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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena 

pada dasarnya semenjak manusia lahir telah memulai proses pendidikan 

terutama dari lingkungan keluarganya, seperti proses mengenali ibunya dan 

mengenali lingkungannya. Proses pendidikan melalui pengalaman-

pengalaman ini terus berlangsung walaupun ia telah memulai pendidikan 

formal yang berfungsi membentuk kepribadian siswa. Sehingga sekolah 

harus mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan harapan yang diinginkan.  

Pendidikan sangat penting dalam pembentukan watak siswa dan 

menjadikan warga negara yang baik serta dapat mengembangkan dan 

membangun karakter siswa. Kenyataan tidak berlebihan jika bangsa 

Indonesia saat ini digambarkan sebagai bangsa yang mengalami penurunan 

kualitas karakter pelajarnya. Mulai dari masalah kekerasan, tawuran antar 

pelajar, dan kurangnya sifat saling tolong menolong dan termasuk kurangnya 

sikap disiplin siswa.  

kedisiplinan adalah salah satu sarana dalam upaya pembentukan 

kepribadian dan merupakan kunci keberhasilan, sebab dengan tingkat 

kedisiplinan tinggi maka tingkat konsentrasi dalam melaksanakan kegiatan 

meningkat. Namun seiring berkembangnya zaman, nilai - nilai kedisiplinan 

semakin memudar. Selain itu dalam lingkup sekolah banyak siswa yang 
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belum paham tentang arti dari kedisiplinan karena belum ada wadah yang 

tepat untuk membentuk sikap disiplin. Keadaan tersebut mendorong lembaga 

pendidikan dalam hal ini sekolah memiliki tanggung jawab untuk memberi 

pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkannya baik melalui pendidikan 

formal dan nonformal. Hal ini di salurkan pihak sekolah dengan memberikan 

sebuah wadah yaitu kegiatan ekstrakurikuler.  

Nuh dalam bukunya menjelaskan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

pendidikan yang dilakukan oleh siswa di luar jam belajar kurikulum standar 

sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan dibawah bimbingan 

sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan 

kemampuan siswa.
1
 Selain itu, Suharso dan Ana dalam bukunya menuliskan 

bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan yang berada di luar program 

kurikulum. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan diluar jam 

pelajaran dibawah 3 bimbingan sekolah untuk mengembangkan kepribadian 

dan potensi yang ada pada diri siswa. 
2
  

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang di 

selenggarakan di luar jam pelajaran yang di sesuaikan dengan ke butuhan 

pengetahuan, pengembangan, bimbingan dan pembiasaan siswa agar 

memiliki kemampuan dasar penunjang. Kegiatan – kegiatan dalam program 

                                                             
1
 Nuh, Muhammad. 2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum,. KEMENDIKBUD: 2013, 

hlm.24 
2
 Suharso dan Ana,Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya, 2011,  

hlm.131 
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ekstrakurikuler ini di arahkan kepada upaya memantapkan pembentukan 

kepribadian siswa.  

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu upaya untuk 

menjadikan siswa memiliki pola tingkah laku yang baik untuk mencapai 

tujuan tersebut tentu tidak cukup dengan memberikan pengetahuan saja akan 

tetapi yang sangat penting adalah untuk membentuk berangsur – angsur 

melalui latihan, sehingga tertanam dalam jiwa siswa dan menjadi suatu 

kebiasaan dalam kehidupan sehari – hari. Salah satu contoh ekstrakurikuler 

yang dapat melatih kedisiplinan siswa adalah pramuka.
3
 

Suharso dan Ana, pramuka adalah praja muda karana, organisasi 

pemuda yang mendidik anggotanya dalam berbagai keterampilan yang di 

dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat bagus dalam pembentukan siswa, 

termasuk juga kedisplinan siswa.
4
 Azwar menuliskan bahwa gerakan 

pramuka adalah organisasi yang berstatus badan hukum dan lembaga 

pendidikan kaum muda yang didukung oleh orang dewasa.
5
 Dengan kata lain 

dengan ekstrakurikuler pramuka ini maka akan melatih kedisiplinan setiap 

siswa yang menjadi anggota pramuka. 

