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A. Gerakan Pramuka 

Selama ini istilah Gerakan Pramuka, Pendidikan Kepramukaan dan 

Pramuka, digunakan secara rancu sehinga mengaburkan pengertian 

sebenarnya. 

Gerakan Pramuka adalah nama organisasi pendidikan di luar sekolah 

dan di luar keluarga yang menggunakan Prinsip Dasar Pendidikan 

Kepramukaan dan Metode Pendidikan Kepramukaan. Pendidikan 

Kepramukaan adalah nama kegiatan anggota Gerakan Pramuka. Pramuka 

adalah anggota Gerakan Pramuka yang terdiri dari anggota muda yaitu peserta 

didik Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega dan anggota dewasa yaitu anggota 

Pramuka, pembantu Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pembina 

Profesional, Pamong Saka dan Instruktur Saka, Pimpinan Saka, Andalan, 

Pembantu Andalan, Anggota Mabi dan Staf Karyawan Kwartir.
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1. Tujuan Gerakan Pramuka 

a. Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda 

Indonesia dengan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan yang 

pelaksanaannya di sesuaikan dengan keadaan, kepentinagn dan 

perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia, agar mereka menjadi 

manusia berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur yang: 
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1) Kuat mental, tinggi moral, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

2) Tinggi kecerdasan dan mutu keterampilan 

3) Kuat dan sehat jasmani 

b. Warga negara republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan 

patuh kepada negara kesatuan RI, serta menjadi anggota masyarakat 

yang baik dan berguna, yang membangun berdirinnya sendiri serta 

bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan 

negara.
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Dengan demikian Gerakan Pramuka merupakan wadah 

pembinaan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia agar menjadi 

manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, 

pantang menyerah, moral budi pekerti, dan kuat keberagamaan, sehat 

jasmani dan rohai serta memppunyai tanggung jawab kemasyarakatan 

dan kebangsaan. 

2. Sifat dan Fungsi Gerakan Pramuka 

Ada empat sifat gerakan pramuka, yaitu: 

a. Gerakan Pramuka adalah gerakan pendidikan kepanduan nasional 

Indonesia 

b. Gerakan Pramuka membantu pemerintah dan masyarakat dalam 

melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan, khususnya 

pendidikan luar sekolah 
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c. Gerakan Pramuka bukan organisasi kekuatan sosial politik, bukan 

bagian salah satu organisasi sosial politik serta tidak menjalankan 

kegiatan politik yang onarkis 

d. Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggota, pemeluk 

agama dan kepercayaan 

Adapun fungsi kepramukaan adalah sebagai lembaga pendidikan 

luar sekolah dan wadah pembinaan pengembangan generasi muda, prinsip 

dasar metode pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan 

dengan keadaan, kepentingan dan pengembangan bangsa serta masyarakat 

Indonesia.
3
 Sehingga gerakan pramuka merupakan wadah yang pas bagi 

generasi muda guna mengembangkan potensi yang mungkin dimiliki.  

3. Metode Kepramukaan 

Metode adalah cara/teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan 

kegiatan. Setiap pelaksanaan kegiatan pramuka harus selalu berpegang 

pada prinsip-prinsip dasar metodik kepramukaan (PDMKP).
4
 Karena 

PDMKP merupakan landasan semua kegiatan kepramukaan sebagai proses 

pendidikan dalam rangka usaha mencapai sasaran dan tujuan gerakan 

pramuka. Sebanyak mungkin dengan praktek secara praktis serta 

menggunakan prinsip dasar metodik kepramukaa yang terdiri atas: 

a. Pengamalan Kode kehormatan 

Kode kehormatan Pramuka merupakan janji dan ketentuan moral 

pramuka. kode kehormatan pramuka terdiri atas: 
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1) TRISTYA PRAMUKA: merupakan janji Pramuka 

2) DARMA PRAMUKA: merupakan ketentuan moral pramuka 

Kode kehormatan bagi Pramuka di sesuaikan dengan 

golongan usia perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. 

Dalam hal ini peserta didik kelas VIII masuk kedalam pramjuka 

penggalang. 

a) Kode kehormatan bagi Pramuka Penggalang 

(1) TRISATYA 

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-

sunggguh 

(a) menjalankakn kewajibanku terhadap Tuhan, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan 

Pancasila 

(b) menolong sesama hidup dan mempersiapkanmdiri 

membangin  masyarakat 

(c) Menepati Dasa Darma 

(2) DASA DARMA 

(a) Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

(b) Cinta Alam dan kasih sayang sesama manusia 

(c) Pratriot yang sopan dan kesatria 

(d) Patuh dan suka bermusyawarah 

(e) Rela menolong dan tabah 

(f) Rajin, termpil dan gembira 

(g) Hemat, Cermat dan bersahaja 



(h) Disiplin, berani dan setia 

(i) Bertanggung jawab dan dapat dipercaya 

(j) Suci dalam pikiran, perkataan dan perbutan 

Kode kehormatan dilaksanakan dengan: 

1) Menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaaan masing-

masing 

2) Membina kesadaran berbangsa dan bernegara 

3) Menganal, memelihara dan melestarikan lingkungan beserta alam 

dan seisinya 

4) Memiliki sikap kebersamaan 

5) Hidup secara sehat jasmani dan rohani 

6) Bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan 

kepentingan bersama, membina diri untuk bertutur kata dan 

bertingkah laku sopan, ramah, dan sabar 

7) Membiasakan diri memberi pertolongan, berpartisipasi dalam 

kegiatan bakti/sosial, dan mampu mengatasi tantangan tanpa 

mengenal sikap putus asa 

8) Kesediaan dan keikhlasan menerima tugas, berupa melatih 

keterampilan dan pengetahuan, riang gembira dalam menjalankan 

tugas menghadapi kesulitan maupun tantangan 

9) Bertindak dan hidup secara hemat dan teliti dan waspada dengan 

membiasakan hidup secara bersahaja 

10) Mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan 

dan kenyataan, berani mengakui kesalahan, memegang teguh 



prinsip dan tatanan yang benar dan taat terhadap aturan/ 

kesepakatan 

11) Membiasakan diri menepati janji dan bersikap jujur 

12) Memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik, dalam gagasan, 

pembicaraan dan tindakan 

b. Belajar sambil melakukan 

Belajar sambil melakukan, dilaksanakan dengan: 

1) Kegiatan pendidikan kepramukaan dilakukan melalui praktek 

secara praktis sebanyak mungkin 

2) Mengarahkan perhatian peserta didik untuk melakukan kegiatan 

nyata, serta merangsang rasa keingintahuan terhadap hal-hal yang 

baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan 

c. Sistem beregu 

1) Sistem beregu dilaksanakan agar peserta didik memperoleh 

kesempatan belajar memimpin dan dipimpin berorganisasi, 

memikul tanggung jawab, mengatur diri, menempatkan diri, 

bekerja sama dalam kerukunan (gotong-royong) 

2) Pesrta didik dkelompokkan dalam satuan gerak yang dipimpin oleh 

mereka sendiri, dan merupakan wadah kerukunan diantara mereka 

3) Kegiatan ini mempermudah penyampaian pesan di alam terbuka, 

dan mengurangi rentang kendali (spend of control). 

d. Kegiatan yang menarik dan menantang serta mendukung pendidikan 

yang sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani anggota muda. 

Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan: 



1) Kegiatan pendidikan kepramukaan yang menantang dan menarik 

minat kaum muda, untuk menjadi pramuka dan bagi mereka yan 

telah menjadi pramuka agar tetap terpikat dan mengikuti serta 

mengembangkan acara kegiatan yang ada 

2) Kegiatan pendidikan kepramukaan bersifat kreatif, inovatif dan 

rekreatif yang mengandung pendidikan 

3) Kegiatan bersifat terpadu 

4) Pendidikan dalam Gerakan Pramuka dilaksanakan dalam tahapan 

dalam peningkatan bagi kemampuan dan perkembangan individu 

maupun kelompok 

5) Materi kegiatan pendidikan kepramukaan disesuaikan dengan usia 

dan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik 

6) Kegiatan pendidikan kepramukaan diusahakan agar dapat 

mengembangkan bakat, minat dan emosi peserta didik serta 

menunjang dan berfaedah bagi perkembangan diri pribadi, 

masyarakat dan lingkungan 

e. Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan 

Hal ini berarti bahwa dalam setiap melakukan kegiatan pendidikan 

kepramukaan: 

1) Angggota dewasa sebagai perencana, organisator, pelaksana, 

pengendali, pengawas, dan penilai, serta ertanggung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan pendidikan kepramukaan anggota muda 



2) Pramuka penegak dan pandega berfungsi sebagai pembantu 

anggota dewasa dalam melaksanakan kegiatan pendidikan 

kepramukaan 

3) Anggota muda mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari 

anggota dewasa, sebelum melaksanakan kegiatan, angggota muda 

berkonsultasi dahulu dengan angggota dewasa 

f. Sistem tanda kecakapan 

1) Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan kecakapan dan 

keterampilan tertentu yang dimiliki seorang peserta didik 

2) Sistem tanda kecakapan bertujuan mendorong dan merangsang 

para pramuka agar selalu berusaha memperoleh kecakapan dan 

keterampilan 

3) Setiap pramuka wajib berusaha memperoleh keterampilan dan 

kecakapan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya keada 

masyarakat 

Tanda kecakapan yang di sediakan untuk pesrta didik sebagai 

berikut: 

a) Tanda kecakapan umum (TKU) yang diwajibkan untuk 

dimiliki oleh peserta didik 

b) Tanda kecakapan khusus (TKK) yang di sediakan untuk 

dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya 

c) Tanda pramuka garuda (TPG) 

