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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. DESKRIPSI DATA   

1. Sejarah Berdirinya Madrasah  

Madrasah Ibidaiyah Tarbiyatul Athfal Wedung Demak adalah satuan 

pendidikan setingkat sekolah Dasar( SD ) berciri khas agama Islam yang 

menyelenggarakan program pendidikan 6 tahun setelah Raudhlatul Ahfal 

(RA) atau Taman Kanak-kanak(TK). MIS Tarbiyatul Athfal Wedung 

Demak dikelola Oleh Yayasan Perguruan Islam Sultan Fatah Wedung Akta 

Notaris Kep.Menkum dan Ham RI Nomor : AHU-2377.AH.01.04. Tahun 

2013 Tanggal 06 Mei 2013 yang berkedudukan beralamat di Jalan Raya 

Kauman No. 03 Wedung Telp (0291) 6906077 Demak 59554.63 

2. Letak Geografis Madrasah 

Madrasah ini terletak di tengah-tengah wilayah  Kecamatan Wedung 

Kabupaten Demak. Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyyatul Athfal  tepatnya 

berada di Kauman Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Jantung 

ibu kota di wilayah kecamatan Wedung. Di sebelah timur berbatasan dengan 

Desa Buko, di sebelah barat berbatasan dengan Dukuh Sabetan dan Pleben, 

di sebelah selatan berbatasan dengan Dukuh Bandengan, dan di sebelah 

utara berbatasan dengan Desa Angin-sngin Buko.  

Dari kota kecamatan  berjarak  0,5 km, dan dari kota kabupaten berjarak 

kurang lebih 20 km. Sampai  tahun  1995, untuk dapat sampai ke MIS ini, 
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para tamu yang datang, baik dari kabupaten maupun dari wilayah  

memerlukan energi  yang cukup, karena mereka harus melalui  pejalanan 

yang cukup berat dengan kondisi jalan yang rusak berat dan bergelombang.  

Walaupun letaknya yang cukup jauh ini, tetap tidak mengurangi semangat 

bekerja para pelaksana tugas untuk terus belajar, berkoordinasi dan 

berkonsultasi dengan para senior dan Bapak Pembina yang ada di kota. 

Namun syukurlah berkat perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah 

akhirnya pada tahun ini hampir seluruh jalan menuju madrasah ini sudah 

mulus. Semoga dapat mempermudah arus transportasi, konsultasi, dan 

koordinasi  dengan semua pihak,  Sehingga ke depan madrasah semakin 

berkualitas. Amin 

3. Visi dan Misi Madrsah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal  Wedung Demak  

Dalam merumuskan visinya, Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal 

Wedung sebagai lembaga pendidikan dasar yang berciri khas Islam perlu 

mempertimbangkan harapan peserta didik, orang tua peserta didik, lembaga 

pengguna lulusan madrasah dan masyarakat. Madrasah Ibtidaiyah 

Tarbiyatul Athfal Wedung juga diharapkan merespon perkembangan dan 

tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; era informasi 

dan global yang sangat cepat. Untuk itu Madasah Ibtidaiyah Tarbiyatul 

Athfal Wedung ingin mewujudkan harapan  tersebut  melalui visinya yang 

mulia, yaitu : 

a.  Visi Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal 

“ TERWUJUDNYA MANUSIA YANG TERDIDIK, TERLATIH 

TERAMPIL DAN BERAKHLAQUL KARIMAH ”.  
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Adapun Indikator Visi tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Terdidik : 

a) Peserta didik kelas 1-5 naik kelas 100% secara normatif. 

b) Peserta didik kelas 6 lulus 100% dengan Perolehan nilai rata-

rata UN di atas 7,00; nilai UM/UAMBN di atas 7,50 

c) Peserta didik Hafal surat-surat pendek dan Asmaul Husna  

d) Peserta didik dapat memimpin tahlil 

e) Peserta didik Terampil berpidato empat bahasa 

f) Masuk ke madrasah tepat waktu  

g) Pulang dari madrasah tepat waktu  

h) Istirahat tepat waktu  

i) Mengerjakan tugas tepat waktu  

j) Memakai pakaian sesuai aturan madrasah  

k) Melaksanakan  tata tertib madrasah  

l) Menggunakan peralatan  madrasah dengan baik  

m) Merawat peralatan belajar secara baik 64 

2) Terlatih : 

Peserta didik : 

a) Hafal dan fasih bacaan salat, gerakan salat, dan keserasian 

gerakan dan bacaan. 

b) Hafal dan fasih do’a  setelah salat  

c) Hafal dan fasih do’a-doa harian muslim. 

d) Tertib menjalankan salat fardhu  
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e) Tertib menjalankan salat sunah rowatib   

f) Memberikan infaq dan shadaqah  

g) Mengikuti acara hari besar Islam 

h) Mengucapkan salam  

i) Mengucapkan kalimah toyibah  

j) Memulai dan mengakhiri pelajaran dengan berdoa  

k) Membaca al-Qur’an setelah salat   

3) Terampil : 

Peserta didik : 

a) Juara lomba akademik dan non akademik 

b) Terampil mengoperasikan Komputer dan Internet 

c) Terampil dalam menjalankan ketrampilan hidup (Life Skiils) 

d) Terampil menjadi public speaker 65 

4) Berahlakul Karimah 

Sosial Kemanusian :  

a) Taat dan Hormat kepada orang tua dan guru 

b) Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda 

c) Memberikan pinjaman alat tulis kepada teman yang 

membutuhkan  

d) Menjenguk orang  sakit  

e) Berta’ziyah kepada keluarga madrasah yang meninggal  

f) Memberikan santunan yatim  

g) Memberikan sumbangan PMI 
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Lingkungan: 

a) Menjaga kebersihan lingkungan  

b) Tersedia tempat pembuangan sampah di dalam dan di luar kelas.  

c) Tersedianya tempat cuci tangan 

d) Membuang sampah di tempatnya  

e) Memungut sampah di lingkungan madrasah  

f) Memelihara lingkungan kelas 

g) Tidak melakukan pembakaran sampah 

h) Tidak melakukan corat-coret  

i) Tidak merusak taman  

j) Memelihara taman 

k) Penggunaan sarana madrasah sesuai dengan tata tertib yang 

ditentukan. 

l) Merawat dan memelihara sarana dan prasarana madrasah dengan 

baik 

m) Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan 

madrasah.  

n) Tersedia tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan.  

o) Menyediakan kamar mandi dan air bersih.  

p) Pembiasaan hemat energi dan hemat air.  

q) Membuat biopori di area madrasah.  

r) Membangun saluran pembuangan air limbah dengan baik.  

s) Melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik dan 

anorganik.  
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t) Penugasan pembuatan kompos dari sampah organik.  

u) Penanganan limbah hasil praktik  

v) Menyediakan peralatan kebersihan.  

w) Membuat tandon penyimpanan air.  

x) MemProgramkan cinta bersih lingkungan.  

y) Melakukan Tamanisasi, di Madrasah. 

b. Misi MI Tarbiyatu Athfal Wedung 

1) Melaksanakan pembelajaran yang terprogram secara 

profesional dan bermakna dengan pendekatan PAIKEM yang 

dapat menumbuh kembangkan potensi peserta didik secara 

maksimal.   

2) Melaksanakan program bimbingan secara efektif sehingga 

setiap peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan 

potensi yang dimiliki.  

3) Menanamkan peserta didik berfikir kritis yang sistematis.  

4) Menanamkan dan Menumbuhkembangkan serta mengamalkan  

ajaran agama Islam.  

5) Menciptakan suasana kompetisi dalam segala bidang baik 

intrenal maupun external. 

6) Melaksanakan Pembelajaran yang ramah lingkungan melalui 

kegiatan yang mengarah pada upaya pencegahan terhadap 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya 

pelestarian fungsi lingkungan hidup.  
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7) Melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan 

kepedulian sosial kemanusiaan. 

4. Motto MI Tarbiyatul Athfal Wedung 

“Melangkah dengan pasti berbuat dengan hati” 

5. Tujuan   

a. Pada tahun pelajaran 2019/2020 rata-rata UN mencapai nilai minimal 

7,00 ; rata-rata UAMBAN-UM  7,50. 

b. Pada tahun pelajaran 2019/2020  lulusan madrasah  hafal Asmaul Husna, 

hafal surat-surat pilihan, dapat memimpin tahlil, dan Terampil berpidato 

empat bahasa. 

c. Pada tahun pelajaran  2019/2020 madrasah berhasil menjadi juara dalam 

lomba akademik dan non akademik. 

d. Peserta didik  memiliki kompetensi dan konsistensi dalam mengamalkan 

ajaran agama Islam. 

e. Pada tahun 2019/2020 peserta didik telah memiliki kebiasaan salat dhuha 

dan salat dhuhur berjamaah. 

f. Terwujudnya  perilaku dan budaya Islami di lingkungan madrasah. 

g. Pada tahun pelajaran 2019/2020 kedisplinan datang ke madrasah 95 % 

tidak ada yang terlambat. 

h. Pada tahun pelajaran 2019/2020 kegiatan pembelajaran 99% tepat waktu. 

i. Pada tahun pelajaran 2019/2020 memiliki tim paskibra yang siap pakai, 

regu dan barung pramuka tergiat, tim rebana, tim dokter kecil, tim PKS 

dan tim olahraga yang kompetitif. 
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j. Pada tahun 2019/2020 kesadaran infaq dan sedekah warga madrasah 

serta kegiatan sosial kemanusiaan. 

k. Pada tahun 2019/2020 warga madrasah melakukan upaya pencegahan 

terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

l. Pada tahun 2019/2020 warga madrasah melakukan upaya terhadap 

pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

6. Sasaran  

a. Rata-rata Nilai UN Pada tahun pelajaran 2019/2020 mencapai nilai 

minimal 7,00 , UAMBAN-UM 7,50 . 

b. Lulusan madrasah pada tahun pelajaran 2019/2020 hafal surat-surat 

pendek, hafal Asmaul Husna, dapat memimpin tahlil, dan Terampil 

berpidato empat bahasa. 

c. Madrasah pada tahun pelajaran  2019/2020 berhasil menjadi  juara lomba 

olympiade Bahasa dan MIPA. 

d. Madrasah pada tahun pelajaran  2019/2020 berhasil menjadi  juara  

lomba akademik dan non akademik. 

e. Madrasah pada tahun pelajaran  2019/2020 berhasil menjadi  juara  

lomba Pramuka ( Pesta Siaga dan Penggalang) 

f. Peserta didik  melaksanakan salat dengan benar, khusu’, dan tertib. 

g. Peserta didik gemar membaca Al-Qur’an dengan benar, fasih, dan tartil. 

h. Pada tahun 2019/2020, peserta didik telah terbiasa melaksanakan salat 

dhuha dan salat dhuhur berjamaah. 

i. Seluruh warga madrasah berperilaku dan berbudaya islami. 
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j. Sebanyak  95 % warga madrasah datang dan pulang tepat waktu dan 

tidak ada jam pembelajaran yang kosong . 

k. Madrasah memiliki tim paskibra yang siap pakai, regu pramuka tergiat 

dalam jambore, barung tergiat dalam pesta siaga, tim rebana yang kreatif, 

mandiri, dan kompetitif, tim dokter kecil  dan PKS yang profesional, tim 

olah raga yang kompetitif. 

l. Meningkatnya kesadaran infaq dan sedekah warga madrasah serta 

kegiatan sosial kemanusiaan 

m. Warga madrasah pada tahun 2019/2020 melakukan upaya pencegahan 

terhadap terjadinya pencemaran, pencegahan terhadap terjadinya 

kerusakan lingkungan hidup 

n. Warga madrasah pada tahun 2019/2020 melakukan upaya terhadap 

pelestarian fungsi lingkungan hidup.  

