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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekstrakurikuler pramuka dapat melatih siswa untuk memiliki rasa

tanggung jawab, melatih kemandirian siswa, melatih kedisplinan siswa,

membentuk rasa tanggung jawab, membina kepercayaan diri siswa, karena

dengan mengikuti kegiatan pramuka siswa di latih untuk siap menghadapi

permasalahan apapun dan siap menghadapi tantangan, karena kegiatan

pramuka bukan hanya diadakan di dalam ruangan saja, tetapi kegitan pramuka

juga di adakan di alam terbuka, dan tidak jarang juga mengadakan kegiatan di

daerah sepi, jauh dari keramaian seperti hutan.

Pendidikan pramuka berperan sebagai komplemen dan suplemen

terhadap pendidikan formal. Untuk mencapai peran tersebut dilaksanakan

kegiatan kepramukaan melalui proses pendidikan yang menyenangkan dengan

menggunakan prinsip dasar metode kepramukaan.1

Dalam system pendidikan nasional, pendidikan kepramukaan termasuk

dalam jalur pendidikan nonformal yang di perkaya dengan pendidikan nilai-

nilai kepramukaan dalam pembentukan kepribadian yang mandiri, berakhlak

mulia, berjiwa patriotic, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai

luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup.2

1Hudiyono, Membangun Karakter Siswa (Melalui Profesionalisme Guru Dan Gerakan
Pramuka), Surabaya : Erlangga. 2012 Hal, 85

2Wahyanto budi,dkk, Khazanah kepramukaan Indonesia, klaten: PT. Intan Sejati klaten.
2016 hal. 2
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Kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan serentetan program sekolah,

peserta juga di tuntut untuk disiplin atau aktif mengikutinya dengan

mencurahkan  segala potensi yang mereka miliki, baik yang bersifat mental,

emosional,dan intelektual. Merespon apa saja yang ada dalam kegiatan

ekstrakurikuler sangat berarti untuk penerapan lebih lanjut terhadap pelajaran

yang di pelajarinya. Hal ini di sebabkan kegiatan ekstrakurikuler merupakan

kegiatan yang di lakukan di luar jam terjadwal dan bertujuan untuk

memperluas pengetahuan siswa, mendorong pembinaan nilai dan sikap, serta

memungkinkan penerapan lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari dari

berbagai mata pelajaran dalam kurikulum.3

Kegiatan ekstrakulikuler yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik

di sekolah maupun di luar sekolah, bertujuan agar siswa dapat memperkaya

dan memperluas diri. Memperluas diri ini dapat dilakukan dengan memperluas

wawasan pengetahuan dan mendorong pembinaan sikap atau nilai-nilai.

Kepramukaan bukanlah suatu ilmu yang harus di pelajari dengan

tekun, bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran dan naskah-naskah dari

suatu buku. kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan di

alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama

mengadakan pengembaraan bagaikan kakak beradik, membina kesehatan dan

3Ngainun Naim, Character Building (Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam
Pengembangan Ilmu Pengetahuan & Pembentukan Karakter Bangsa), Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,
2012, hal 146
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kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan untuk memberi pertolongan bagi

yang membutuhkan.4

Gerakan pramuka adalah wadah pembinaan dan pengembangan bagi

anggota pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega, Pembina, pelatih,

majelis pembimbing, andalan dan sebagainya yang berdasarkan prinsip dasar

dan metode kepramukaan yang berlandaskan sistem among. Gerakan pramuka

di atur oleh undang-undang nomor 12 tahun 2010 dengan keputusan presiden

republic Indonesia no 238 tahun1961 yang merupakan kelanjutan dari gerakan

kepanduan nasional.Mudahnya gerakan pramuka adalah “Organisasinya”.5

Sebagai wadah pendidikan non formal gerakan pramuka menggunakan

prisip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Proses pendidikan

kepramukaan pada hakekatnya berbentuk kegiatan-kegiatan menarik yang

mengandung pendidikan, bertujuan pendidikan, dilandasi nilai-nilai

pendidikan, dilandaskan di luar lingkungan pendidikan keluarga dan di luar

pendidikan sekolah, dengan menggunakan prinsip dasar metodik pendidikan

kepramukaan.6

Kegiatan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib yang

telah di tetapkan dalam kurikulum 2013.Pramuka merupakan kegiatan yang

melatih mental siswa, kedisiplinan siswa, membentuk rasa tanggung jawab,

kecintaan terhadap tanah air, serta menumbuhkan kemandirian dalam diri

siswa.