4) Tanda kecakapan di berikan setelah peserta didik menyelesaikan 

ujian-ujian masing-masing SKU, SKK atau SPG 



g. Sistem satuan terpisah untuk putera dan puteri 

1) Satua Pramuka puteri dibina oeh pembina puteri, satuan pramuka 

putera di bina oleh pembina putera 

2) Perindukan siaga putera dapat dibina oleh pembina puteri 

3) Jika kegiatan diselenggarakan dalam bentuk perkemahan harus 

dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan puteri dan tempat 

perkemahan putera terpisah 

h. Kiasan dasar (symbolic frame) 

1) Kiasan dasar adalah ungkapan yang digunakan secara simbolik 

dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan Kepramukaan 

2) Kiasan dasar digunakan untuk mengembangkan imajinasi, sesuai 

dengan usia perkembangan peserta didik 

3) Kegiatan pendidikan kepramukaan bila dikemas dengan kiasan 

dasar akan lebih menarik, dan memperkuatbmotivasi 

4) Kiasan dasar bila di gunakan akan mempercepat perkuatan lima 

ranah kecerdasan terutama kecerdasan emosional 

a) Kiasan dasar Pramuka penggalang
5
 

Pramuka usia 11 tahun-15 tahun di sebut penggalang. 

Nama penggalang diambil dari kiasan dsar Gerakan Pramuka 

yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa dalam 

meraih kemerdekaan dari penjajah Belanda yaitu “masa 

menggalang persatuan”. 
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Tanda kecakapan umum tingkat Penggalang berbentuk 

huruf V, dengan sisi pendek 1,3 cm dan sisi panjang kaki 4,5 

cm, dan kedua kaki itu membentuk sudut 120 derajat. berwarna 

dasar merah. di dalam kedua kaki huruf V terdapat gambar 

mayang terurai (bertangkai bunga kelapa tiga buah) dan 

berwarna putih. 

Tanda Kecakapan Umum (TKU) Pramuka Penggalang 

Ramu berbentuk huruf V (1), Penggalang Rakit (2), 

Penggalang Terap (3). 

Adapun sifat karekter pesera didik bedasarkan usianya, 

pramuka penggalang adalah masa perkembangan dari masa 

perkembangan dari masa anak-anak menuju masa 

remaja/pemuda, sifat karakter pramuka Penggalang antara lain 

sebagai berikut: 

(1) sangat bangga bila mendapat pujian 

(2) gemar berpetualang 

(3) suka berkelompok dengan teman sebaya terutama yang 

seaspirasi 

(4) bangga apabila di beri tanggung jawab 

(5) bangga di perlakukan/ di samakan dengan orang dewasa 

(6) suka usil/ mengganggu orang lain 

(7) cepat bosan 

(8) selalu ingin bergerak/tidak maun berdiam lama-lama 

(9) ingin menjadi yang terbaik 



(10) menyukai hal-hal yang baru  

4. Pelaksanaan Metode Kepramukaan 

a. Metode kepramukaan pada hakekatnya tidak dapat di lepaskan dari 

prinsip dasar kepramukaan 

b. Metode kepramukaan sebagai suatu sisitem terdiri atas unsur-unsur 

pengalaman kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem 

kelompok, kegiatan yang menantang yang mengandung pendidikan, 

kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sitem among 

merupakan sub sistem terpadu dan terkait, yang tiap usurnya 

mengandung unsur pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat 

serta menunjang tercapainya tujuan. 

 

B. Disiplin Belajar 

1. Pengertian Disiplin Belajar 

Disiplin sangat penting artinya bagi peserta didik. Karena itu, ia 

harus ditanamkan secara terus-menerus kepada peserta didik. Jika disiplin 

ditanamkan secar terus-menerus maka disiplin tersebut akan menjadi 

kebiasaan bagi peserta didik. Orang-orang yang berhasil dalam bidangnya 

masing-masing umumnya mempunyai kedisiplinan yang tinggi. 