7. Program  

a. Pendalaman materi mapel yang di-UN, di-UAMBN, dan di-UM-kan. 

b. Pengadaan Buku/ Soal-soal UN/ UAMBN/ UM  

c. Pembiasaan hafalan  ayat dan doa. Hafalan  surat-surat pendek, Hafalan 

Asmaul Husna. sebelum pelajaran, Hafalan doa  sebelum pulang setiap 

hari. 

d. Bimbingan Tahlilan untuk kelas 4-6. 

e. Takhasus Al-Qur’an hari Jum’at setelah Sholat Dhuha 

f. Pembentukan dan pembimbingan kelompok belajar Bahasa dan MIPA  

g. Bimbingan salat secara kontinu melalui Praktek Ibadah kegiatan 

keagamaan.  
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h. Bimbingan BTQ dan tadarus bin Nadhar pada pembelajaran intra 

kurikuler dan bulan Ramadhan. 

i. Pembiasaan dan pemantauan pelaksanaan akhlak karimah di madrasah 

dan di luar madrasah. 

j. Pembiasaan dan pemantauan salat dhuha dan salat dhuhur berjama’ah. 

k. Pembiasaan perilaku dan budaya islami bagi seluruh warga madrasah. 

l. Pembiasaan hidup bersih dan sehat 

m. Penegakan disiplin bagi seluruh warga madrasah. 66 

8. Kondisi Objektif  Sekolah/Madrasah  

a. Profil Madrasah 

1) Nama Madrasah :  MIS  TARBIYATUL ATHFAL 

2) Alamat Madrasah : 

- Jalan :  Jln. Raya Kauman No. 03 Wedung  

- Desa/Kelurahan :  Wedung 

- Kecamatan :  Wedung 

- Kabupaten :  Demak 

- Provinsi :  Jawa Tengah 

- Kode Pos :  59554 

- Telepon  :  Telp (0291) 6906077  

- Email  :  mitaatwedungd@yahoo.com  

- Website   :  http://mi-taatwedung.blogspot.com                  

3) Nama Penyelenggara          : YPI Sultan Fatah 

4) Nomor Statistik Madrasah  :  111233210098 
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5) Jenjang Akreditasi :  Terakreditasi “A” 

6) Tahun Berdiri :  1947 

7) Tahun Beroperasi :  1947 

8) Waktu Belajar     :  Pagi 

9) Jumlah Jam Pelajaran/Minggu: 

  - Kelas I-II  :  36 jam 

  - Kelas III-VI  :  48 jam 

10) Status Tanah  :  Wakaf 

11) Luas Tanah  :  1300 m2 

12) Status Bangunan :  Milik sendiri 

13) Kepala Madrasah : 

- Nama  :  Sulaiman, S.Pd.I 

- NIP  :  197809172007101003 

- Alamat Rumah  :  Gribigan  RT.02/05 Wedung Demak 

- Telepon/HP  :  08156613900 

14) Kepala Tata Usaha : 

- Nama   : A. Rofiq, S.Pd.I 

- NIP   :  --- 

- Alamat Rumah  : Kauman RT 03/02 Wedung Demak 

- Telepon/HP  :  085641689997 

15) Data Jumlah Pendidik dan kependidikan 

- Kepala Madrasah :  1   Orang 

- Guru Umum/Kelas :  12 Orang 

- Guru PAI :  2   Orang 



- Guru Penjaskes :  1   Orang 

- Pegawai Tata Usaha :  1   Orang 

- Penjaga Madrasah :  1  Orang67 

b. Struktur Organisasi dan Pengelola Madrasah  

1) Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Tahun 

Pelajaran 2019/2020. 68 

 

 

   

 

 

 

 

Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal 

Wedung merupakan gambaran pembagian kewenangan dan tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan tugas, kewenagan 

yang menjadi tanggungjawab masing-masing pendidik dan tenaga 

kependidikan di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak. 
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2) Pengembang Madrasah 

Tabel 2.2: Pengembang Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal 
Wedung Demak Tahun pelajaran 2019/2020 

 

No  Nama  Jabatan  

Pend.  

Terak 
hir  

1.  Sulaiman , S.Pd. Kepala Madrasah  S1 

2. H.AnwarMahmud, MH, M.Pd.I  Ketua Yayasan S2 

3. Mad Shoheh, S.Pd.I Waka Kurikulum S1 

4. Sri Harnanik, S.Pd.I 
Waka Kepeserta 

didikan  
S1 

5. Khuzaemah, S.Pd.I Waka Humas S1 

6. Nur Ayati, S.Pd.I Waka Sarpras S1 

7. Nur Rofiq, S.Pd.I Kepala TU S1 

8. K. Abdur Rosyid, S.Ag Komite  S1 

 

3) Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Tabel 2.3 : Tenaga Pendidik dan Kependidikan  Madrasah 
Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Wedung Demak Tahun pelajaran 
2019/2020 

No  Nama  Jabatan  Pend
. 

Status   
GT
Y 

GT
T 

1. Sulaiman , S.Pd. Kepala Madrasah  S1 
 

V 
 

 

2. Mad Shoheh, S.Pd.I 
Waka 

Kurikulum/ Guru 
Kelas 

S1 V  

3. Sri Harnanik, S.Pd.I 
Waka Kepeserta 
didikan/ Guru 

Kelas 
S1 V  

4. Khuzaemah, S.Pd.I 
Waka 

Humas/Guru 
Kelas 

S1 V  
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5. Nur Ayati, S.Pd.I 
Waka 

Sarpras/Guru 
Kelas 

S1 V  

6. Nur Rofiq, S.Pd.I 
Kepala TU/Guru 

Kelas 
S1 V  

7. Ngadiono , S.Pd.I Guru Kelas  S1 V  

8. 
Nawalis Syafaah, 
S.Pd.I 

Guru Kelas S1 V  

9. Novita Sari Bendahara / TU 
SLT
A 

  

10. Siti Mardliyah Pustakawan  
SLT
A 

  

11 Slamet  Penjaga  
SLT
A 

  

Tabel 2.3 ( Tenaga Pendidik dan Kependidikan ) 

4) Peserta Didik 

Tabel 2.4 : Peserta Didik  Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal 
Wedung Demak Tahun pelajaran 2019/2020 

 
Kelas 

2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 

L P Jml L P Jml L P Jml 

VI 21 20 41 24 20 44 28 26 54 

V 20 19 38 17 22 38 25 35 60 

IV 25 21 46 27 25 52 24 34 58 

III 14 19 33 14 16 30 18 21 39 

II 15 14 29 23 27 50 32 36 68 

I 23 25 48 29 25 54 41 37 78 

 
Tabel 2.4 Jumlah Peserta Didik MIS Tarbiyatul Athfal Wedung 
Demak 
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5) Sarana dan Prasarana 

Tabel 2.5 : Sarana Prasarana  Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul 
Athfal Wedung Demak Tahun pelajaran 2019/2020 

 

 

Tabel 2.5 Sarana Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal 
Wedung Demak Tahun pelajaran 2019/2020 

A. ANALISIS DATA   

1. Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Evaluasi Kegiatan 

dan tindak lanjut Ekstrakurikuler Kepramukaan Dalam  

Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik Di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak  

a. Perencanaan, Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan Dalam 

Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak 

Suatu kegiatan manajemen yang baik tentu diawali dengan suatu 

perencanaan yang matang, supaya dalam pelaksanaan dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Perencanaan 

kegiatan ekstrakurikuler adalah pemilihan atau penetapan tujuan-

tujuan, dan penentuan strategi kebijaksanaan, program, prosedur, 

No  Uraian  Jumlah  

1  Ruang Kepala Madrasah  1  
2  Ruang Guru  1  
3  Ruang Tata Usaha  1  
4  Ruang Kelas  9 
5  Aula  1  
6  Mushola  1  
7  UKS  1  
8  Ruang Perpustakaan  1  
9  Ruang Komputer  1 
10  Lab. IPA  1  
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metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan mengenai 

kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam 

belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah 

bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.  

Sejalan dengan permasalahan penelitian; bagaimana perencanaan 

kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan  dalam Pembentukan karakter 

peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, diketahui 

setelah ditelusuri dengan memperhatikan beberapa unsur perencanaan 

yang terdiri dari; (a) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, 

(b) adanya proses, (c) hasil yang ingin dicapai, dan (d) menyangkut 

masa depan dalam waktu tertentu.  

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa program 

kegiataan ekstrakurikuler kepramukaan di MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak merupakan salah satu bagian dari komponen yang 

tercantum dalam Program Kerja Tahunan Madrasah. Terdapat pada 

Dokumen I Kurikulum MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak juga 

diketahui bahwa terdapat 8 bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang 

tercantum di dalamnya, yaitu: Pramuka, Komputer, Rebana, Kaligrafi, 

UKS, Pencak Silat, PKS, dan Futsal.  

Penetapan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam 

kurikulum ini dikarenakan kegiatan ekstrakurikuler merupakan isi 

kurikulum yang merupakan komponen dari Peningkatan diri 

sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Penyusunan KTSP, yang 

menyebutkan bahwa; “Kegiatan Peningktan diri difasilitasi dan/atau 
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dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat 

dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.”69 Saat ini istilah 

Pembentukan diri dalam Kurikulum 2013 lebih banyak digunakan 

dengan sebutan kegiatan ekstrakurikuler.   

Penyusunan program kegiatan ekstakurikuler kepramukaan dalam 

pembentukan karakter disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak diketahui bahwa proses perencanaannya didahului 

dengan analisis sumberdaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan 

ekstrakurikuler terhadap setiap bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang 

dikembangkan. Pelaksanaan analisis tersebut dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat kesiapan faktornya, sehingga diketahui baik faktor 

yang sudah mendukung maupun faktor yang masih kurang 

mendukung.  

Hal ini merupakan langkah penting dalam proses perencanaan 

guna menentukan strategi yang tepat agar tujuan dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. Kegiatan analisis ini relevan dengan ketentuan 

sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler 

sebagai berikut: “Pembentukan kegiatan ekstrakurikuler pilihan di 

satuan pendidikan dapat dilakukan melalui tahapan: (1) analisis 

sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan 

ekstrakurikuler, (2) identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta 

didik, (3) menetapkan bentuk kegiatan yang diselenggarakan, (4) 

mengupayakan sumber daya sesuai pilihan peserta didik atau 

                                                             
69 Pemerintah RI, 2005, StandarNasional Pendidikan, PeraturanPemerintah Nomor19  
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menyalurkannya ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya, (5) 

menyusun Program Kegiatan Ekstrakurikuler”.70  

Analisis sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

kegiatan ekstrakurikuler di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak 

diketahui mencakup faktor; (1) Guru/pembina, (2) Peserta didik, (3) 

Sarana prasarana, dan (4) Pembiayaan. Hal-hal pokok tersebut yang 

dipandang berkaitan erat dan dinilai akan sangat menentukan berhasil 

tidaknya pelaksanakan kegiatan ekstrakurikuler.  

Peningkatan program kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan 

dalam pembentukan karakter disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak, ini menngacu pada Visi, Misi, dan Tujuan 

madrasah. Diketahui bahwa Visi madrasah yaitu: “TERWUJUDNYA 

MANUSIA YANG TERDIDIK, TERLATIH TERAMPIL DAN 

BERAKHLAQUL KARIMAH ” 71 

Muatan nilai-nilai karakter dalam Visi, Misi, dan Tujuan 

Madrasah ini relevan dengan Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter 

yang menyebutkan bahwa: “Langkah pertama dalam mengaplikasikan 

pendidikan karakter dalam satuan pendidikan adalah menciptkan 

suasana atau iklim satuan pendidikan yang berkarakter yang akan 

membantu transformasi pendidik, peserta didik, dan tenaga 

kependidikan menjadi warga satuan pendidikan yang berkarakter. Hal 

                                                             
70 Badan Nasional Standar Pendidikan, 2006, Pedoman Penyusunan KTSP  
71 Dokumen I KTSP MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak Tahun Pelajaran 2019/2020.  
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ini termasuk perwujudan visi, misi, dan tujuan yang tepat untuk satuan 

pendidikan”72  

Adapun nilai-nilai pembentuk karakter disiplin yang 

diprioritaskan diketahui, mencakup; religius, jujur, toleransi, tanggung 

jawab dan disiplin. Hal ini dipilih karena dipandang sebagai nilai-nilai 

yang mendasari akhlaqul karimah sesuai dengan Visi madrasah, dan 

merupakan tantangan nyata yang dihadapi oleh madrasah yang akan 

dirubah menjadi peluang untuk mencapai pendidikan yang bermakna 

dan bernilai. Selain yang diprioritaskan, nilai-nilai pembentuk 

karakter yang dikembangkan mencakup; kreatif, mandiri, rasa ingin 

tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta 

damai, peduli lingkungan, dan tanggungjawab.  

Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam 

pembentukan karakter disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak dilaksanakan dalam bentuk penyusunan program 

kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan yang selanjutnya digunakan 

sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Proses perencanaan 

menunjukkan bahwa: (a) Penyusunan program kegiatan 

ekstrakurikuler didahului dengan analisis sumberdaya yang 

dibutuhkan guna mengetahui tingkat kesiapan faktornya, (b) Program 

kegiatan ekstrakurikuler disusun mengacu pada Visi, Misi, dan Tujuan 

Madrasah, (c) Muatan nilai-nilai pembentuk karakter disipin peserta 

didik dalam setiap program kegiatan ekstrakurikuler tertuang dalam 

                                                             
72 Pemerintah RI, 2010, Kebijakan Nasional Pembangunan Budaya Karakter Bangsa, Jakarta, 

hal. 36  
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tujuan dan deskripsi kegiatannya, (d) Kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan bagian dari Program Kerja Madrasah, (e) Sepuluh bentuk 

kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan merupakan bagian dari 

isi Kurikulum Madrasah, (f) Program kegiatan ekstrakurikuler disusun 

secara kolaboratif oleh pihak yang kompeten dalam bidangnya, (g) 

Penetapan keanggotaan peserta kegiatan ekstrakurikuler pilihan 

berdasarkan pilihan peserta didik, (h) Rencana pengawasan melalui 

pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan kegiatan.  

b. Pengorganisasian Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Pembentukan 

Karakter Dsiplin Peserta Didik Di MIS Tarbiyatul At hfal 

Wedung Demak  

Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler adalah proses 

penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam 

kegiatan yang diperlukann untuk mencapai tujuan, penempatkan 

orang-orang pada setiap kegiatan ini, menyediakan alat-alat yang di 

pelukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan 

kepada setiap individu yang akan melakukan pembinaan kegiatan 

kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar 

kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan 

dan pengawasan satuan pendidikan sesuai dengan perencanaan. 