Pada observasi awal penulis di SMAN 2 Pekanbaru, penulis melihat 

bahwa sekolah ini telah mengadakan ekstrakurikuler pramuka yang aktif. 

Ekstrakurikuler pramuka di sekolah ini sangat berkembang dan banyak 

                                                             
3 Azwar, Azrul, Gerakan Pramuka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Jakarta: 

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, 2009, hlm. 4 
4
 Suharso dan Ana, Op.,Cit,  hlm.389 

5
 Azwar, Azrul, Op.,Cit.,  hlm. 25 
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diminati oleh murid-murid. Namun, peneliti masih melihat gejala-gejala 

sebagai berikut : 

1. Masih ada siswa anggota pramuka yang datang terlambat kesekolah. 

2. Masih ada siswa anggota pramuka yang bolos pada jam pelajaran 

berlangsung. 

3. Masih ada siswa anggota pramuka yang berbicara pada saat guru 

menjelaskan 

4. Masih ada siswa anggota pramuka yang tidak mengerjakan pekerjaan 

rumah yang di berikan guru  

5. Masih ada siswa anggota pramuka yang tidak memakai pakaian yang 

rapi saat berada di sekolah 

6. Masih ada siswa anggota pramuka yang sering keluar masuk pada jam 

pelajaran ekonomi 

Maka dari sinilah penulis berminat ingin meneliti permasalahan 

tersebut dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pramuka Terhadap Kedisiplinan Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi 

Di Sekolah Menengah Atas Negeri  2 Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini 

maka penulis merasa perlu adanya penegasan istilah yaitu sebagai berikut: 



5 
 

1. Pengaruh diartikan sebagai daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu  

(orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang.
6
 

2. Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar ketentuan kurikulum 

yang berlaku, akan tetapi bersifat paedagogis dan menunjang pendidikan 

dalam rangka ketercapaian tujuan sekolah. 
7
 

3. Pramuka 

Selain itu, Suharso dan Ana, pramuka adalah praja muda karana, 

organisasi pemuda yang mendidik anggotanya dalam berbagai 

keterampilan.
8
 

4. Kedisiplinan  

Adalah ketaatan (kepatuhan) pada peraturan tata tertib.
9
 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah   

a. Masih kurangnya kedisiplinan siswa. 

b. Ekstrakurikuler pramuka belum berpengaruh maksimal terhadap 

kedisiplinan siswa. 

 

                                                             
6
Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku Dan Prestasi Siswa, Jakarta : Rineka Cipta, 

2004, hlm.37 
7
Oemar Hamalik, Administrasi Dan Supervisi Pengembangan Kurikulum, Bandung: 

Mandar Maju, 1992, hlm.128 
8
Suharso dan Ana,Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya, 2011, 

hlm.389 
9
Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm. 268 
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2. Batasan Masalah 

Sehubungan dengan masalah yang telah diidentifikasi, maka 

penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti pada “Pengaruh 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kedisiplinan 

siswa kelas XI jurusan IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMAN 2 

Pekanbaru.” 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: “Apakah ada pengaruh yang signifikan pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kedisiplinan siswa kelas XI  

jurusan IPS pada mata pelajaran ekonomi di SMAN 2 Pekanbaru?” 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kedisiplinan 

siswa di SMAN 2 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Siswa 

Untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kedisiplinan itu 

sangat diperlukan. Apalagi dalam mengikuti ekstrakurikuler.  
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b. Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa 

dan mengetahui dimana letak kesalahan yang terjadi. Dan mencari 

solusi untuk mendidik kedisiplinan siswa.  

c. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui apakah sebuah 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu dapat mempengaruhi 

kedisiplinan siswa sehingga selanjutnya dapat mengetahui langkah 

selanjutnya yang akan ditempuh guna meningkatkan kedisiplinan 

siswa-siswinya. 

d. Bagi peneliti 

Sebagai landasan untuk dapat menjadikan bahan kajian penelitian dan 

sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata satu pada Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 