Sebaliknya orang yang gagal, umumnya tidak disiplin.
6
 Kata disiplin 

sangatlah familiar di telinga masyarakat kita, baik anak kecil maupun 

orang yang sudah berusia lanjutpun mengenal kata disiplin.
7
Menurut The 
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Liang Gie, disiplin adalah suatu keadaan tertib di mana orang-orang yang 

tergabung dalam dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan 

yang telah ada dengan rasa senang hati. Dan Good’s dalam Dictionary of 

Education mengartikan disiplin sebagai berikut: 

a. Proses atau hasil pengarahan atau pengendalikan keinginan, dorongan 

atau kepentingan guna mencapai maksud atau untuk mencapai 

tindakan yang lebih efektif. 

b. Mencari tindakan terpilih dengan ulet, aktif dan diarahkan sendiri, 

meskipun menghadapi rintangan. 

c. Pengendalian perilaku secara langsung dan otoriter dengan hukuman 

atau hadiah. 

d. Pengekangan dorongan dengan cara yang tak nyaman dan bahkan 

menyakitkan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut kiranya jelas, bahwa 

disiplin adalah suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam keadaan 

tertib, teratur dan semestinya, serta tidak ada suatu pelanggaran-

pelanggaran baik secara langsung atau tidak langsung.
8
 

2. Landasan Disiplin Siswa 

Sebagai landasaan dari kedisiplinan adalah mengacu pada firman 

Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 59 yaitu sebagai berikut: 
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‘’Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya’’
9
 

 

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk disiplin yaitu 

ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh Allah, Rosul-Nya, 

dan ulil amri atau pemimpin yang ada. 

Penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kedisiplinan merupakan 

salah satu faktor utama dalam keberhasilan pembangunan nasional, yaitu 

dengan adanya sikap dan perilaku yang baik dan benar dari para 

penyelenggara negara beserta seluruh anggotanya dalam mematuhi dan 

melaksanakan hukum dan semua norma kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Dalam konteks pendidikan, kedisiplinan juga memegang peranan 

yang penting, terutama berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan 

pendidikan yang telah direncanakan. Untuk mencapai keberhasilan dalam 

pendidikan dibutuhkan sikap dan perilaku yang baik dan benar serta 

bertanggung jawab dari semua pihak para penyelenggara pendidikan, 

seperti: seluruh siswa, orang tua siswa, pendidik dan pihak-pihak yang 

terkait dalam mematuhi dan melaksanakan hukum dan semua norma yang 

berlaku baik di sekolah, di masyarakat, maupun dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 
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3. Cara Menanamkan Disiplin Pada Anak 

Dalam usaha menanamkan disiplin belajar pada anak, Guru dan 

orang tua sebagai manajer memiliki peran untuk mengarahkan apa yang 

baik, menjadi teladan, sabar dan penuh pengertian. Guru harus mampu 

menumbuhkan kedisiplinan pada pesertadidik, terutama disiplin diri dalam 

belajar.
10

 

Menurut Hurlock  mengemukakan bahwa terdapat beberapa cara 

menanamkan disiplin kepada anak, yaitu : 

a. Cara disiplin yang otoriter 

Disiplin otoriter berarti mengendalikan kekuatan eksternal 

dalam bentuk hukuman terutama hukuman badan sehingga anak 

kehilangan kesempatan untuk mengendalikan perilaku mereka sendiri.  

b. Cara disiplin yang permisif 

Biasanya disiplin yang permisif ini tidak membimbing anak 

untuk berperilaku yang disetujui secara sosial dan tidak menggunakan 

hukuman. 

c. Cara disiplin yang demokratis 

Dalam hal ini metode demokratis menggunakan penjelasan, 

diskusi dan penalaran sehingga dapat membantu anak dalam 

memahami alasan-alasan perilaku tersebut diharapkan. Sikap disiplin 

ini akan tumbuh dan dapat dibina melalui latihan, pendidikan atau 

pananaman kebiasaan dalam keteladanan-keteladanan tertentu yang 

harus dimulai sejak ada dalam lingkungan kekuarga, mulai pada masa 
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kanak-kanak dan terus berkembang sehingga menjadi bentuk disiplin 

yang semakin kuat. 

Dari ketiga cara menanamkan displin pada anak dapat 

disederhanakan menjadi 

1) Membantu mengembangkan pola perilaku dalam dirinya. 

2) Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya. 

3) Menggunakan pelaksanaan tata tertib sebagai media untuk 

menegakkan disiplin. 

Dengan kedisiplinan peserta didik bersedia untuk tunduk dan 

patuh mengikuti tataterbib di dalam kelas hingga mentaati tata tertib 

yang dibuat sendiri dan menjaui segala larangan yang berakibat 

gagalnya disiplin. Kesediaan semacam ini harus dipelajari dan harus 

secara sadarditerima guna memelihara tgas-tugas belajar peserta didik. 