Beberapa unsur pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan dalam Pembentukan disiplin karakter di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak terdiri dari; (a) penentuan sumberdaya dan 

kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, (b) 
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proses perancangan dan Pembentukan suatu organisasi yang akan 

membawa hal-hal tersebut kearah tujuan, penugasan tanggungjawab 

tertentu, dan (c) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada 

individu-individu untuk melaksanakan tugasnya yang dilaksanakan 

oleh pimpinan madrasah.  

Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam 

Pembentukan karakter disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak diketahui bahwa secara umum terpadu dalam 

organisasi madrasah secara keseluruhan. Dalam pola organisasi, 

mekanisme kerja dari masing-masing kegiatan ekstrakurikuler diatur 

dengan kebijakkan madrasah, antara lain; (a) Waka Kurikulum 

diberikan tugas untuk menkoordinasikan penyusunan program 

kegiatan ekstrakurikuler, (b) Waka Kepeserta didikan diberikan tugas 

untuk menkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, (c) 

Waka Sarana-prasarana diberikan tugas menkoordinasikan 

penggunaan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.  

Pengorganisasian  kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam 

Pembentukan karakter disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak, disesuaikan dengan bidang keahlian para pembina 

masing-masing. Pengorganisasian ini telah dilaksanakan dengan baik 

oleh kepala Madrasah. Yaitu dengan pembagian tugas untuk 

pembimbingan. 

Pengorganisasian tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar 

kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam Pembentukan karakter 
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disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak 

tersebut dapat berjalan secara maksimal dan tercapai tujuan yang 

maksimal pula.    

Pengaturan pembagian tugas tersebut mempertimbangkan 

kesesuaian ruang lingkup tanggungjawab dalam tugas masing-masing 

dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan.  

Penentuan sumberdaya yang dibutuhkan dan penugasan pada 

tanggungjawab pada kegiatan ekstrakurikuler di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak diketahui dilakukan dengan menentukan; (1) 

Sarana-prasarana, yaitu; fasilitas, alat, dan perlengkapan yang 

dibutuhkan oleh setiap bentuk kegiatan ekstrakurikuler, (2) 

Penanggungjawab Kegiatan, yaitu; pada guru atau tenaga 

kependidikan yang diberikan tugas sebagai pembina, dan (3) 

Pembiayaan, yaitu dana operasional kegiatan atau dana lainya yang 

dibutuhkan untuk setiap bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang akan 

dilaksanakan.  

Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam 

pembentukan karakter disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak dilaksanakan secara terpadu dalam keseluruhan 

organisasi madrasah. Dalam proses pengorganisasian menunjukkan 

bahwa: (a) Penentuan sumberdaya kegiatan ekstrakurikuler mencakup; 

Saranaprasarana, Penanggungjawab Kegiatan, dan Pembiayaan, (b) 

Pembagian tugas guru sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler 
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sesuai kemampuan dalam bidangnya, (c) Pembagian tugas guru 

sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler dilakukan secara demokratis 

untuk memperoleh kesepakantan bersama. (d) Pembagian tugas guru 

sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Kepala Madrasah, (e) Guru/pembina kegiatan 

ekstrakurikuler diberikan wewenang sesuai tugas pokok, fungsi, dan 

peranan dalam bidangnya masing-masing, (f) Guru/Pembina kegiatan 

ekstrakurikuler membuat kesepakatan (consensus) bersama untuk 

membentuk karakter peserta didik melalui kegiatan rutin, keteladanan, 

tindakan spontan, dan pengkondisisan, (g) Madrasah bekerjasama 

dengan pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi keterbatasan 

sumberdaya yang dimiliki.  

c. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan Dalam 

Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik Di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak  

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak pada hakikatnya merupakan bentuk 

pembinaan terhadap peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan merupakan kegiatan untuk membina peserta didik dalam 

bidang non akademik. Tujuannya untuk mengusahakan agar peserta 

didik tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas 

sesuai dengan tujuan pendidikan, melalui Peningkatan segala potensi 

yang dimiliki peserta didik. 
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Dalam pelaksanan kegiatan ekstrakurikuler di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak dikelompokan menjadi dua yaitu, 

ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler 

wajib yaitu kegiatan ekstra yang wajib diikuti oleh seluruh peserta 

didik mulai dari kelas I sampai VI MIS Tarbiyatul Athfal Wedung 

Demak. Kegiatan ekstrakurikuler wajib: Pramuka dan UKS atau PKS. 

Sedangkan ekstrakurikuler pilihan antara lain: Rebana, Keterampilan, 

Olahraga, dan Pencak silat.   

Hal tersebut sesuai dengan lampiran III Peraturan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 menyatakan 

bahwa Peserta didik harus mengikuti program ekstrakurikuler wajib 

(kecuali bagi yang terkendala), dan dapat mengikuti suatu program 

ekstrakurikuler pilihan baik yang terkait maupun yang tidak terkait 

dengan suatu mata pelajaran di satuan pendidikan tempatnya belajar.73  

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak dilaksanakan setiap hari terkecuali hari kamis setelah 

kegiatan belajar mengajar selesai. Kegiatan Ekstrakurikuler di MIS 

Tarbiyatul Athfal Wedung Demak dilaksanakan mulai jam 14.00 

sampai selesai. Kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah 

disusun oleh koordinator ekstrakurikuler dan wakil kepala madrasah 

bagian kepeserta didikan.  

Kegiatan Ekstrakurikuler wajib diikuti oleh seluruh peserta didik 

sejumlah 356. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler pilihan adalah 

                                                             
73  Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 
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kegiatan ekstra yang dipilih oleh peserta didik sesuai dengan bakat 

dan minatnya, jumlah yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan 

rata-rata berkisar 15-40 peserta didik per ekstrakurikuler.   

Beberapa prestasi kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang pernah 

diraih oleh peserta didik MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak yaitu: 

juara 1 Pesta Siaga tingkat Kwaran wedung tahun 2017 ,juara 1 Pesta 

Siaga tingkat Kwaran wedung tahun 2018, juara 1 Pesta Siaga tingkat 

Kwaran wedung tahun 2019,  juara 2 tingkat kabupaten tahun 2019, 

juara 2 penggalang tingkat kwarran Wedung tahun 2019, juara 1 

tingkat kabupaten tahun 2017. 

d. Evaluasi dan Tindak lnajut Kegiatan Ekstrakurikuler  

Kepramukaan Dalam Pembentukan Disiplin  Peserta Didik Di 

MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak   

Langkah selanjutnya dalam manajemen kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan dalam Pembentukan karakter disiplin peserta didik 

adalah melakukan evaluasi. Menurut Eka Prihatin evaluasi adalah 

suatu proses pengumpulan data menganalisis informasi tentang 

efektifitas dan dampak dari suatu tahap atau keseluruhan program.74 

Berdasarkan pendapat tersebut evaluasi merupakan suatu kegiatan 

penting yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan yang 

dijalankan. Evaluasi yang baik tidak hanya dilakukan pada tahap akhir 

pelaksanaan, tetapi dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan.   

                                                             
74 Eka Prihatin, 2011, Teori Administrasi Pendidikan, Bandung: Alfabeta, hlm.164  
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Engkoswara dan Aan menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan 

pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang 

seharusnya terjadi. Apabila dalam proses terjadi penyimpangan 

/hambatan/ penyelewengan segera dilakukan tindakan koreksi. Untuk 

memperoleh hasil yang lebih efektif.75  

Di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak evaluasi dilakukan 

setiap akhir bulan. Hal yang dievaluasi meliputi tujuan yang telah 

ditetapkan, seperti keberhasilan penanaman nilai karakter dan hasil 

juara yang didapat. Jumlah pertemuan yang harus dipenuhi dalam satu 

semester, partisipasi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler dan 

hasil dari pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler. Setiap hasil evaluasi 

yang didapat pasti digunakan untuk pengambilan keputusan dalam 

rangka perbaikan pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya.  

Tindak lanjut dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh sekolah 

adalah digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pada tahun pelajaran selanjutnya.  

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kepramukaan Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik 

Di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak  

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

Kepramukaan dalam pembentukan karakter Disiplin peserta Didik di 

MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak ini yaitu sarana dan prasarana 

yang sangat menunjang keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan 

                                                             
75 Engkoswara dan Aan Komariah, 2011, Administrasi Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 

hlm. 219  
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kegiatan ekstrakurikuler di madrasah, dana yang digunakan untuk 

membiayai semua kebutuhan atau keperluan dari pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler,orang tua wali peserta didik juga sangat mendukun, para 

peserta didik yang sangat antusias dalam mengikuti atau melaksanakan 

kegiatan ekstrakurikuler di madrasah, serta guru pembina yang kompeten 

dibidangnya, dengan sumber daya manusia (SDM) akan menjadikan 

maksimalnya kegiatan ekstrakurikuler  sehinggan bisa menjadikan 

pendidikan karakter para peserta didik benar-benar bisa terpenuhi. Selain 

adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.  

Faktor yang menghambat jalannya kegiatan ekstrakurikuler di MIS 

Tarbiyatul Athfal Wedung Demak yaitu motivasi peserta didik, kehadiran 

peserta didik, dana untuk mengadakan atau melaksanakan kegiatan suatu 

kegiatan ekstrakurikuler, dan juga faktor cuaca. Dengan penanganan 

yang baik dan benar, dapat menjadikan kegiatan ekstrakurikuler lebih 

berkembang dan meningkat menjadi lebih baik.  

3. Hasil Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik Melalui 

Manajemen Ekstrakurikuler Kepramukaan pada MIS Tarb iyatul 

Athfal Wedung Demak Tahun Pelajaran 2019/2020 

Berdasarkan pada beberapa faktor penghambat yang muncul di atas 

juga terdapat upaya untuk menanggulangi faktor-faktor penghambat yang 

muncul pada pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui 

manajemen ekstrakurikuler kepramukaan pada MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak, Agar peserta didik dapat belajar dengan baik maka ia 

harus bersikap disiplin, terutama disiplin dalam hal menepati jadwal 

pelajaran, disiplin dalam mengatasi godaan yang akan menunda waktu 
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belajar, disiplin terhadap diri sendiri, dan disiplin dalam menjaga kondisi 

fisik agar selalu sehat, melaui indikator disiplin sebagai berikut, 

diantaranya : 

a. Kedisiplinan dalam menepati jadwal pelajaran   

Dalam kedisiplinan dalam menepati kegiatan pembelajaran, 

Pembina kegiatan menyampaikan pesan-pesan pada peserta didik 

untuk selalu berbuat baik, berprestasi, disiplin dan mematuhi 

peraturan yang berlaku serta menjalankan kewajiban peserta didik 

seperti beribadah, dan datang serta menyelesaikan tugas tepat waktu 

Dengan pendampingan pembina kegiatan melalui penyampaian 

pesan pembina kepada peserta didik, pembentukan karakter disiplin 

ini peserta didik akan menuai hasil yang maksimal. 

b. Kedisiplinan dalam menghadapi gangguan dalam kegiatan 

pembelajaran / waktu belajar peserta didik 

Tujuan  pendidikan nasional menurut Undang-undang RI No. 20 

Tahun 2003 tantang Sistem Pendidikan Nasional adalah 

meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia yang berilmu dan 

bertaqwa terhadap meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia 

yang berilmu dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 

luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, 

tampil, disiplin, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat 

jasmani dan rohani. Jika pendidikan tidak sesuai dengan Tujuan 

Pendidikan Nasional tersebut maka kita tidak akan menemukan 

kesempurnaan akhlak dan rohani.  



103 

 

 

 

Kedisiplinan dalam menghadapi gangguan dalam kegiatan 

pembelajaran / waktu belajar peserta didik pada MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Dema, diterapkan sesuai dengan tujuan pendidikan 

Nasional, Untuk menciptakan peserta didik pada MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak yang berkualitas tentu sangat dituntut 

perannya, dalam hal ini adalah pendidik/pembina dalam pendidikan 

formal agar menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter disiplin 

kepada para peserta didik.  

Salah satu upaya Pembentukan karakter disiplin peserta didik 

Pada MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak mencapai keberhasilan 

menghadapi gangguan dalam kegiatan pembelajaran / waktu belajar 

peserta didik dan mudah dalam pencapaian tujuan yang diharapkan 

adalah menetapkan peraturan-peraturan agar seluruh peserta didik 

berhasil dalam pembentukan karakter disiplin. Dalam hal ini yang 

dimaksud dengan disiplin adalah mengikuti dan mentaati peraturan 

kegiatan madrasah yang sudah ditentukan dan menjadi tata tertib 

yang berlaku, sehingga semua peserta didik  

c. Kedisiplinan terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab 

Dalam kemandiriannya peserta didik memiliki potensi dasar 

Kedisiplinan terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab yang 

merupakan benih yang dapat tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan 

dan perkembangan itu hanya dapat dicapai dan dappat mencapai titik 

optimal melalui pendidikan.  

