ibu apakah 

pembelajaran PKn di SD sudah sesuai 

dengan pembentukan manusia 

Pancasila yang dewasa ini sedang 

marak ditegakkan? 

14. Sudah. 

15. Apakah karakteristik siswa di SD 

ini sudah sesuai dengan yang 

diharapkan oleh pembentukan 

manusia Pancasila? Jika belum, upaya 

apa yang dilakukan sekola? 

15. Sudah, jika belum ya seperti itu 

tadi memberi contoh nyata agar anak 

bisa meniru. 

16. Jika sudah, sikap apa saja yang 

menunjukkan siswa sudah memenuhi 

kritera manusia Pancasila? 

16. Sikap yang terlihat adalah ketika 

bertemu dengan gurunya dia akan 

memberikan senyum, sapa dan salam 

bahkan merangkul atau menggandeng 

gurunya mirip seperti dengan orang 

tuanya sendiri. 

17. Untuk pembelajaran PKn pasti 

terdapat aspek-aspek yang ingin 

dicapai, seperti meningkatkan 

Nasionalismen dan Patriotisme anak, 

apakah kedua aspek itu sudah 

tercapai? Jika sudah sikap apa yang 

ditunjukkan siswa? 

17. Menurut saya sudah tercapai. 

Sikap yang ditunjukkan di kelas itu 

contonya anak akan menurut ketika 

diberi nasehat oleh gurunya. 

18. Jika belum, upaya apa yang 

ditanamkan sekolah untuk 

menanamkan aspek tersebut? 

18. Memberi nasehat dan motivasi 

setiap hari. 

19. Bagaimana keperdulian siswa 

terhadap lingkungan? Dari cara 

membuang sampah sampai kebersihan 

kelas. 

19. Kalau untuk lingkungan sekolah 

ini mereka sudah perduli. 

20. Bagaimana keperdulian siswa 

terhadap sesama siswa? 

20. Sudah baik. 

21. Apakah siswa memiliki karakter 

individualisme? 

21. Sikap individualismenya sangat 

rendah karena kebanyakan anak disini 

senang berbagi dengan temannya. 

22. Jika punya, apa yang dilakukan 

sekolah untuk meminimalisir hal 

tersebut? 

22. Menasehati dan melatihnya 

bersosialisasi dan berdiskusi dengan 

teman dan orang-orang disekitarnya. 

23. Apakah media yang menunjang 

pembelajaran PKn di SD ini? 

23. Media gambar dan video 

pembelajaran. 

24. Apa sajakah ekstra kurikuler yang 

ada di SD ini? 

24. Pramuka dan Drum band. 

25. Menurut Bapak/Ibu apakah ekstra 

kurikuler tersebut dapat meningkatkan 

minat siswa terhadap pembelajaran 

PKn di SD ini? 