Hanya dengan menghormati tata terib belajar di kelas dan tata tertib 

yang dibuat sendiri peserta didik dapat menghormati aturan aturan 

umum lainnya, belajar mengembangkan kebiasaan,dan mengendalikan 

diri.
11

 

4. Fungsi Kedisiplinan 

Fungsi kedisiplinan adalah untuk mengajar mengendalikan diri 

dengan mudah, menghormati, dan mematui.
12

 Dalam mendidik peserta 

didik perlu disiplin tegas dalam hal apa yang harus dilakukan dan apa yang 

dilarang serta tidak boleh dilakukan. 
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Menurut Charles Schaefer ada 2 macam tujuan kedisiplinan belajar 

yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.
13

 

Tujuan jangka pendek dari disiplin ialah membuat anak-anak 

terlatih dan terkontrol dengan mengajarkan mereka bentuk-bentuk tingkah 

laku yang pantas dan tidak pantas atau masih asing bagi mereka. 

Tujuan jangka panjang disiplin adalah untuk perkembangan dan 

pengendalian diri sendiri dan mengarahkan diri sendiri (Selfcontrol and 

self direction) yaitu dalam hal mana anak-anak dapat mengarahkan diri 

sendiri tanpa pengaruh dan pengendalian dari orang lain. 

Fungsi dari disiplin belajar terhadap mata pelajaran matematika 

bagi peserta didik adalah agar menjadi lebih mudah dalam mempelajari 

matemtika. Dalam disiplin belajar diharapkan peserta didik belajar 

berurutan dan tidak mempelari konsep yang lebih tinggi sebelum 

memahami konsep sebelumnya atau prasyaratnya. Jadi disiplin belajar 

matematika sangat penting bagi peserta didik, karena matematika penuh 

dengan konsep-konsep dan harus dipelajari secara berurutan. 

5. Manfaat Kedisiplinan 

Adapun manfaat penerapan kedisiplinan pada siswa yaitu: 

a. Kedisiplinan akan tumbuh dalam diri siswa sifat yang teguh dalam 

memegang prinsip, tekun dalam usaha, pantang mundur dalam 

kebenaran dan rela berkorban untuk kepentingan agama serta jauh dari 

sifat putus asa. 
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b. Kedisiplinan akan membuat hidup menjadi teratur dan lebih 

bermanfaat, baik dalam beribadah maupun sekolah. 

c. Kedisiplinan yang tinggi, siswa akan lebih mudah untuk mencapai 

prestasi belajar yang diinginkan. 

 

C. Prestasi Belajar Matematika 

1. Belajar  

Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setiap orang dari 

setelah lahir sampai dewasa.Banyak kegiatan belajar terjadi, tidak hanya 

dilakukan di sekolah saja, pendidikan dapat dilakukan dimanapun sesuai 

kebutuhan. Bahwa orang yang belajar akan mendapatkan ilmu yang dapat 

digunakan untuk memecahkan segala masalah yang dihadapinya di 

kehidupan dunia. Dengan demikian orang yang tidak pernah belajar tidak 

akan memiliki ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang dimilikinya 

sangat terbatas. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat 

Mujadalah : 11 
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“... niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat kepada 

orang-orang yang beriman dan berilmu ...”.
14

 

 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 
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sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan.
15

 

Kemampuan manusia untuk belajar merupakan karakteristik 

penting yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Unsur 

perubahan dan pengalaman hampir selalu sama ditekankan dalam rumusan 

atau definisi tentang belajar, yang dikemukakan para ahli. Menurut 

Witherington, “ belajar merupakan suatu perubahan di dalam kepribadian 

yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa 

kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian atau suatu pengertian”. Pendapat 

yang hampir sama juga dikemukakan oleh Morgan yang mana ia 

mengatakan bahwa “belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap 

dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau 

penglaman”.
16

 

Dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang 

melalui pengalaman dan latihan yang telah dilakukannya sendiri. 

Belajar sebaiknya dilakukan oleh setiap manusia tanpa dibatasi 

oleh usia dan latar belakang pendidikan seseorang seperti halnya 

perkembangan yang berlangsung seumur hidup. Dimulai sejak dalam 

ayunan (buaian) sampai dengan menjelang liang lahat (meninggal). Apa 

yang dipelajari dan bagaimana cara belajarnya pada setiap fase 
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perkembangan berbeda-beda. Di dalam belajar ada beberapa prinsip-

prinsip sebagai berikut:
17

 

a. Belajar merupakan bagian dari perkembangan.Berkembang dan belajar 

merupakan dua hal yang berbeda tetapi berhubungan erat.Dalam 

perkembangan dituntut belajar dan dengan belajar ini perkembangan 

individu lebih pesat. 

b. Belajar berlangsung seumur hidup. 

c. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, faktor 

lingkungan, kematangan serta usaha dari individu sendiri. Dengan 

potensi yang tinggi dan dukungan faktor lingkungan yang 

menguntungkan, usaha belajar dari individu yang efisien yang 

dilaksanakan pada tahap kematangan yang tepat akan memberikan 

hasil belajar yang maksimal dan sebaliknya. 