Ditinjau dari aspek sosiologis dan kultural, manusia dipandang 

sebagai “homo socius” (makhluk sosial), yaitu makhluk yang 
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memiliki kemampuan dasar untuk hidup bermasyarakat. Peserta 

didik di MIS Tarbiyatul Athfal memiliki kemampuan ini dan terus 

dikembangkan agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, 

masyarakat, mampu bergaul dengan sesama anggota warga di 

madrasah sebagai suatu kesatuan hidupnya. 

Sehingga dalam mewujudkan pendidikan karakter disiplin 

peserta didik terhadap diri sendiri bisa lebih maksimal bisa memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab 

seorang peserta didik dalam menjalankan kewajibanya sebagai 

peserta didik pada MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak. 

d. Kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik peserta didik 

Pembentukan karakter disiplin peserta didik MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak, dalam kedisiplinan menjaga kondisi fisik 

peserta didik dengan  menjalani hidup yang lebih sehat. Gaya hidup 

sehat akan memberi banyak manfaat, mulai dari peningkatan kualitas 

kesehatan hingga peningkatan produktivitas peserta didik.  

Hidup sehat juga berkaitan dengan meningkatkan kualitas 

lingkungan; salah satunya dengan lebih serius menjaga kebersihan 

lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan dalam skala kecil 

seperti tingkat rumah tangga dapat dilakukan dengan pengelolaan 

sampah, menjaga kebersihan lingkungan madrasah. Langkah lain 

yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan guna mengurangi 

resiko kesehatan seperti mencegah perkembangan vektor penyakit 

yang ada di lingkungan sekitar. 
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B. PEMBAHASAN  

Hasil penelitian disajikan mulai dari manajemen ekstrakurikuler, yang 

meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, faktor pendukung dan 

penghambat kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam Pembentukan 

karakter peserta didik setelah diadakannya manajemen kegiatan 

ekstrakurikuler. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi.  

1. Pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui manajemen 

ekstrakurikuler Kepramukaan pada Madrasah Ibtidaiya h 

Tarbiyatul Athfal  (TAAT) Wedung Demak 

a. Perencanaan Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Pembentukan 

Karakter  Disiplin Peserta Didik di MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak  

Langkah pertama yang dilakukan dalam manajemen 

ekstrakurikuler adalah perencanaan. Adanya perencanaan kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah/madrasah tidak terlepas dengan manajemen 

sekolah/madrasah. Dengan perencanaan kegiatan ekstrakurikuler 

banyak hal-hal yang akan dihadapi kedepannya. Maka dari itu, 

masalah-masalah yang muncul dari pelaksanaan program 

ekstrakurikuler tersebut dapat diatasi karena sudah diperkirakan 

sebelumnya.  

Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan setiap awal tahun 

pelajaran baru. Perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan 

melalui rapat koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 
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ekstrakurikuler. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak, Bapak Sulaiman, S.Pd, :  

“Perencanaan dilakukan setiap menjelang tahun pelajaran baru 

melalui rapat koordinasi, yang direncanakan adalah peserta didik, 

guru, kegiatan ekstrakurikuler, jadwal, dan tujuan.”76  

  
Beberapa unsur perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dalam 

pembentukan karakter disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak meliputi: 1) banyaknya kegiatan yang telah 

ditetapkan, 2) adanya proses, 3) tujuan dan hasil yang ingin dicapai, 4) 

masa depan dalam waktu tertentu. Kegiatan ekstrakurikuler di MIS 

Tarbiyatul Athfal Wedung Demak merupakan bagian integral dari 

Program Kerja Madrasah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Madrasah, 

yakni:   

“Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu dari 
komponen dalam Program Kerja Madrasah, terutama pada bidang 
Kepeserta didikan yang bertugas mengatur semua kegiatan 
tersebut.”  77  

 Selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler didalam dokumen I 

Kurikulum MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak terdiri dari: a) 

Pramuka; b) Seni baca Al Qur’an; 3) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)  

4) Keterampilan; 5) Rebana; 6) Kaligrafi; 7) Pencak Silat PD ( Perisai 

Diri) ; 8)  Olahraga.78  

                                                             

76 Hasil Wawancara dengan Kepala MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, 
Sulaiman, S.Pd, 06 Februari 2020.  

77 Hasil Wawancara dengan Kepala MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, Sulaiman, S.Pd, 
06 Februari 2020.  

78 Dokumen I KTSP MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak Tahun Pelajaran 2019/2020.  
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Untuk mengidentifikasi muatan nilai-nilai pembentuk karakter 

disiplin pada program kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dapat 

diketahui terkait dengan tujuan dan deskripsi kegiatan.   

Tujuan Kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan 

ekstrakurikuler wajib bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, 

minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian peserta 

didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. 

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagai proses pembentukan 

kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan 

dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.  

Pada pendidikan Kepramukaan di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul 

Athfal (TAAT) Wedung Demak,  para Pramuka Siaga dan penggalang 

dibentuk Dewan Perindukan Siaga disebut Dewan Siaga. Dewan 

Siaga beranggotakan dari seluruh anggota perindukan. Ketua Dewan 

Siaga adalah Sulung.  

Pertemuan Dewan Siaga dan penggalang pada Madrasah 

Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal (TAAT) Wedung Demak, diadakan 

sekurang-kurangnya tiga bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan 

program. 

Acara pertemuan Dewan Siaga dan penggalang Madrasah 

Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal (TAAT) Wedung Demak adalah 

membahas hal-hal tertentu seperti memilih kegiatan yang diusulkan 

oleh Pembina Siaga dan penggalang, mengurus, dan mengatur 

kegiatan perindukan dan menjalankan keputusan-keputusan yang 
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diambil dewan termasuk pemberian penghargaan. Pertemuan tersebut 

bersifat formal.79 

Sebuah perindukan memiliki pemimpin untuk mengatur anak 

didiknya. Perindukan dipimpin oleh Pembina Putri yang disebut 

Bunda atau Pembina Putra yang disebut Yanda, dibantu oleh Bucik 

atau Pakcik. Pada pembinaan, Siaga putri dibina oleh Pembina Putri 

dan Siaga Putra dibina oleh Pembina putra atau Pembina putri. 

Namun, Pembina putra tidak diperkenankan membina Siaga putri.  

Pembina Pramuka MIS Tarbiyatul Athfal (TAAT) Wedung 

Demak melaksanakan sistem among atau sistem pendidikan sesuai 

dengan konsep Ki Hadjar Dewantara. Salah satu konsep yang terkenal 

dari Ki Hajar Dewantara yaitu; ing ngarsa sung tuladha, ing madya 

mangun karsa, tut wuri handayani. Semboyan atau asa tersebut 

memiliki arti masing-masing, yaitu sebagai berikut : 

1) Ing ngarsa sung tuladha berarti di depan memberi teladan.  

2) Ing madya mangun karsa berarti di tengah menciptakan peluang 

untuk berprakarsa.  

3) Tut wuri handayani berarti dari belakang memberikan dorongan 

dan arahan.80 

Kegiatan Pramuka pada MIS Tarbiyatu Athfal (TAAT) Wedung 

Demak,  memiliki pemimpin untuk mengatur anggota-anggotanya. 

Pemimpin Barung dipilih oleh dan dari para anggota barung dengan 

                                                             
79  Hasil Wawancara dengan Kamabigus (Kepala) MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, 

Sulaiman, S.Pd, 25 Februari 2020. 
80 Sugihartono, dkk (2007: 126) 
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bantuan pembina dan Pembantu Pembina Siaga. Pemimpin Barung 

menunjuk Wakil Pemimpin Barung dari anggota barung. Barung 

dipimpin oleh seorang Pemimpin Barung secara bergilir. Para 

pemimpin barung memilih salah seorang di antara pemimpin barung 

sebagai Pemimpin Barung Utama di tingkat perindukan yang 

dipanggil Sulung.  

Pembina Pramuka pada MIS Tarbiyatu Athfal (TAAT) Wedung 

Demak,  memanfaatkan sifat karakter Siaga dan penggalang, baik 

yang positif maupun yang kurang positif dengan mengemas kegiatan 

latihan di perindukan. Bermain adalah dunia Pramuka di mana 

bermain merupakan proses pendidikan yang menjadi alat utama 

pembinaan Siaga.  

Penyusunan program ekstrakurikuler Pramuka pada Madrasah 

Ibtidaiya Tarbiyatul Athfal (TAAT) direncanakan dengan 

memperhatikan Syarat Kecakapan Umum (SKU) . Peserta didik kelas 

I dan II merupakan masa pengenalan Pramuka, sehingga perencanaan 

program lebih memerhatikan SKU. Yanda/Bunda menyusun materi 

kegiatan latihan rutin sesuai dengan SKU Siaga Mula. Setelah 

menyusun materi kegiatan latihan rutin, Yanda/Bunda 

mengonsultasikan hal tersebut kepada Pembina Gudep. Kemudian 

Yanda/Bunda dan Pembina Gudep melakukan sosialisasi kepada 

orang tua peserta didik. Sosialisasi yang dilakukan adalah mengenai 

seragam Pramuka dan materi kegiatan latihan rutin.   
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Kegiatan pramuka di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, 

terdiri atas kegiatan latihan rutin dan pertemuan besar Siaga dan 

penggalang. Bahan/materi latihan rutin dan pertemuan besar Siaga dan 

penggalang mengacu pada materi Syarat Kecakapan Umum. Kegiatan 

latihan rutin terdiri dari latihan  mingguan dan bulanan. Acara latihan 

mingguan didahului dengan upacara pembukaan latihan, kemudian 

kegiatan ramai, kegiatan tenang, diselingi nyanyian / tarian / dongeng 

/ cerita, dan diakhiri dengan upacara penutupan latihan. Sedangkan 

pada latihan bulanan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dewan 

Siaga dan penggalan dengan Pembina. 81 

Pertemuan besar Siaga dan penggalang dilaksanakan pada waktu 

tertentu dan diikuti oleh beberapa perindukan Siaga dan penggalang. 

Kegiatan ini disebut dengan Pesta Siaga dan penggalang yang 

merupakan kegiatan bersifat kreatif, rekreatif, edukatif, dan banyak 

bergerak. Kegiatan ini  berbentuk bazar, permainan bersama, 

darmawisata, perkemahan Siaga, dan karnaval Siaga. 

Pendidikan  kepramukaan pada MIS Tarbiyatul Athfal (TAAT) 

Wedung Demak, mendorong peserta didik mengeksplorasi 

perkembangan diri untuk menjadi manusia seutuhnya untuk menjadi 

sebuah ciri dari pendidikan krakter. Guna mencapai tujuan tersebut, 

kepramukaan mengembangkan area-area perkembangan yang 

meliputi; pengembangan spiritual, dan emosional.82 

                                                             
81  Tim Pusdiklatda Wirajaya DIY (2011: 37) 
82  Hasil Wawancara dengan Kamabigus (Kepala) MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, 

Sulaiman, S.Pd, 25 Februari 2020. 



111 

 

 

 

Setiap area pengembangan memiliki kompetensi akhir yang harus 

dicapai. Kompetensi ini dimaksudkan untuk memberikan arah 

pengembangan pribadi, menetapkan arah potensi yang sesuai dengan 

usia dan sifat pribadi masing-masing, dan sebagai dasar untuk 

mengetahui perkembangan pribadi. Kompetensi akhir merupakan 

sasaran yang diharapkan dapat dicapai setelah secara bertahap. 

Pramuka Siaga dan penggalang pada MIS Tarbiyatul Athfal (TAAT) 

Wedung Demak, menempuh Syarat Kecakapan Umum (SKU).  

1) Area pengembangan spiritual  

Pengembangan spiritual adalah pengembangan yang berkaitan 

dengan pengetahuan yang mendalam untuk memahami dan 

menghayati kekayaan spiritual yang dimiliki masyarakat. 

Pengembangan spiritual memberikan motivasi hidup agar menjadi 

manusia seutuhnya. Pembina wajib meyakini bahwa spiritual 

menjadi pegangan hidup dan merupakan bagian dari kehidupan. 

Agama telah mengatur hubungan antara Tuhan dengan manusia, 

hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia 

dengan alam, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. 

Hubungan tersebut dapat menjamin keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan hidup manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai 

anggota masyarakat dalam mencapai kemajuan lahiriah dan 

kebahagiaan rohaniah.  

Berdasarkan Bab II poin 4 Lampiran Keputusan Kwartir 

Nasional Gerakan Pramuka Nomor 182 Tahun 1979 tentang 
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Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Agama dalam Gerakan 

Pramuka, pendidikan agama dalam Gerakan Pramuka bertujuan 

membantu memperdalam dan memperkuat keyakinan dan 

ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengembangan spiritual 

pada Pramuka Siaga merupakan salah satu aplikasi Prinsip Dasar 

Kepramukaan dan Metode Kepramukaan. 83 

Tujuan pengembangan spiritual Pramuka Siaga adalah 

membantu memperdalam dan memperkuat keimanan, ketaqwaan, 

dan mensyukuri kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan 

sasaran pengembangan spiritual Pramuka Siaga meliputi sasaran 

umum dan sasaran khusus, yaitu sebagai berikut. : 

a) Sasaran umum  

(1) Menanam, memupuk, serta menumbuhkan keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

(2) Setiap Pramuka Siaga meyakini pentingnya hidup beragama 

dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila.  