25. Bisa meningkatkan terutama untuk 

pramuka. 
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LAMPIRAN 20 

PROGRAM KERJA LATIHAN RUTIN  

PRAMUKA SIAGA SD N 1 KUTOHARJO TAHUN AJARAN 2021/2022 

Bulan  : Januari 

Pembina : Heru Setyawan 

No. Kegiatan 
Minggu Ke 

Ket 
1 2 3 4 

1 Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) × × × √  

2 Kerterampilan Baris-berbaris (KBB) √ √ × ×  

3 Kegiatan Pengembaraan × × √ ×  

4 Ketangkasan Pionering × √ × ×  

PROGRAM KERJA LATIHAN RUTIN  

PRAMUKA SIAGA SD N 1 KRAKANKULON TAHUN AJARAN 2021/2022 

Bulan  : Februari 

Pembina : Puji Sri Astuti 

No. Kegiatan 
Minggu Ke 

Ket 
1 2 3 4 

1 Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) × × × √  

2 Keterampilan Baris-berbaris (KBB) √ × √ ×  

3 
Keterampilan Pertolongan Pertama 

Gawat Darurat (PPGD)  
× √ × ×  

4 Keterampilan Morse dan Semaphore × × √ ×  

PROGRAM KERJA LATIHAN RUTIN  

PRAMUKA SIAGA SD N 4 KRAKANKULON TAHUN AJARAN 2021/2022 

Bulan  : Maret 

Pembina : Agus Dwi Sasmito 

No. Kegiatan 
Minggu Ke 

Ket 
1 2 3 4 

1 Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) × × × √  

2 Keterampilan Baris-berbaris (KBB) √ × √ ×  

3 
Keterampilan Membaca Sandi 

Pramuka 
√ × × ×  

4 Penjelajahan Tanda Jejak × √ × ×  
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PROGRAM KERJA LATIHAN RUTIN  

PRAMUKA SIAGA SD N 5 KRAKANKULON TAHUN AJARAN 2021/2022 

Bulan  : Juni 

Pembina : Ahmad Rifqi Zainudin 

No. Kegiatan 
Minggu Ke 

Ket 
1 2 3 4 

1 Perkemahan Sabtu Minggu (Persai) × × × √  

2 Ketarmpilan Baris-berbaris (KBB) × √ √ ×  

3 Keterampilan Tali Temali × × √ ×  

4 Keterampilan Menentukan Arah √ × × ×  

 

PROGRAM KERJA LATIHAN RUTIN  

PRAMUKA SIAGA SD N 3 KUTOHARJO TAHUN AJARAN 2021/2022 

Bulan  : Juli 

Pembina : Lilik Enggarwati 

No. Kegiatan 
Minggu Ke 

Ket 
1 2 3 4 

1 Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) × × × √  

2 Keterampilan Baris-berbaris (KBB) √ √ × ×  

3 
Keterampilan Membaca Sandi 

Pramuka 
× √ × ×  

4 Kegiatan Pengembaraan × × √ ×  
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METODE PEMBELAJARAN DAN LATIHAN 

SIAGA TAHUAN AJARAN 2021/2022 

No. Kegiatan 
Metode Pembelajaran dan 

Latihan 
Sasaran 

1. Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) Ceramah dan praktik lapangan 

Melatih kedisiplinan, kemandirian, 

keterampilan, dan ketangkasan peserta 

didik. 

2. Keterampilan Baris-berbaaris Ceramah dan praktik gerakan 

Peserta didik dapat mengetahui aba-aba 

dan pelasanaan di gerakan dasar di 

tempat. 

3. Kegiatan Pengembaraan Ceramah dan praktik lapangan 

Melatih kecakapan, kedisiplinan, 

kecintaan individu terhadap alam dan 

keberanian perserta didik. 

4. 
Keterampilan Pertolongan Pertama Gawat 

Darurat (PPGD) 

Ceramah, tanya jawab, dan 

praktik 

Melatih peserta didik agar memiliki rasa 

kemanusiaan dan keperdulian. 

5. Keterampilan Morse dan Semaphore 
Ceramah, tanya jawab, dan 

praktik gerakan 

Memperkenalkan tanda-tanda rahasia 

dalam kepramukaan kepada peserta 

didik. 
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6. Penjelajahan Tanda Jejak Praktik lapangan 
Melatih kedisiplinan, kecerdasan dan 

ketangkasan peserta didik. 

7. Keterampilan Membaca Sandi Pramuka 
Ceramah, tanya jawab, dan 

praktik 

Memperkenalkan tanda-tanda rahasia 

dalam kepramukaan kepada peserta 

didik. 

8. Ketangkasan Pionering Ceramah dan praktik 
Melatih kedisiplinan, kesabaran, dan 

rasa tanggung jawab peserta didik. 

9. Keterampilan Tali Temali Ceramah dan praktik 
Melatih kesabaran dan keterampilan 

peserta didik. 

10. Keterampilan Menentukan Arah Ceramah dan praktik 
Melatih kemampuan menelaah dan 

letangkasan peserta didik. 
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JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PRAMUKA SIAGA 

SD N 1 KUTOHARJO TAHUN AJARAN 2021/2022 

No. Minggu ke- Tanggal Pelaksanaan 
Pukul 

(WIB) 
Acara Latihan 

1. 2 Jum’at, 8 Januari 2021 

15.00-15.10 Upacara Pembukaan 

15.10-15.30 Permainan Rebut dan Rampas 

15.30-16.00 Latihan Keterampilan Baris-berbaris 

16.00-16.15 Tepuk  dan nyanyi 

16.15-16.30 Upacara Penutupan 

2. 3 Jum’at, 15 Januari 2021 

15.00-15.10 Upacara Pembukaan 

15.10-15.30 Latihan Keterampilan Baris-berbaris 

15.30-16.00 Latihan Ketangkasan Pionering 

16.00-16.15 Tepuk  dan nyanyi 

16.15-16.30 Upacara Penutupan 

3. 4 Jum’at, 22 Januari 2021  15.00-15.10 Upacara Pembukaan 
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15.10-15.20 Pengondisian peserta didik  