d. Belajar mencakup semua aspek kehidupan. Belajar bukan hanya 

berkenaan dengan aspek intelektual, tetapi juga aspek social, budaya, 

politik, ekonomi, religi, dan lain-lain. 

e. Kegiatan berlangsung pada setiap tempat dan waktu. 

f. Belajar berlangsung dengan guru ataupun tanpa guru. Proses belajar 

dapat berjalan dengan bimbingan seorang guru, tetapi juga tetap 

berjalan meskipun tanpa guru. Belajar berlangsung dalam situasi 

formal maupun situasi informal. 

g. Belajar yang direncana dan disengaja menurut motivasi yang tinggi. 

Kegiatan belajar yang diarahkan kepada penguasaan, pemecahan atau 
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pencapaian sesuatu hal yang bernilai tinggi, yang dilakukan secara 

sadar dan berencana membutuhkan motivasi yang tinggi pula. 

Perbuatan belajar demikian membutuhkan waktu yang panjang dengan 

usaha yang sungguh-sungguh. 

h. Perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai dengan 

yang sangat kompleks. Perbuatan belajar yang sederhana adalah 

mengenal tanda, mengenal nama, meniru perbuatan dan lain-lain, 

sedang perbuatan yang kompleks adalah pemecahan masalah, 

pelaksanaan sesuatu rencana dan lain-lain. 

i. Dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan. Proses kegiatan 

belajar tidak selalu lancer, adakalanya terjadi kelambatan atau 

perhatian. Kelambatan atau perhatian ini dapat terjadi karena belum 

adanya penyesuaian individu dengan tugasnya, adanya hambatan dari 

lingkungan, ketidakcocokan potensi yang dimiliki individu, kurangnya 

motivasi adanya kelelahan atau kejenuhan belajar. 

Untuk kegiatan belajar tertentu diperlukan adanya bantuan atau 

bimbingan dari orang lain. Tidak semua hal dapat dipelajari sendiri. Hal-

hal tertentu perlu diberikan atau dijelaskan oleh guru, hal-hal lain perlu 

petunjuk dari instruktur dan untuk memecahkan masalah tertentu 

diperlukan bimbingan dari pembimbing.  

2. Prestasi Belajar 

Semua bentuk kegiatan belajar selalu mempunyai tujuan. Hasil 

kegiatan ini yang disebut dengan prestasi belajar. Prestasi belajar terdiri 

dari 2 kata, yaitu kata “prestasi” dan “belajar”. Prestasi adalah hasil yang 



dicapai individu melalui usaha yang dialami secara langsung dan 

merupakan aktivitas kecakapan dalam situasi tertentu. Prestasi adalah hasil 

dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara 

individual maupun kelompok.
18

 Prestasi tidak akan pernah dihasilkan 

selama seseorang tidak melakukan kegiatan. Sedangkan belajar merupakan 

suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungnanya dalam memenui kebutuhan hidupnya.
19

 

Dalam pembelajaran matematika alat untuk mengukur prestasi belajar 

adalah dengan menggunakan alat evaluasi yang berbentuk tes. Sehingga 

dihasilkan dengan bentuk skor atau angka pasti. 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan 

yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari 

aktivitas dalam belajar. 

Pada prinsipnya mengungkapan prestasi belajar meliputi segenap 

ranah psikologis. Obyek penilaian prestasi belajar dapat dilihat dari ranah 

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotoris. Ranah kognitif berkenaan 

dengan hasil belajar intelektual yang berupa pengetahuan dan pemahaman. 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap, sedangkan ranah psikomotoris 

berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. 

Di antara ketiga ranah tersebut, dalam mata pelajaran matematika  

ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah 

karena  berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi 

bahan pengajaran. Dalam penelitian ini penilaian dari ranah kognitif dapat 
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diperoleh dari nilai ulangan harian, nilai tugas dan  nilai ujian yang akan di 

akumulasikan menjadi  nilai akhir dalam bentuk nilai raport yang 

berbentuk angka atau huruf. 

3. Hakikat Matematika 

Dari segi bahasa matematika ialah bahasa yang melambangkan 

serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaiakan
20

. 

Agar lebih memahami matematika, pengertian matematika 

menurut para ahli Istilah matematika berasal dari kata Yunani “ mathein’’ 

atau “mathenein’’ yang artinya mempelajari. Kata ini erat hubungannya 

dengan kata sansekerta ‘’medha’’ atau ‘’widya’’ yang artinya kepandaian, 

intelegensi
21

. 