(3) Bersyukur/ berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

(4) Menghormati penganut agama dan kepercayaan lain.  

(5) Mendorong untuk mencapai SKU dan SKK bidang 

spiritual.  

b) Sasaran khusus  

Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa.  

                                                             
83  Lampiran Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 182 Tahun 1979. tentang 

‘Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Agama dalam Gerakan Pramuka’ 



113 

 

 

 

(1) Memahami ajaran agama masing-masing sesuai dengan 

usia.  

(2) Kecintaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan Rasul-Nya. 

(3) Rasa berkewajiban berbudi pekerti yang baik terutama 

terhadap kedua orang tua.  

(4) Setiap hari berbuat kebaikan.  

Kompetensi dasar Pramuka  pada Madrasah Ibtidaiyah 

Tarbiyatul Athfal (TAAT) Wedung Demak diatur secara 

berkesinambungan, untuk Siaga Mula, Siaga Bantu, dan Siaga 

Tata. Kompetensi dasar yang diharapkan dapat dicapai dalam 

pengembangan spiritual adalah sebagai berikut ; 

(a) Siaga Mula dapat mengenal aturan agama yang dianutnya dan 

agama lain.  

(b) Siaga Bantu dapat memahami aturan agama yang dianutnya 

dan toleransi terhadap penganut agama dan budaya lain.  

(c) Siaga Tata dapat melaksanakan aturan-aturan agama yang 

dianutnya dan menghormati penganut agama dan budaya 

lain.84 

Kompetensi akhir yang diharapkan dapat dicapai dalam area 

pengembangan spiritual untuk Pramuka Siaga pada Madrasah 

Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal (TAAT) Wedung Demak adalah dapat 

melaksanakan aturan-aturan agama di lingkungannya dengan 

                                                             
84 Hasil Wawancara dengan Kamabigus (Kepala) MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, 

Sulaiman, S.Pd, 25 Februari 2020. 



114 

 

 

 

benar, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, 

berperilaku jujur, serta setiap hari berbuat kebaikan.  

 Pada kegiatan Pramuka di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung, 

Golongan pramuka Penggalang di bagi menjadi beberapa;  

a) Penggalang Ramu  

- Dapat melakukan mandi wajib dan mengerti penyebabnya;  

- Dapat melakukan sholat berjamaah;    

- Dapat menghafal 5 (lima) macam doa harian dan hafal 5 

(lima) surat-surat pendek.  

b) Penggalang Rakit 

- Dapat menyebutkan, membaca dan menghafalkan serta 

memimpin 8 doa harian secara baik dan benar di hadapan 

regunya.  

- Dapat menceriterakan sejarah Nabi Muhammad SAW.  

- Selalu melaksanakan Shalat wajib dan Sholat Jum‟at bagi 

putera  

c) Penggalang Terap.  

- Dapat bertindak sebagai Imam dalam sholat berjamaah di 

perkemahan;  

- Dapat menghafal 10 macam doa harian dan hafal 10 macam 

surat pendek.  

- Dapat memimpin doa.   

- Selalu melaksanakan Shalat berjamaah di Masjid/Mushola. 

2) Area pengembangan emosional  
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Pengembangan emosional adalah pengembangan yang 

berkaitan dengan perasaan dan cara mengungkapkan emosi, 

keseimbangan, dan kematangan emosi. Emosi dan perasaan 

merupakan bagian dari kehidupan yang membantu pembentukan 

pribadi. Pada pengembangan ini Pramuka Siaga mendapatkan 

kesempatan mengenali, memahami, dan mengungkapkan nilai-nilai 

kepramukaan, belajar mengendalikan kepekaan yang berlebihan, 

mengatasi rasa malu, rasa tidak aman, dan sifat memberontak.  

Tujuan pengembangan emosional adalah membantu Pramuka 

Siaga dan penggalang, untuk menumbuhkembangkan perasaan dan 

pengungkapannya secara wajar, menghargai orang lain, serta dapat 

mengendalikan emosinya dengan seimbang. Sasaran 

pengembangan emosional adalah Pramuka Siaga mampu:  

a) memahami nilai-nilai kepramukaan;  

b) mengenali, mengakui dan menerima dirinya; 

c) mengetahui dan menyampaikan identitas dirinya; 

d) menyampaikan dan mengekspresikan perasaan hati;  

e) mengendalikan perasaan dan emosi dalam rangka menghargai 

orang lain 

f) mengubah sikap dan perilaku lebih positif.  

Nilai-nilai karakter dalam kegiatan kepramukaan pada 

Kurikulum 2013 adalah beriman, toleransi, kebersamaan, syukur, 

disiplin, tanggungjawab, percaya diri, berani, cinta tanah air, 

pemaaf, jujur, ksatria, rela berkorban, teladan, demokratis, peduli, 
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santun, tanggap, komunikatif, mandiri, cermat, rasa ingin tahu, 

pantang menyerah, berpikir logis, kreatif, inovatif, produktif, 

menghargai, ilmiah, tekun, hati-hati, terbuka, bijaksana, bersahaja, 

rasa kebangsaan, gotong-royong, partisipatif, imajinatif, kerjasama, 

sportif. 

b. Pengorganisasian Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan  

dalam Pembentukan Karakter disiplin Peserta Didik pada 

Madrasah Ibtidaiyyah Tarbiyatul Athfal (TAAT) Wedun g Demak 

Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam 

Pembentukan karakter disiplin peserta didik MIS Tarbiyatul Athfal 

(TAAT) Wedung Demak dapat diketahui setelah peneliti melakukan 

observasi, wawancara dengan beberapa sumber, atau memeriksa 

beberapa dokumen yang terkait sehingga diperoleh data dan informasi 

yang relevan. 

Unsur-unsur pengorganisasian, yaitu: 1) penentuan sumberdaya 

dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi; 2) 

proses perancangan dan Pembentukansuatu organisasi yang akan 

membawa hal-hal kearah tujuan; 3) penugasan tanggungjawab 

tertentu; 4) pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada 

individu-individu untuk melaksanakan tugasnya yang dilaksanakan 

oleh Kepala Madrasah.  

Pengorganisasian yang dilakukan melalui tindakan sumberdaya 

mencakup sarana prasarana kegiatan, penanggung jawab kegiatan, dan 
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pembiayaan pada setiap kegiatan ekstrakurikuler dalam Pembentukan 

karakter peserta didik.  

Tabel 4.9 Pengorganisasian Sumber Daya Kegiatan 
Ekstrakurikuler di MIS Tarbiyatul Athfal WedungTahun 
Pelajaran Tahun 2019/2020  

 

No  

Kegiatan 
Ekstrakurikuler  

 

Sember Daya Kegiatan Ekstrakurikuler  

1  Pramuka  - Sarana dan prasarana meliputi ; Ruang 

Pelatihan / Kegiatan, Alat-alat 

Kepramukaan, perlengkapan 

Pramuka, perlengkapan Kemah 

Pramuka 

- Pembina Pramuka : Sulaiman, S.Pd 

selaku Kamabigus. 

- Pembiayaan Meliputi: Honor 

Pembina, Pembelian Perlengkapan 

praktek, kemah PMR, dan P3K. 

2  UKS/Dokter Kecil - Sarana dan Prasarana meliputi: Ruang 

Kegiatan, P3K, Alat-alat Kesehatan, 

Alat-alat praktek, Perlengkapan 

Kemah PMR.  

- Pembina PMR:.  

- Pembiayaan Meliputi: Honor 

Pembina, Pembelian Perlengkapan 

praktek, kemah PMR, dan P3K.  
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3 PKS 

(patroli Keamanan 

Sekolah ) 

- Sarana dan Prasarana meliputi: Ruang 

Kegiatan, Alat-alat praktek, 

Perlengkapan PKS 

- Pembina PKS: 

- Pembiayaan Meliputi: Honor 

Pembina, Pembelian Perlengkapan 

praktek, , dan P3K. 

 

Dalam proses pengorganisasian, diperoleh informasi bahwa pihak 

yang terkait dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam 

pembentukan karakter disiplin di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung 

Demak dilibatkan mulai dari awal perencanaan. Pihak yang terkait 

yaitu Wakil Kepala Bidang Kepesertadidikan dan Pembina 

Ekstrakurikuler.  

Kepala Madrasah menyampaikan bahwa: “Yang paling 

memahami bagaimana proses kegiatan ekstrakurikuler dan 

permasalahan yang ada adalah guru pembina ektrakurikuler tersebut, 

dan mereka selalu dilibatkan dalam penyusunan program, jadwal, 

diharapkan agar ikut serta memiliki rasa tanggungjawab dalam proses 

pelaksanaan kegiatan.”85  

Pengorganisasian kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam 

Pembentukan karakter disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak diketahui bahwa secara umum terpadu dalam 

organisasi madrasah secara keseluruhan. Dalam pola organisasi, 

mekanisme kerja dari masing-masing kegiatan ekstrakurikuler diatur 

                                                             
85 Hasil Wawancara dengan Kepala MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, Sulaiman, S.Pd, 

06 februari 2020 
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dengan kebijakkan madrasah, antara lain; (a) Waka Kurikulum 

diberikan tugas untuk menkoordinasikan penyusunan program 

kegiatan ekstrakurikuler, (b) Waka Kepeserta didikan diberikan tugas 

untuk menkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, (c) 

Waka Sarana-prasarana diberikan tugas menkoordinasikan 

penggunaan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.86  

Pengorganisasian  kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam 

Pembentukan karakter disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak, disesuaikan dengan bidang keahlian para pembina 

masing-masing. Pengorganisasian ini telah dilaksanakan dengan baik 

oleh kepala Madrasah. Yaitu dengan pembagian tugas untuk 

pembimbingan. 

Pengorganisasian tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar 

kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam Pembentukan karakter 

disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak 

tersebut dapat berjalan secara maksimal dan tercapai tujuan yang 

maksimal pula.   

Berikut struktur Organisasi Pelaksana (Pembimbing/Pembina) 

kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam Pembentukan karakter 

disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, 

sebagai berikut :  

                                                             
86 Hasil Wawancara dengan Kepala MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, Sulaiman,   S.Pd, 

06 februari 2020 
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Stuktur Organisasi kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam 

Pembentukan karakter disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak Kecamatan Wedung.87 

Pelindung   : Sulaiman, S,Pd. 

Pembina   : Nur Rofiq, S.Pd.I 

Ketua   : Mad Shohih, S.Pd 

Sekretaris   : Nur Ayati, S.Pd.I 

Bendahara   : Novita Sari, S.Pd 

Anggota   : Siti Mardliyah, S.Pd 

     Nawalis Syafa’ah, S.Pd.I 

               Ngadiono, S.Pd.I  

Pengaturan pembagian tugas tersebut mempertimbangkan 

kesesuaian ruang lingkup tanggungjawab dalam tugas masing-masing 

dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan.  

Proses penetetapan guru pembina kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan diambil dengan proses musyrawarah oleh wakil kepala 

dan  semua  dewan  guru.  Musyawarah   tersebut  dimaksudkan 

agar dapat bersama-sama mempertimbangkan bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler dalam satu tahun kedepan, dan siapa pembina yang 

layak mengajarkan kegiatan ekstrakurikuler dengan penetapan dalam 

bentuk Surat Keputusan Kepala Madrasah.  

                                                             

87 Sri Harnani, S.Pd.I, Pembantu Bid. Kepeserta didikan, Interview, Wedung, 28 Pebruari 
2020. 
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Pembagian tugas guru pembina ekstrakurikuler disertai dengan 

pelimpahan wewenang melalui arahan atau bimbingan. Isi bimbingan 

dari pimpinan umumnya berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok, 

fungsi, dan peran guru atau pembina.  

Waka Kurikulum mengatakan, bahwa;  “Pembina kegiatan 

ekstrakurikuler diharap bertanggungjawab baik secara perseorangan 

maupun secara kolektif atas tugasnya, termasuk arah kebijakan untuk 

penanaman nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Dan semua pembina 

kegiatan ekstrakrikuler juga telah menerima kesepakatan menanamkan 

nilai-nilai karakter bagi peserta didik”.88  

Penerapan pendidikan karakter disiplin melalui kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukaan di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung 

Demak ditempuh melalui kegiatan rutin, tindakan keteladanan, 

tindakan spontan, dan pengkondisian yang baik dengan menharapkan 

hasil yang maksimal. 

Penjelasan dari Waka Kurikulum sebagai berikut; “Sebagaimana 

yang diketahui bahwa tiap-tiap satuan pendidikan telah melaksanakan 

pendidikan karakter dengan kondisi madrasah masing-masing.  

Di MIS Tarbiyyatul Athfal Wedung menerapkan nilai-nilai 

karakter disiplin dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagai 

bentuk penguatan yang secara umum dilakukan melalui kegiatan 

sehari-hari di madrasah. Dengan tersedianya kesempatan berinteraksi 

dengan para peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, 

Pembentukan nilai-nilai karakter disiplin  disarankan terpadu dengan 

                                                             
88 Hasil Wawancara Waka Kurikulum MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, Mad. 

Shokheh, S.Pd.I 
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Pembentukan materi yang relevan. Karen materi kegiatan 

ekstrakurikuler bersifat dinamis, maka penerapan nilai-nilai karakter 

disiplin yang pasti adalah melalui kegiatan rutin, keteladanan dari para 

pembina ekstrakurikuler dan warga madrasah lainya, kegiatan spontan 

sesuai kebutuhan, dan melalui pengkondisian pada setiap pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler.89  

Adapun upaya dalam meningkatkan kesiapan pembina kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukaan di MIS Tarbiyyatul Athfal Wedung ini 

dengan mengikutsertakan dalam diskusi program yang dilaksanakan 

di awal tahun. 