15.20-16.00 Latihan Kegiatan Pengembaraan 

16.00-16.15 Tepuk  dan nyanyi 

16.15-16.30 Upacara Penutupan 

4. 5 

 

 

 

 

Sabtu, 30 Januari 2021 

16.00-16.10 Upacara Pembukaan 

16.10-16.30 Tepuk dan nyanyi 

16.30-17.00 Mendirikan tenda masing-masing regu 

17.00-17.30 
Check perlengkapan dan kelengkapam 

peserta 

17.30-18.15 ISOMA 

18.15-18.25 Persiapan Upacara Api Unggun 

18.25-18.45 Upacara Api Unggun 

18.45-18.55 Persiapan Pentas Seni 

18.55-20.30 Pertujukan dan Pentas Seni Peserta 

20.30-05.00 ISTIRAHAT 
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Minggu, 31 Januari 2021 

05.00-06.00 Sholat Subuh dan Persiapan 

06.00-06.30 Olahraga  

06.30-07.30 Bersih diri dan Makan pagi 

07.30-07.40 Persiapan Lomba 

07.40-08.30 
Lomba KBB dan Ketangkasan 

Pionering per regu 

08.30-08.40 Persiapan Kegiatan Pengembaraan 

08.40-10.00 Kegiatan Pengembaraan 

10.00-10.15 ISTIRAHAT 

10.15-10.30 Upacara Penututpan 

10.30-10.45 Tepuk dan nyayi 

10.45-......... SAYONARA 
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JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PRAMUKA SIAGA 

SD N 1 KRAJANKULON TAHUN AJARAN 2021/2022 

No. Minggu ke- Tanggal Pelaksanaan 
Pukul 

(WIB) 
Acara Latihan 

1. 1 Jum’at, 5 Februari 2021 

15.00-15.10 Upacara Pembukaan 

15.10-15.30 Permainan Petani dan Pencuri 

15.30-16.00 Latihan Keterampilan Baris-berbaris 

16.00-16.15 Tepuk  dan nyanyi 

16.15-16.30 Upacara Penutupan 

2. 2 Jum’at, 12 Februari 2021 

15.00-15.10 Upacara Pembukaan 

15.10-15.30 Latihan Keterampilan Baris-berbaris 

15.30-16.00 
Latihan Keterampilan Pertolongan 

Pertama Gawat Darurat (PPGD) 

16.00-16.15 Tepuk  dan nyanyi 

16.15-16.30 Upacara Penutupan 
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3. 3 Jum’at, 19 Februari 2021  

15.00-15.10 Upacara Pembukaan 

15.10-15.20 Pengondisian peserta didik  

15.20-16.00 Latihan Morse dan Semaphore 

16.00-16.15 Tepuk  dan nyanyi 

16.15-16.30 Upacara Penutupan 

4. 5 

 

 

 

 

Sabtu, 27 Februari 2021 

16.00-16.10 Upacara Pembukaan 

16.10-16.30 Tepuk dan nyanyi 

16.30-17.00 Mendirikan tenda masing-masing regu 

17.00-17.30 
Check perlengkapan dan kelengkapam 

peserta 

17.30-18.15 ISOMA 

18.15-18.25 Persiapan Upacara Api Unggun 

18.25-18.45 Upacara Api Unggun 

18.45-18.55 Persiapan Pentas Seni 

18.55-20.30 Pertujukan dan Pentas Seni Peserta 
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20.30-05.00 ISTIRAHAT 

Minggu, 28 Februari 2021 

05.00-06.00 Sholat Subuh dan Persiapan 

06.00-06.30 Olahraga  

06.30-07.30 Bersih diri dan Makan pagi 

07.30-07.40 Persiapan Lomba 

07.40-08.30 Lomba KBB per regu 

08.30-08.40 
Persiapan Kegiatan Simulasi Bencana 

sederhana 

08.40-10.00 Kegiatan Simulasi Bencana sederhana 

10.00-10.15 ISTIRAHAT 

10.15-10.30 Upacara Penututpan 

10.30-10.45 Tepuk dan nyayi 

10.45-......... SAYONARA 
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JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PRAMUKA SIAGA 