Matematika berkenaan dengan dengan struktur dan hubungan 

berdasarkan konsep-konsep yang berkenaan dengan symbol-simbol untuk 

menyampaikannya
22

. Berikut ini beberapa definisi tentang matematika 

yang dikutip R. Soedjadi:
23

 

a. Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir 

secara sitematik. 

b. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan kalkulasi. 

c. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan 

berhubungan denganbilangan. 
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d. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan 

masalah tentang ruang dan bentuk. 

e. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logic. 

Menurut Wittgenstein, matematika merupakan metode berpikir yang 

logis.
24

 Atas dasar itu, pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 

peserta didik sejak sekolah dasar (SD), untuk membekalian peserta didik 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan 

kemampuan bekerja sama.
25

 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilaksanakan didasarkan pada penelitiani terdahulu yang 

relevan. Adapun penelitian yang digunakan yaitu: 

Skripsi Ade Dermawan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta Tahun 2011 dengan judul “Peranan pendidikan 

Kepramukaan dalam meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di MA 

Daarul’ulum Lido Bogor”. Jenis penelitian yang dipakai adalah pendekatan 

kuantitatif. Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah 

Bagaimana peranan Pendidikan Kepramukaan Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar di MA Daarul ‘Ulum Lido Bogor. Data  penelitian di kumpulkan 

melalui metode observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Sedangkan 

metode analisis data menggunakan analisis statistik, teknik analisis yang 

digunakan adalah korelasi Product moment. Dalam penelitian tersebut 
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Pendidikan Pramuka dihubungkan dengan presstasi belajar dengan hasil 

penelitian ada hubungan yang bersifat positif antara pendidikan Kepramukaan 

dengan prestasi belajar  hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian tersebut 

dengan uji analisis data dengan korelasi product momen menghasilkan “r” 

hitung sebesar 0,84. Harga “r” hiting leih besar dari pada “r” tabel pada taraf 

signifikan 5% sebesar 0,325 maupun taraf signifikan 1% yaitu sebesar 0,418. 

Dalam skripsi di atas terdapat persamaan yaitu dalam hal pembahasan 

tentang pramuka dan prestasi belajar, tetapi skripsi di atas tidak membahas 

tentang disiplin belajar dan matematika akan  tetapi hanya prestasi belajar 

saja. 

Skripsi Asmiati Masyhuda mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Jurusan Tadris Matematika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Tulungagung Tahun 2012 dengan judul  Pengaruh Kedisiplinan Siswa 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Materi Garis Singgung Lingkaran 

Kelas VIII MTsN Pulosari Ngunut Tulungagung Semester Genap Tahun 

Ajaran 2012/2013 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

jenis penelitian korelasi. Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut 

adalah  (1) Adakah pengaruh kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar 

matematika pada materi garis singgung lingkaran kelas VIII MTsN Pulosari 

Ngunut Tulungagung semester genap tahun ajaran 2012/ 2013? (2) Seberapa 

besar pengaruh kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar matematika pada 

materi garis singgung lingkaran kelas VIII MTsN Pulosari Ngunut 

Tulungagung semester genap tahun ajaran 2012/ 2013?. Data  penelitian di 

kumpulkan melalui pedoman dokumentasi, pedoman angket, soal tes tulis, dan 



pedoman interview untuk penggalian data. Pedoman dokumentasi digunakan 

untuk menggali data tentang sejarah, jumlah guru, dan bagan organisasi. 

Pedoman angket digunakan untuk mengukur kedisiplinan siswa. Sedangkan 

soal tes tulis digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa MTsN Pulosari 

Ngunut Tulungagung. Dalam penelitian tersebut disiplin belajar dihubungkan 

dengan dengan presstasi belajar dengan hasil penelitian ada hubungan yang 

bersifat positif antara disiplin belajar dengan prestasi belajar  hal ini dapat 

dilihat dari hasil penelitian tersebut dengan Hasil hitung menunjukkan Fhitung > 

Ftabel pada taraf singnifikasi 5%, yaitu 5,10 > 4,13. Maka hal ini menyebabkan 

untuk menerima hipotesis (Ha) dan menolak (Ho). Sedangkan besarnya 

pengaruh kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar matematika pada materi 

garis singgung lingkaran sebesar 75,6% dan sisanya 24,4% ditentukan oleh 

faktor-faktor lain di luar variabel kedisiplinan. 

Skripsi di atas meneliti tentang kaitan antara disiplinan belajar dengan 

hasil belajar matematika, perbedaan dengan skripsi ini adalah adanya 

tambahan variabel yaitu mengikuti gerakan pramuka dan prestasi belajar 

matematika. 

Persamaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian penulis 

adalah terletak pada variabelnya, yaitu sama-sama membahas tentang 

pramuka, disiplin belajar dan prestasi belajar matematika. Dimana dari hasil 

penelitian di atas di sebutkan secara signifikan mengikuti pramuka dan 

disiplin belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar. Sedangkan yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, bahwa penelitian ini 



lebih mengkhususkan penelitiannya pada mengikuti gerakan pramuka dan 

disiplin bejar terhadap prestasi belajar matematika. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

1. Pengaruh mengikuti gerakan pramuka terhadap prestasi belajar 

matematika 

Gerakan pramuka merupakan wadah oraganisasi kepanduan yang 

ada di Indonesia yang di dalamnya berisikan kegiatan yang mengandung 

nilai-nilai positif seperti yang terkandung dalam nilai-nilai dasa darma. 

Dalam hal ini secara bertahap nilai-nilai yang terkandung dalam dasa 

darma jika di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari akan mendorong 

siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar membentuk sikap pantang 

menyerah dalam segala hal. Matematika merupakan mata pelajaran yang 

sulit bagi sebagian orang, namun dengan sikap pantang menyerah yang 

dimiliki oleh pramuka, siswa yang mempunyai sikap pantang menyerah 

dan bekerja keras jika di kaitkan dalam hal belajar maka akan mempunyai 

prestasi seperti yang di harapkan. Sehingga dari uraian tersebut dapat 

dikatakan bahwa jika siswa mengikuti gerakan pramuka maka akan 

mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar matematika. 

2. Pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar matematika 

Disiplin belajar pada masing-masing siswa akan berbeda. Siswa 

yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap peraturan yang berlaku akan 

mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut. Disiplin belajar merupakan 

suatu hal yang sangat penting dengan ketaatan mematuhi segala peraturan, 



rajin masuk sekolah, rajin mengumpulkan tugas yang di berikan oleh guru 

tidak suka membolos sekolah akan mempengaruhi prestasi belajar siswa, 

sehinggar semakin tinggi disiplin siswa akan meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Dari uraian di atas jika seseorang mempunyai sikap disiplin 

belajar yang tinggi, maka mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa tersebut kususnya pada mata pelajaran matematika. 

3. Pengaruh mengikuti gerakan pramuka dan disiplin belajar terhadap 

prestasi belajar siswa 

Siswa yang mengikuti gerakan pramuka dan disiplin belajar 

cenderung mempunyai keinginan untuk berbuat lebih banyak guna 

mencapai keinginannya, dalam hal ini prestasi belajar matematika. 

Mengikuti gerkan pramuka akan membuat siswa mempunyai sikap yang 

pantang menyerah dan tangguh hal ini seperti terkandung dalam dasa 

darma sehingga hal tersebut akan mempengaruhi dari prestasi belajar 

matematika. Selain mengikuti gerakan pramuka adalah disiplin belajar, hal 

ini berkaitan erat dengan prestasi belajar. Siswa dengan disiplin belajar 

tinggi, dalam hal ini rajin masuk sekolah, rajin mengumpulkan tugas guru, 

tidak suka membolos sekolah tentunyaa akan mempengaruhi dari prestasi 

belajar matematika. Dengan demikian jika seseorang mengikuti gerakan 

pramuka dan disiplin belajar, makan akan mempunyai pengaruh terhadap 

prestasi belajar matematika. 

Diagram kerangka pemikiran diatas dapat di gambarkan sebagai 

berikut: 

 



 

 

 

 

 

 

keterangan: 

X1 : Variabel bebas  

X2 : Variabel bebas 

Y  : Variabel terikat 

r1 : pengaruh mengikuti gerakan pramuka terhadap prestasi bekajar 

matematika 

r2 : pengaruh disiplin belajra terhadap prestasi belajar matematika 

r3     : pengaruh mengikuti gerakan pramuka terhadap disiplin belajar 

R  : pengaruh mengikuti gerakan pramuka dan disiplin belajar 

terhadap prestasi belajar matematika 

  : garis pengaruh 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah Suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

rumusan penelitian.
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 Dengan demikian hipotesis yang diajukan oleh penulis 

adalah sebagai berikut : 
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r1 

R 

r2 

Mengikuti gerakan 

pramuka (X1) 

Disiplin belajar (X2) 

Prestasi belajar 

matematika (Y) 
r3 



1. Gerakan Pramuka berpengaruh terhadap hasil dan  prestasi belajar 

matematika kelas VIII MTs. Al-Huda Bandung tahun ajaran 2014/2015. 

2. Kedisiplinan belajar berpengaruh terhadap hasil dan prestasi belajar 

matematika kelas VIII MTs. Al-Huda Bandung tahun ajaran 2014/2015. 

3. Kedisiplinan belajar dan Gerakan Pramuka  secara bersama-sama 

berpengaruh terhadapprestasi belajar matematika kelas VIII MTs. Al-Huda 

Bandung tahun ajaran 2014/2015. 
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