Penjelasan dari Waka Kepeserta didikan MIS Tarbiyatul Athfal 

(TAAT) Wedung Demak : “Biasanya kami rapat membahas berbagai 

hal, termasuk membahas pembagian tugas, pengarahan untuk 

pelaksanaannya, tata cara pelaksanaanya, anjuran melengkapi 

administrasinya, ruang lingkup materi pokoknya, termasuk 

penanaman nilai-nilai karakter disiplin juga selalu menjadi bahan 

pembahasan dilaksanakan di awal tahun.  

Mengenai penggunaan dana dan fasilitas sesuai bidang masing-

masing disarankan berprinsip pada efektif dan efisien mengingat 

keterbatasan yang ada. Dan apabila akan mengadakan kegiatan 

tertentu dibahas secara khusus dengan melalui musyawarah dewan 

guru, dan apabila semua menyetujui, baru kegiatan tersebut 

dilaksanakan.”90 Dengan tersedianya kesempatan berinteraksi dengan 

                                                             
89 Hasil Wawancara Waka Kurikulum MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, Mad 

Shokheh,S.Pd.I, 14 Februari 2020.  
90 Hasil Wawancara Waka Kepeserta didikan MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, Sri 

Harnanik, S.Pd.I, 14 Februari 2020.  
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para peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, 

Pembentukan nilai-nilai karakter disiplin disarankan terpadu dengan 

Pembentukan materi yang relevan. Karen materi kegiatan 

ekstrakurikuler bersifat dinamis, maka pembentukan nilai-nilai 

karakter disiplin yang pasti melalui kegiatan rutin, keteladanan dari 

para pembina ekstrakurikuler dan warga madrasah lainya, kegiatan 

spontan sesuai kebutuhan, dan melalui pengkondisian pada setiap 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. 

Beberapa faktor keterbatasan maupun faktor yang sudah 

mendukung berkaitan dengan pembagian tugas pembina kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukaan yang dilaksanakan di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak, Waka Kepeserta didikan menyampaikan 

bahwa:  “Keterbatasan sumberdaya yang ada di madrasah karena 

kesempatan mengikuti pelatihan dirasakan masih kurang, kita 

menganggap yang sudah pengalaman, mampu melaksanakan kegiatan 

dengan baik, beberapa bentuk kegiatan ekstrakurikuler seperti Rebana 

dan kaligrafi bekerjasama dengan pembina yang sesuai bidangnya. 

Sebagian besar pembina kegiatan ekstrakurikuler dinilai memiliki 

loyalitas yang tinggi, dan bisa diandalkan”.91  

Pemberdayaan pembina kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di 

madrasah ini diketahui sudah cukup baik, meskipun pada beberapa hal 

dinilai belum bisa optimal, tetapi masing-masing berusaha secara 

maksimal.  

                                                             
91 Hasil Wawancara Waka Kepeserta didikan MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, Sri 

harnanik, S.Pd.I, 14 Februari 2020 
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Dalam pengorganisasian di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung 

Demak adalah keterbatasan sarana prasarana yang tersedia, dan 

menghadapi peserta didik yang harus membutuhkan perhatian lebih 

dari sikap dan prilakunya, juga peran serta orang tua yang belum 

optimal. beberapa komponen yang belum sepenuhnya siap 

mendukung kegiatan ekstrakurikuler dalam Pembentukan karakter 

disiplin peserta didik. Pengelola madrasah sangat optimis dapat 

menanamkan pembentukan nilai-nilai karakter disiplin dengan baik 

pada para peserta didik.  92 

Beberapa kendala yang dihadapinya masih sangat mungkin dapat 

diatasi dengan meningkatkan kerjasama yang baik dan saling percaya 

dari semua pihak. Dan agar dapat mencapai hasil yang optimal maka 

sangat penting dilakukan pelatihan bagi para Pembina kegiatan 

ekstrakurikuler agar dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi, dan 

dalam pengorganisasian perlu dilakukan secara konsisten.  

c. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan Dalam 

Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak  

Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak dilakukan dengan tiga cara. Pertama, 

pembentukan karakter disiplin dilakukan secara terintegrasi ke dalam 

semua mata pelajaran. Integrasi yang dimaksud meliputi pemuatan 

nilai-nilai  karakter disiplin ke dalam substansi pada semua mata 

                                                             
92 Hasil Wawancara Waka Kepeserta didikan MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, Sri 

harnanik, S.Pd.I, 14 Februari 2020 
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pelajaran dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi 

dipraktikkannya nilai-nilai karakter disiplin dalam setiap aktivitas di 

dalam dan di luar kelas untuk semua mata pelajaran. Kedua, 

pembentukan karakter disiplin juga diintegrasikan ke dalam 

pelaksanaan kegiatan pembinaan peserta didik melalui kegiatan 

ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Ketiga, pembentukan karakter 

disiplin dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan semua urusan di 

sekolah yang melibatkan semua warga Madrasah. 

 Kegiatan ekstrakurikuler di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung 

Demak dikelompokan menjadi dua yaitu, Wajib dan Pilihan. 

Ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan ekstrakurikuler yang wajib 

diikuti oleh seluruh peserta didik mulai dari kelas I, II, III, IV, V dan 

VI.  Dan kegiatan ekstrakurikuler yang  wajib diikuti oleh peserta 

didik  di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak minimal dua kegiatan 

ekstrakurikuler. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan adalah kegiatan 

ekstrakurikuler yang dipilih oleh peserta didik sesuai dengan minat 

dan bakat yang dimiliki peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan 

di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak meliputi: Pramuka, UKS, 

PKS, Rebana, Pencak silat dan Olah raga.93  

Adapun jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan 

ekstakurikuler pramuka di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak 

dengan jumlah 397 peserta didik. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler 

pilihan adalah kegiatan ekstra yang dipilih oleh peserta didik sesuai 

                                                             
93 Dokumen I KTSP MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak Tahun Pelajaran 2019/2020  
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dengan bakat dan minatnya, jumlah yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler pilihan rata-rata berkisar 15-40 peserta didik per 

ekstrakurikuler. 

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak berjalan dilaksanakan setiap hari Jum’at, 

setelah selesai kegiatan belajar mengajar. Kegiatan berjalan sesuai 

dengan jadwal yang telah disusun oleh koordinator ekstrakurikuler 

dan wakil Kepala bidang kepesertadidikan.   

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan Dalam 

Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung, meliputi;  pertama, proses pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar Madrasah, yaitu hari Jum’at 

pada pukul 13.00-15.30 WIB, kedua, pemberian sangsi bagi anggota 

yang tidak mengikuti kegiatan sebagai usaha pendisiplinan individu 

dan sebagai motivasi kepada anggota yang lain, ketiga, pemberian 

insentif dari madrasah bagi seseorang yang berjasa memberikan 

ilmunya yaitu seorang pembina ekstrakurikuler kepramukaan, dan 

keempat, pemberian reward atau punishment bagi anggota 

ekstrakurikuler kepramukaan yang patuh atau melanggar.   

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan Dalam 

Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung, sesuai dengan pendapat Richard A. Gorton yaitu;  

pertama, dalam mensukseskan kegiatan dibutuhkan sosok pemimpin 

yang demokratis untuk mengorganisir kegiatan tersebut, kedua, demi 
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terakomodirnya seluruh keinginan kegiatan di butuhkan semangat 

baru (motivasi). Ketiga, sebagai kebijakan bagi kepala madrasah 

dengan memberi insentif bagi para pengguna jasa yang dialokasikan 

dalam rencana anggaran. Keempat, reward dan punishment kedua-

duanya menjadi mediator bagi anak berprestasi khususnya di bidang 

kepramukaan.94   

Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan Dalam 

Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung di laksanakan di MIS Tarbiyatul Athfal sendiri, 

berikut jadwal pelaksanaan kegiatan kepramukaan MIS Tarbiyatul 

Athfal ; 

 
Hari/Pukul 

 
Peserta  

 
Pembina  

 

 
Ket. 

 
Jum’at/ 
13.00-14.30 
 

 
Kelas I - III 

 
Nur Rofiq, 
S.Pd.I, 
Nur Ayati, 
S.Pd.I 
Mustaghfirin, 
Anita Qotrun 
Nada 

 
Halaman 
& R. 
Kelas  

 
Jum’at/ 
14.00-15.30 

 
Kelas IV -VI 

 
Sulaiman, S.Pd, 
Sri Harnanik, 
S.Pd.I, 
Ngadiono, 
S.Pd.I 
Novita Sari 
 

 
Halaman 
& R. 
Kelas 
  

 

                                                             
94 Gorton, R.A,1976. School Administration: Challenge and Opportunity for Leadership (New 

York: Wm. C. Brown Company Publishers),hlm. 57.   
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Tujuan ekstrakurikuler kepramukaan adalah membina peserta 

didik dalam pembentukan karakter disiplin  dan membimbing peserta 

didik untuk bisa lebih fokus dalam mata pelajaran inti..  

Penuturan pembina Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan 

Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik di MIS 

Tarbiyatul Athfal Wedung ketika diwawancarai peneliti sebagai 

berikut:  

Penanganan pendisiplinan peserta didik yang menjadi anggota 
kegiatan ekstrakurikuler Kepramukaan Dalam Pembentukan 
Karakter Disiplin Peserta Didik di MIS Tarbiyatul Athfal 
Wedung ini, diantaranya adalah pengurus organisasi kegiatan 
ekstrakurikuler kepramukaan mencatat kehadiran anggota setiap 
latihan, apabila tidak mengikuti latihan maka akan dilaporkan 
kepada pembina, dari Pembina ini jika anggota tetap maka akan 
dilaporkan kepada wali kelas, setelah itu jika masih tetap tidak 
ikut maka akan dilaporkan kepada waka kepeserta didikan dan 
terakhir jika masih tetap maka akan dilaporkan kepada kepala 
Madrasah. Nah dari situ pertama kami bina, yang kedua kami 
skores dari kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dan yang 
terakhir dikeluarkan dari kegiatan ekstrakurikuler 
kepramukaan.95  

Ungkapan Kepala Madrasah di atas mengindikasikan betapa 

lembaga telah berusaha dengan keras mendidik bakat atau 

kemampuan peserta didik yang ada dilembaga ini dengan aturan dan 

prosedur yang jelas.  

Usaha pendisiplinan Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kepramukaan Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik di 

MIS Tarbiyatul Athfal Wedung ini merupakan pengejewantahan dari 

                                                             
95 Sulaiman, S.Pd., Kepala Madrasah, Interview, Wedung, 13 Maret 2019.  
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proses kegiatan kepemimpinan, sebab aktifitas kepemimpinan 

memberikan teladan kepada bawahannya agar menjadi disiplin dalam 

segala hal, baik waktu, pakaian, tingkah laku, etika dan ibadah.  

Pendisiplinan terhadap peserta didik yang menjadi anggota 

Kegiatan Ekstrakurikuler Kepramukaan Dalam Pembentukan Karakter 

Disiplin Peserta Didik di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung merupakan 

suatu kegiatan bertujuan anggota tersebut terbiasa hidup disiplin, 

efektifitas dari pendisiplinan ini berimplikasi positif terhadap pola 

fikir peserta didik untuk selalu termotivasi. Karena sangsi yang 

dilakukan oleh lembaga merupakan suatu motivasi kepada anggota 

yang bersangkutan dan juga kepada anggota yang lain agar tidak 

mengulangi kembali. Karena aturan tersebut sudah disepakati antara 

kepala Madrasah, dan pembina ekstrakurikuler kepramukaan. Dan 

pelaksanaan aturan ini bisa membuat motivasi untuk memperbaiki 

dirinya, sehingga peraturan tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai 

dengan prosedur yang telah dibuat oleh lembaga.  

Dalam pelaksanaannya kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan 

sudah berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Semuanya 

berjalan dengan lancar, apabila pembina ekstrakurikuler pramuka 

berhalangan hadir, ada ijin kepada koordinator ekstrakurikuler atau 

waka kepeserta didikan. Sehingga semua kegiatan ekstrakurikuler 

berjalan dengan maksimal dan bagus.”96 

                                                             
96 Hasil Wawancara Waka Kepeserta didikan MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, Sri 

Harnanik, S.Pd.I, 25 Februari 2020.  
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Dalam kegiatan Pramuka pada MIS Tarbiyatul Athfal (TAAT)  

Wedung Demak, para peserta kegiatan pramuka memiliki  kecakapan 

husus Pramuka Siaga dan penggalang, yaitu;  kecakapan, kepandaian, 

kemahiran, ketangkasan, keterampilan di bidang tertentu yang dimiliki 

anggota Pramuka  sesuai dengan minat dan bakatnya. 