SD N 4 KRAJANKULON TAHUN AJARAN 2021/2022 

No. Minggu ke- Tanggal Pelaksanaan 
Pukul 

(WIB) 
Acara Latihan 

1. 1 Jum’at, 5 Maret 2021 

15.00-15.10 Upacara Pembukaan 

15.10-15.30 Latihan Keterampilan Baris-berbaris  

15.30-16.00 Latihan Membaca Sandi Pramuka 

16.00-16.15 Tepuk  dan nyanyi 

16.15-16.30 Upacara Penutupan 

2. 2 Jum’at, 12 Maret 2021 

15.00-15.10 Upacara Pembukaan 

15.10-15.30 Pengondisian peserta didik 

15.30-16.00 
Latihan Penejelajahan Tanda Jejak 

dengan Sandi Pramuka 

16.00-16.15 Tepuk  dan nyanyi 

16.15-16.30 Upacara Penutupan 
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3. 3 Jum’at, 19 Maret 2021  

15.00-15.10 Upacara Pembukaan 

15.10-15.20 Permainan Loncat Berantai 

15.20-16.00 Latihan Keterampilan Baris-berbaris 

16.00-16.15 Tepuk  dan nyanyi 

16.15-16.30 Upacara Penutupan 

4. 5 

 

 

 

 

Sabtu, 27 Maret 2021 

16.00-16.10 Upacara Pembukaan 

16.10-16.30 Tepuk dan nyanyi 

16.30-17.00 Mendirikan tenda masing-masing regu 

17.00-17.30 
Check perlengkapan dan kelengkapam 

peserta 

17.30-18.15 ISOMA 

18.15-18.25 Persiapan Upacara Api Unggun 

18.25-18.45 Upacara Api Unggun 

18.45-18.55 Persiapan Pentas Seni 

18.55-20.30 Pertujukan dan Pentas Seni Peserta 
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20.30-05.00 ISTIRAHAT 

Minggu, 28 Maret 2021 

05.00-06.00 Sholat Subuh dan Persiapan 

06.00-06.30 Olahraga  

06.30-07.30 Bersih diri dan Makan pagi 

07.30-07.40 Persiapan Lomba 

07.40-08.30 Lomba KBB per regu 

08.30-08.40 
Persiapan Kegiatan Penjelajahan Tanda 

Jejak menggunakan Sandi Pramuka 

08.40-10.00 
Kegiatan Penjelajahan Tanda Jejak 

menggunakan Sandi Pramuka 

10.00-10.15 ISTIRAHAT 

10.15-10.30 Upacara Penututpan 

10.30-10.45 Tepuk dan nyayi 

10.45-......... SAYONARA 
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JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PRAMUKA SIAGA 

SD N 5 KRAJANKULON TAHUN AJARAN 2021/2022 

No. Minggu ke- Tanggal Pelaksanaan 
Pukul 

(WIB) 
Acara Latihan 

1. 1 Jum’at, 4 Juni 2021 

15.00-15.10 Upacara Pembukaan 

15.10-15.30 Pengondisian peserta didik  

15.30-16.00 
Latihan Keterampilan Menentukan 

Arah 

16.00-16.15 Tepuk  dan nyanyi 

16.15-16.30 Upacara Penutupan 

2. 2 Jum’at, 11 Juni 2021 

15.00-15.10 Upacara Pembukaan 

15.10-15.30 Permainan Petik Lari 

15.30-16.00 Latihan Keterampilan Baris-berbaris 

16.00-16.15 Tepuk  dan nyanyi 

16.15-16.30 Upacara Penutupan 
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3. 3 Jum’at, 18 Juni 2021  

15.00-15.10 Upacara Pembukaan 

15.10-15.20 Latihan Keterampilan Baris-berbaris  

15.20-16.00 Latihan Keterampilan Tali Temali  

16.00-16.15 Tepuk  dan nyanyi 

16.15-16.30 Upacara Penutupan 

4. 5 

 

 

 

 

Sabtu, 26 Juni 2021 

16.00-16.10 Upacara Pembukaan 

16.10-16.30 Tepuk dan nyanyi 

16.30-17.00 Mendirikan tenda masing-masing regu 

17.00-17.30 
Check perlengkapan dan kelengkapam 

peserta 

17.30-18.15 ISOMA 

18.15-18.25 Persiapan Upacara Api Unggun 

18.25-18.45 Upacara Api Unggun 

18.45-18.55 Persiapan Pentas Seni 

18.55-20.30 Pertujukan dan Pentas Seni Peserta 
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20.30-05.00 ISTIRAHAT 