Kurikulum pendidikan kepramukaan untuk peserta didik di MIS 

Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, disusun sesuai jenjang yang ada 

dalam pendidikan kepramukaan, Kurikulum pendidikan kepramukaan 

terdiri dari kurikulum umum yang disebut Syarat Kecakapan Umum 

(SKU) dan kurikulum khusus yang disebut Syarat Kecakapan Khusus 

(SKK). SKU sebagai kurikulum pendidikan untuk mencapai tingkat 

tertentu dalam setiap jenjang.  

SKK adalah syarat-syarat kecakapan sesuai dengan minat dan 

bakat  yang harus dipenuhi untuk mendapatkan TKK. TKK 

merupakan tanda kecakapan khusus bagi Pramuka, setelah menempuh 

syarat-syarat khusus sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain 

kecakapan tersebut Siaga dapat memperoleh Tanda Pramuka Garuda 

sebagai penghargaan yang diberikan kepada Pramuka Siaga setelah 

memenuhi Syarat-syarat Pramuka Siaga Garuda. 

Butir-butir Syarat Kecakapan Umum (SKU) yang pada MIS 

Tarbiyatul Athfal (TAAT) Wedung Demak merupakan penjabaran 

dari kompetensi dasar, sebagai berikut.: 

1) Materi SKU Pengembangan Spiritual MIS Tarbiyatul Athfal 

(TAAT) Wedung Demak 
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Pengembangan spiritual merupakan salah satu aplikasi Prinsip 

Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan yang membantu 

memperdalam dan memperkuat keimanan, ketaqwaan, dan 

mensyukuri kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.  

Materi SKU pada MIS Tarbiyatul Athfal (TAAT) Wedung 

Demak, adalah sebagai berikut ; 

a) Indonesia menjamin kebebasan kepada setiap warga negaranya 

termasuk Siaga untuk memeluk agama yang dipilihnya. Setiap 

agama memiliki kitab suci masing-masing yang dijadikan 

pegangan hidupnya.  

b) Siaga dapat mengakui kebesaran ciptaan-Nya yang tidak ada 

duanya.   

c) Mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan merupakan salah 

satu ajaran agama. 

d) Kekuasaan Tuhan sungguh tak ada batasnya karena dapat 

menurunkan rahmat dan bencana. Selain mensyukuri nikmat 

yang Tuhan berikan, Siaga juga harus peduli pada petaka yang 

menimpa orang lain.  

e) Siaga hendaknya mencintai ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. 

Siaga juga harus mentaati ayah bundanya dan berusaha menjadi 

anak kebanggaan keluarga.  

f) Terkadang dalam satu perindukan terdapat Siaga pemeluk 

agama yang berbeda. Para Siaga harus menghargai dan 
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menghormati serta saling toleransi terhadap pemeluk agama 

yang berbeda.   

2) Materi SKU pengembangan sosial Pramuka MIS Tarbiyatul Athfal 

(TAAT) Wedung 

Pengembangan sosial adalah pengembangan pribadi yang 

berkaitan dengan saling ketergantungan dengan orang lain dan 

membangun kemampuan untuk bekerjasama serta memimpin. 

Manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup 

bersama dengan sesamanya sehingga disebut makhluk sosial. 

Manusia tidak akan mungkin hidup sendiri tanpa manusia lainnya. 

Seseorang perlu berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi 

dengan baik, menghargai orang lain, bekerjasama dan mentaati 

aturan-aturan yang berlaku agar dapat hidup di masyarakat. 

Materi pengembangan sosial  bagi peserta pramuka MIS 

TarbiyatulAthfal adalah sebagai berikut : 

a) Sebagai anggota keluarga, harus mematuhi aturan keluarga 

antara lain: dapat membersihkan tempat tidur, mencuci piring 

dan gelas yang telah dipakai, dan membuang sampah pada 

tempatnya.  

b) Sebagai anggota masyarakat, dapat melakukan kerja bakti, 

bersikap ramah pada tetangga, dan menengok tetangga yang 

sakit.  

c) Sebagai anggota Perindukan, dapat melakukan latihan rutin 

yang diadakan sekolah, menyiapkan peralatan latihan, dan 

datang di tempat latihan sebelum latihan dimulai.  
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d) Sebagai peserta didik madrasah, dapat melakukan upacara 

bendera setiap hari Senin, tidak datang terlambat, dan memakai 

seragam dengan rapi.  

e) Sebagai warga negara Indonesia, Pramuka harus memahami 

lagu kebangsaan dan lagu wajib nasional, bendera merah putih, 

mengenal hari besar nasional dan hari besar keagamaan, adat 

istiadat, dan budaya daerah.  

3) Materi SKU pengembangan intelektual Pramuka MIS Tarbiyatul 

Athfal (TAAT) 

Pramuka pada MIS Tarbiyatul Athfal dirangsang dan didorong 

untuk dapat mengembangkan diri, mengenal pengetahuan dan 

teknologi, berfikir kreatif, menjadi pemimpin, dan menggunakan 

kesempatan untuk memecahkan masalah baik di barungnya 

maupun di Perindukan.  

Kompetensi akhir pengembangan intelektual Pramuka MIS 

Tarbiyatul Athfal edung Demak adalah dapat mengenal, 

menyikapi, dan mengapresiasikan pengetahuan dan teknologi serta 

membiasakan berpikir dan berperilaku kritis dan kreatif. Untuk 

mencapai kompetensi tersebut, diberikan materi pengembangan 

intelektual sebagai berikut; 1) Pengenalan lingkungan , 2) Sikap 

peduli untuk memberikan pertolongan  

4) Materi SKU pengembangan fisik Pramuka MIS Tarbiyatul Athfal 

(TAAT) Wedung 

Siaga harus menjaga kesehatan, memelihara anggota tubuh dan 

organ tubuh, serta merawat dan mencintai diri (tubuh) sebagai 
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wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar dapat 

melaksanakannya secara maksimal, Siaga diberikan materi 

pengembangan fisik. 

Dengan Kegiatan Ekstrakurikuler kepramukaan dalam 

pembentukan karakter disiplin peserta didik, Efektivitas pendidikan 

karakter sangat ditentukan oleh adanya pembelajaran (teaching), 

keteladanan (modeling), penguatan (reinforcing), dan pembiasaan 

(habituating) yang dilakukan secara serentak dan berkelanjutan. 

Pendekatan yang strategis terhadap pelaksanaan ini melibakan tiga 

komponen yang saling terkait satu sama lain, 

yaitu sekolah /Madrasah, keluarga, dan masyarakat.  

Ketika komponen sekolah /madrasah sepenuhnya akan 

menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai (karakter) tertentu 

(prioritas), maka setiap nilai yang akan ditanamkan atau 

dipraktikkan tersebut harus senantiasa disampaikan oleh para guru 

melalui pembelajaran langsung (sebagai mata pelajaran) atau 

mengintegraskannya ke dalam setiap mata pelajaran. 

Pembentukan karakter disiplin peserta didik pada MIS 

Tarbiyatul Athfal (TAAT) Wedung dilakukan dengan melibatkan 

komponen keluarga dan masyarakat. Komponen keluarga meliputi 

pengembangan dan pembentukan karakter disiplin di rumah. Pihak 

sekolah/Madrasah dapat melibatkan para orang tua untuk lebih 

peduli terhadap perilaku para anak-anak mereka. Sedangkan 

komponen masyarakat atau komunitas secara umum adalah sebagai 
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wahana praktik atau sebagai alat kontrol bagi perilaku peserta didik 

dalam mengembangkan dan membentuk karakter mereka. Pihak 

sekolah/madrasah dapat melakukan komunikasi dan interaksi 

dengan keluarga dan masyarakat ini dari waktu ke waktu secara 

periodik. 

Upaya yang dilakukan dalam pembentukan  karakter disiplin 

peserta didik pada MIS Tabiyatul Athfal (TAAT) Wedung Demak 

dengan memaksimalkan kualitas pembelajaran di kelas dan juga 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang mendukung pembentukan 

karakter disiplin peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan dapat 

dijadikan basis untuk pembinaan karakter disiplin peserta didik, 

terutama di samping untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik 

untuk menjadi warga negara yang baik sehingga dapat 

melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya sebagai warga negara.  

d. Evaluasi dan Tindak lanjut Kegiatan Estrakurikuler dalam 

Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak  

Perencanaan tidak dapat terlepas dari unsur pelaksanaan dan 

evaluasi. Apabila dalam perencanaan diperlukan evaluasi agar tidak 

terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka dalam pelaksanaan 

program juga dilakukan pengawasan dan evaluasi agar kinerja 

program kegiatan ekstrakurikuler dan hasilnya sesuai dengan 

perencanaan.  
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Evaluasi dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk 

mengetahui realisasi prilaku kinerja guru di sekolah, apakah tingkat 

pencapaian tujuan pendidikan sesuai yang dikehendaki, kemudian 

apakah perlu diadakan perbaikan.   

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Madrasah “ Kita 

mengevaluasi kegiatan ektrakurikuler 2 kali dalam satu semester, 

setelah mid test (UTS) dan setelah tes akhir semester (UAS). Untuk 

evaluasi kegitan tersebut dilaksanakan oleh wakil kepala bidang 

kepeserta didikan yang kemudian disampaikan kepada saya”.97  

Wakil Kepala Bidang Kepeserta didikan menegaskan “Evaluasi 

dilaksanakan dua kali dalam satu semester. Evaluasi kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukaan di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung 

Demak dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan. Setiap tiga bulan 

sekali pembina menyampaikan laporan kepada saya. Kemudian saya 

menyampaikan kepada Kepala Madrasah setiap akhir tahun. Tetapi 

pada waktu tertentu ada juga evaluasi secara mendadak apabila 

ditemui hal-hal yang sulit teratasi.”98  

Dari beberapa pernyataan-pernyataan diatas dapat peneliti 

simpulkan bahwa evaluasi kegiatan ekstrakurikuler di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak dilakukan 2 kali dalam satu semester dengan 

melibatkan berbagai pihak di lembaga seperti : kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah bagian kepeserta didikan, wakil kepala sekolah bagian 

kurikulum, pembina ekstrakurikuler kepramukaan.   

                                                             
97 Hasil Wawancara dengan Kepala MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, Sulaiman, 

S.Pd, 06 Februari 2020.  
98 Hasil Wawancara Waka Kepeserta didikan MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, 

Sri Harnanik, S.Pd.I, 12 Februari 2020. 
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Hal-hal yang dievaluasi dalam kegiatan ekstrakurikuler meliputi 

kehadiran, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dan hasil 

peserta didik.   

Beberapa cara yang dilakukan dalam mengevaluasi kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukan dalam pembentukan karakter disiplin di 

MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak adalah sebagai berikut:   

1) Tes Tulis dan Praktek   

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam penelitian ini adalah 

sejauh mana ketercapaian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

tersebut dapat diwujudkan. Teknik evaluasi pembelajaran 

ekstrakurikuler kepramukaan dalam pembentukan karakter 

disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal wedung, yang 

diterapkan bervariasi. Ini menyesuaikan dengan jenis item yang 

akan dievaluasi. Biasanya penilaian yang sering dilakukan di 

madrasah ini yaitu penilaian yang sifatnya praktikum. Jarang 

sekali yang menggunakan teknik untuk mengukur ranah kognitif 

(tes tulis) karena pada dasarnya pembelajaran ekstrakurikuler ini 

diluar jam pelajaran madrasah dan bertujuan mengembangkan 

bakat dan minat peserta didik masing-masing. Tetapi tidak 

menutup kemungkinan juga menggunakan tes tulis untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam kegiatan 

ekstrakurikuler.  

Evaluasi pembelajaran dilakukan satu semester, pedoman 

penilaian adalah kehadiran, keaktifan peserta didik dalam 



138 

 

 

 

pembelajaran serta hasil praktikum peserta didik. Bapak A. Rofiq, 

S.Pd.I. Menyampaikan:  

“Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler pramuka kita lakukan 2 
kali dalam satu semester. Dengan melihat praktek peserta 
didik misal mengerti tentang PBB, semaphore, Morse, dll. 
Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan 
Pembentukankegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.”99  

  
2)   Rapat Koordinasi Kegiatan Ekstrakurikuler   

Proses kegiatan manajemen dari mulai perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi yang secara berkesinambungan 

diharapkan akan mampu menghasilkan prestasi yang baik (piala 

atau piagam) atau penampilan dalam kegiatan intern madrasah. 

Pada akhir tindak penilaian ini pembina ekstrakurikuler, wakil 

kepala bagian kepeserta didikan, wakil kepala bagian kurikulum 

bagian kurikulum, dan kepala madrasah melakukan koordinasi 

untuk mengevaluasi program ekstra selama setahun.   

Tindak lanjut dari hasil evaluasi adalah untuk memperbaiki 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan 

pada tahun pelajaran berikutnya, sehingga apabila ada 

permasalahan segera untuk diselesaikan. Seperti yang 

disampaikan oleh wakil kepala madrasah bidang kepeserta 

didikan:  

“Kalau ada masalah kita langsung selesaikan, misalnya tidak 
berjalan itu kita cari akar permasalahannya itu apa”.100  

  

                                                             
99 Hasil Wawancara Pembina Pramuka MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, A. Rofiq, 13 

Maret 2020. 
100 Hasil Wawancara Waka Kepeserta didikan MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, Sri 

Harnanik, S.Pd.I, S.Pd, 12 Februari 2020  



139 

 

 

 

Sehingga, dapat kita ketahui bahwa MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam 

pembentukan karakter disiplin peserta didik  MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung, pada tahun pelajaran berikutnya. Perbaikan 

dilakukan dengan cara menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada tahun 

pelajaran ini supaya pelaksanaan berikutnya lebih baik.  