Minggu, 27 Juni 2021 

05.00-06.00 Sholat Subuh dan Persiapan 

06.00-06.30 Olahraga  

06.30-07.30 Bersih diri dan Makan pagi 

07.30-07.40 Persiapan Lomba 

07.40-08.30 Lomba KBB dan Tali Temali per regu 

08.30-08.40 
Persiapan Kegiatan Menentukan Arah 

di Alam Bebas 

08.40-10.00 
Kegiatan Menentukan Arah di Alam 

Bebas 

10.00-10.15 ISTIRAHAT 

10.15-10.30 Upacara Penututpan 

10.30-10.45 Tepuk dan nyayi 

10.45-......... SAYONARA 
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     JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PRAMUKA SIAGA 

SD N 3 KUTOHARJO TAHUN AJARAN 2021/2022 

No. Minggu ke- Tanggal Pelaksanaan 
Pukul 

(WIB) 
Acara Latihan 

1. 1 Jum’at, 2 Juli 2021 

15.00-15.10 Upacara Pembukaan 

15.10-15.30 Permainan Arung Jeram Siaga  

15.30-16.00 Latihan Keterampilan Baris-berbaris 

16.00-16.15 Tepuk  dan nyanyi 

16.15-16.30 Upacara Penutupan 

2. 2 Jum’at, 9 Juli 2021 

15.00-15.10 Upacara Pembukaan 

15.10-15.30 Latihan Keterampilan Baris-berbaris 

15.30-16.00 
Latihan Keterampilan Membaca Sandi 

Pramuka 

16.00-16.15 Tepuk  dan nyanyi 

16.15-16.30 Upacara Penutupan 
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3. 3 Jum’at, 16 Juli 2021  

15.00-15.10 Upacara Pembukaan 

15.10-15.20 Pengondisian Peserta Didik  

15.20-16.00 Latihan Kegiatan Pengembaraan 

16.00-16.15 Tepuk  dan nyanyi 

16.15-16.30 Upacara Penutupan 

4. 5 

 

 

 

 

Sabtu, 24 Juli 2021 

16.00-16.10 Upacara Pembukaan 

16.10-16.30 Tepuk dan nyanyi 

16.30-17.00 Mendirikan tenda masing-masing regu 

17.00-17.30 
Check perlengkapan dan kelengkapam 

peserta 

17.30-18.15 ISOMA 

18.15-18.25 Persiapan Upacara Api Unggun 

18.25-18.45 Upacara Api Unggun 

18.45-18.55 Persiapan Pentas Seni 

18.55-20.30 Pertujukan dan Pentas Seni Peserta 
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20.30-05.00 ISTIRAHAT 

Minggu, 25 Juli 2021 

05.00-06.00 Sholat Subuh dan Persiapan 

06.00-06.30 Olahraga  

06.30-07.30 Bersih diri dan Makan pagi 

07.30-07.40 Persiapan Lomba 

07.40-08.30 Lomba KBB per regu 

08.30-08.40 
Persiapan Kegiatan Pengembaraan 

dengan Membaca Sandi Pramuka 

08.40-10.00 
Kegiatan Pengembaraan dengan 

Membaca Sandi Pramuka 

10.00-10.15 ISTIRAHAT 

10.15-10.30 Upacara Penututpan 

10.30-10.45 Tepuk dan nyayi 

10.45-......... SAYONARA 
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LAMPIRAN 21 

SURAT KETERANGAN VALIDASI AHLI 
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LAMPIRAN 21 

SURAT KETERANGAN TANDA BUKTI TELAH MELAKUKAN 

PENELITIAN 
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LAMPIRAN 22 

KETERANGAN MENGAKHIRI BIMBINGAN 
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LAMPIRAN 23 

SURAT KEPUTUSAN 
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Pengisian angket di SD N 1 Krajankulon pada tanggal 18 April 2020 
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Pengisian angket di SD N 5 Krajankulon pada tanggal 21 April 2020 
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Pengisian angket di SD N 3 Kutoharjo pada tanggal 17 April 2020 