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Ekstrakurikuler 

Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik di MIS 

Tarbiyatul Athfal Wedung Demak  

Dalam setiap kegiatan terdapat faktor pendukung dan penghambat. 

Faktor pendukung kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dalam 

pembentukan karakter disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak yaitu motivasi atau dukungan dari segala pihak, sarana 

dan prasarana, dana kegiatan, peserta didik yang berkompeten, dan 

pembina ekstrakurikuler, serta dukungan semua warga madrasah 

terhadap Pembentukan nilai karakter kepada peserta didik. Tingkat 

kesadaran dari pembina ekstrakurikuler dalam penanaman nilai karakter 

sangatlah penting untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik dan 

patuh terhadap peraturan-peraturan.  

Guru atau pembina pendukung kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan dalam pembentukan karakter disiplin peserta didik di MIS 

Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, juga memberikan contoh seperti 
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saling menyapa kepada warga madrasah seperti sesama guru, peserta 

didik atau petugas kebersihan madrasah sehingga dapat meningkatkan 

rasa kekeluargaan dan komunikasi yang baik antar warga madrasah. 

Dan sebaliknya guru selalu menyapa peserta didik seperti menanyakan 

tugas-tugas, masalah atau kegiatan yang sedang dihadapi oleh peserta 

didik dengan harapan guru dapat membantu menyelesaikan masalah 

tersebut.  

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan dalam Pembentukan karakter disiplin peserta didik di 

MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak terletak pada peserta didik. 

Pada awal tahun kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, kehadiran 

peserta didik sangat rajin, semakin berjalan kehadiran peserta didik 

semakin berkurang. Meskipun kegiatan ekstrakurikuler tersebut hasil 

pilihan peserta didik itu sendiri.   

Hal tersebut disebabkan oleh tingkat motivasi peserta didik 

semakin berkurang dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan di sore hari setelah jam pelajaran selesai, peserta didik 

terkadang merasa jenuh dan motivasinya semakin berkurang, sehingga 

kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler semakin banyak yang izin. 

Wakil Kepala Bidang Kepeserta didikan, Sri Harnanik, S.Pd,I  

menyampaikan:  

“Kendala yang dihadapi dalam kegiatan esktrakurikuler adalah 
kehadiran peserta didik yang semakin hari semakin sedikit. 
Karena, semakin kurangnya motivasi peserta didik (aras-arasen) 
dan kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan disore hari setelah 
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proses pembelajaran selesai. Sehingga, peserta didik merasa 
capek dan merasa waktu untuk bermain tidak ada.” 101  

  
Penghambat lain yang dihadapi dalam pendukung kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukaan dalam pembentukan karakter disiplin 

peserta didik di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak,  yaitu motivasi 

peserta didik, dana, beberapa sarana dan cuaca yang terkadang 

menggangu proses kegiatan ekstrakurikuler. 

Cara mengatasi hambatan tersebut pihak madrasah melakukan 

berbagai hal yaitu memotivasi peserta didik baik secara langsung 

maupun wali kelas serta pembina ekstrakurikuler kepramukaan, 

memberikan izin terkait sarana prasarana kegiatan dan ruang kegiatan.   

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 

pendukung dalam mendukung kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan 

dalam pembentukan karakter disiplin peserta didik di MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak yaitu sarana dan prasarana, dana kegiatan, 

peserta didik yang berkompeten, dan pembina ekstrakurikuler 

kepramukaan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terletak pada 

motivasi, kehadiran peserta didik, dana pelaksanaan, sarana dan 

prasarana, dan faktor cuaca. 

3. Hasil Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik Melalui 

Manajemen Ekstrakurikuler Kepramukaan pada MIS Tarb iyatul 

Athfal Wedung Demak Tahun Pelajaran 2019/2020 

                                                             
101 Hasil Wawancara Waka Kepeserta didikan MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, Sri 

Harnanik, S.Pd,I, 12 Februari 2020.  
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Berdasarkan pada beberapa faktor penghambat yang muncul di atas 

juga terdapat upaya untuk menanggulangi faktor-faktor penghambat 

yang muncul pada pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui 

manajemen ekstrakurikuler kepramukaan pada MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak, Agar peserta didik dapat belajar dengan baik maka ia 

harus bersikap disiplin, terutama disiplin dalam hal menepati jadwal 

pelajaran, disiplin dalam mengatasi godaan yang akan menunda waktu 

belajar, disiplin terhadap diri sendiri, dan disiplin dalam menjaga 

kondisi fisik agar selalu sehat, melaui indikator disiplin sebagai berikut: 

a. Kedisiplinan dalam menepati jadwal pelajaran  

Dalam kedisiplinan dalam menepati kegiatan pembelajaran, 

Pembina kegiatan menyampaikan pesan-pesan pada peserta didik 

untuk selalu berbuat baik, berprestasi, disiplin dan mematuhi 

peraturan yang berlaku serta menjalankan kewajiban peserta didik 

seperti beribadah, dan datang serta menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Peserta didik yang memiliki karakter disiplin dalam belajar 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a) Mengarahkan energi untuk 

belajar secara kontinu. b) Melakukan belajar dengan kesungguhan 

dan tidak membiarkan waktu luang. c) Patuh terhadap rambu-rambu 

yang diberikan guru dalam belajar. d) Patuh dan taat terhadap tata 

tertib belajar di sekolah. e) Menunjukkan sikap antusias dalam 

belajar. f) Mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan gairah 

dan partisipatif. g) Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru 

dengan baik. h) Tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh guru. 
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MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, adalah salah satu 

lembaga pendidikan jenjang  dasar yang ikut menerapkan 

kedisiplinan peserta didik. Madrasah ini menjadi tempat kelanjutan 

pembinaan kedisiplinan yang sudah dilakukan oleh keluarga peserta 

didik. Berbagai bentuk tata tertib serta peraturan telah ditetapkan di 

madrasah ini namun pada kenyataannya ketidakdisiplinan peserta 

didik di Madrasah ini masih saja terlihat. Permasalahan yang timbul 

adalah masih adanya peserta didik yang terlambat masuk kelas, tidak 

mengikuti pelajaran dengan baik melainkan jalan-jalan, berdiri di 

pintu kelas, bersenda gurau dan berbicara dengan teman sebangku 

bahkan bermain-main di dalam kelas.  

Tingkat  kedisiplinan peserta didik MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak, dapat dilihat sejak awal pelajaran dimulai sampai 

pelajaran berakhir. Pada saat pelajaran akan dimulai peserta didik 

ada yang terlambat, ada peserta didik yang tidak membawa 

perlengkapan belajar, dan ada peserta didik yang tidak 

mengumpulkan pekerjaan rumah sehingga mengganggu proses 

pembelajaran.  

Dengan pendampingan pembina kegiatan melalui penyampaian 

pesan pembina kepada peserta didik, pembentukan karakter disiplin 

ini peserta didik akan menuai hasil yang maksimal. 

 

b. Kedisiplinan dalam menghadapi gangguan dalam kegiatan 

pembelajaran / waktu belajar peserta didik 
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Tujuan  pendidikan nasional menurut Undang-undang RI No. 20 

Tahun 2003 tantang Sistem Pendidikan Nasional adalah 

meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia yang berilmu dan 

bertaqwa terhadap meningkatkan kualitas manusia, yaitu manusia 

yang berilmu dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 

luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, 

tampil, disiplin, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat 

jasmani dan rohani. Jika pendidikan tidak sesuai dengan Tujuan 

Pendidikan Nasional tersebut maka kita tidak akan menemukan 

kesempurnaan akhlak dan rohani.  

Kedisiplinan dalam menghadapi gangguan dalam kegiatan 

pembelajaran / waktu belajar peserta didik pada MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak, diterapkan sesuai dengan tujuan pendidikan 

Nasional, Untuk menciptakan peserta didik pada MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak yang berkualitas tentu sangat dituntut 

perannya, dalam hal ini adalah pendidik/pembina dalam pendidikan 

formal agar menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter disiplin 

kepada para peserta didik. 

Salah satu upaya Pembentukan karakter disiplin peserta didik 

Pada MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak mencapai keberhasilan 

menghadapi gangguan dalam kegiatan pembelajaran / waktu belajar 

peserta didik dan mudah dalam pencapaian tujuan yang diharapkan 

adalah menetapkan peraturan-peraturan agar seluruh peserta didik 

MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, berhasil dalam 
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pembentukan karakter disiplin. Dalam hal ini yang dimaksud dengan 

disiplin adalah mengikuti dan mentaati peraturan kegiatan madrasah 

yang sudah ditentukan dan menjadi tata tertib yang berlaku, pada 

semua peserta didik  

c. Kedisiplinan terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab 

Dalam kemandiriannya peserta didik MIS Tarbiyatul Athfal 

Wedung Demak, memiliki potensi dasar Kedisiplinan terhadap diri 

sendiri dan bertanggung jawab yang merupakan benih yang dapat 

tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan itu hanya 

dapat dicapai dan dapat mencapai titik optimal melalui pendidikan.  

Peserta didik MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, dapat 

menumbuhkan semangat belajar baik di madrasah maupun di rumah. 

Sekalipun siswa mempunyai rencana belajar yang baik akan tetap 

tinggal rencana kalau tidak adanya disiplin diri. 

Ditinjau dari aspek sosiologis dan kultural, manusia dipandang 

sebagai “homo socius” (makhluk sosial), yaitu makhluk yang 

memiliki kemampuan dasar untuk hidup bermasyarakat. Peserta 

didik di MIS Tarbiyatul Athfal memiliki kemampuan ini dan terus 

dikembangkan agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, 

masyarakat, mampu bergaul dengan sesama anggota warga di 

madrasah sebagai suatu kesatuan hidupnya. 

Sehingga dalam mewujudkan pendidikan karakter disiplin 

peserta didik terhadap diri sendiri bisa lebih maksimal bisa memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab 
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seorang peserta didik dalam menjalankan kewajibanya sebagai 

peserta didik pada MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak. 

d. Kedisiplinan dalam menjaga kondisi fisik peserta didik 

Pembentukan karakter disiplin peserta didik MIS Tarbiyatul 

Athfal Wedung Demak,  dengan cara: makan makanan yang bergizi 

dan berolahraga secara teratur. Disiplin dalam menjaga kondisi fisik 

sangat penting, kalau tidak akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari. 

Misalnya seorang siswa sebelum berangkat sekolah harus sarapan 

dulu agar dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik  

Dalam kedisiplinan menjaga kondisi fisik peserta didik MIS 

Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, dengan  menjalani hidup yang 

lebih sehat. Gaya hidup sehat akan memberi banyak manfaat, mulai 

dari peningkatan kualitas kesehatan hingga peningkatan 

produktivitas peserta didik.  

Hal penting lain yang tidak boleh dilupakan dari kedisiplinan 

dalam menjaga kondisi fisik peserta didik adalah gaya hidup sehat, 

yaitu: lingkungan yang bersih dan sehat serta berkurangnya resiko 

membuang lebih banyak uang untuk biaya berobat ketika sakit. 

Hidup sehat juga berkaitan dengan meningkatkan kualitas 

lingkungan; salah satunya dengan lebih serius menjaga kebersihan 

lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan dalam skala kecil 

seperti tingkat rumah tangga dapat dilakukan dengan pengelolaan 

sampah, menjaga kebersihan lingkungan madrasah. Langkah lain 

yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan MIS 
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Tarbiyatul Athfal Wedung Demak, guna mengurangi resiko 

kesehatan seperti mencegah perkembangan vektor penyakit yang ada 

di lingkungan Madrasah dan sekitarnya. 

C. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini dikatakan jauh dari sempurna, tetapi sedikit dari hasil 

penelitian ini dapat diambil manfaat dan dijadikan referensi untuk 

dikembangkan lagi kearah yang lebih baik. Peneliti menyadari bahwa 

adanya keterbatasan dalam memperoleh data dalam penelitian. Adapun 

keterbatasan penelitian sebagai berikut:  

1. Keterbatasan Waktu  

Waktu yang digunakan pada penelitian ini sangat terbatas, maka 

hanya dilakukan penelitian sesuai keperluan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Walaupun waktu penelitian cukup singkat, peneliti tetap 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan memenuhi syarat-syarat 

dalam penelitian. 

2. Keterbatasan Tempat  

Penelitian dilakukan di MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak. 

Yang merupakan salah satu madrasah ibtidaiyah yang terbesar dari dua 

puluh madrasah di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.  

3. Keterbatasan Kemampuan  

Dalam tesis ini, peneliti membatasi Manajemen Ektrakurikuler 

kepramukaan Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Peserta Didik di 

MIS Tarbiyatul Athfal Wedung Demak Tahun Pelajaran 2019/2020.  

 