4Andri Bob Sunardi, Boyman (Ragam latih Pramuka), Bandung : Nuansa Muda, 2013
hal. 3

5 Zuli Agus Firmansyah, Panduan Resmi Gerakan Pramuka, Jakarta : Wahyumedia,
2015, hal 11

6Team DAP, buku pintar pramuka, Jakarta : DAP Jakarta, hal 68
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Menurut mujiman (2005:1) “Kemandirian belajar adalah kegiatan

belajar aktif yang di dorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu

kompetensi guna mengatasi suatu masalah, di bangun dengan bekal

pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki baik dalam menetapkan waktu

belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo belajar, cara belajar maupun

evaluasi belajar yang dilakukakan oleh pembelajar sendiri”. Dalam pengertian

ini, kemandirian belajar sebagai usaha pembelajar untuk melakukan kegiatan

belajar yang di dasari oleh niatnya untuk menguasai kompetensi tertentu.7

Kemandirian muncul dan berfungsi ketika peserta didik menemukan

diri pada posisi yang menuntut suatu tingkat kepercayaan diri.Menurut

Steinberg yang dikutip oleh desmita bahwa kemandirian berbeda dengan tidak

tergantung, karena tidak tergantung merupakan bagian untuk memperoleh

kemandirian.8

Karakter mandiri tercermin dari tindakan dan hidup secara mandiri

saat menjalankan tugas pribadi, membiasakan diri untuk mengendalikan dan

mengatur diri, serta siap mendapatkan tugas untuk keberhasilan masa

depan.9Orang yang paling bahagia dalam kehidupannya adalah orang yang

terus menerus belajar, mencoba, dan selalu memperbaiki diri secara mandiri.

Dengan memulai mengambil tindakan secara mandiri seseorang akan

mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mengarahkan

pada keberhasilan.

7Nurhayati ety, Psikologi Pendidikan Inovatif, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2016, hal 141
8Desmita, Psikologi Pengembangan Peserta Didik, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012,

hal. 184
9Ibid, hudiyono, hal, 76
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Kemandirian siswa tidak berarti terlepas sama sekali dengan pihak lain

bahkan dalam hal-hal tertentu siswa dimungkinkan untuk meminta bantuan

guru atau teman yang di anggap dapat membantu. Siswa mendapat bantuan

dari guru atau teman bukan berarti harus bergantung kepada mereka. Hal ini

sesuai dengan firman allah dalam Qs. AlMukminun ayat 62 yang berbunyi:

               
Artinya: “kami tidak membebani seseorang melainkan menurut

kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sutu kitab yang

membicarakan kebenaran, dan mereka tidak di aniaya”

Sesuai juga dengan firman allah swt dalam Qs. Al-Mudassir ayat 38

yaitu:

      
Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah

diperbuatnya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa individu tidak akan mendapatkan

sesuatu beban diatas kemampuannya sendiri tetapi Allah maha tahu dengan

tidak memberi beban individu melebihi batas kemampuan individu itu sendiri

karena itu individu khususnya siswa dituntut untuk mandiri dalam

menyelesaikan persoalan dan pekerjaannya tanpa banyak bergantung pada

orang lain.

Kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua

dengan maksud untuk menemukan dirinya sendiri melalui proses mencari
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identitas ego, yaitu merupakan perkembangan ke arahindividualitas yang

mantap dan berdiri sendiri.10

Kemandirian belajar adalah kegiatan belajar aktif yang di dorong oleh

niat atau motif untuk menguasai kompetensi guna mengatasi suatu masalah,

dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki, baik

dalam menetapkan waktu belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo belajar,

cara belajar, maupun evaluasi belajar yang di lakukan oleh pembelajar sendiri.

Dalam pengertian ini, kemandirian belajar sebagai usaha pembelajar untuk

melakukan kegiatan belajar yang di dasari oleh niatnya untuk menguasai suatu

kompetensi tertentu.11

Madrasah Aliyah Darul hikmah pekanbaru merupakan salah satu

madrasah yang menjadikan gerakan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib

yang harus di ikut oleh seluruh siswa dari kelas X sampai kelas XII, dengan

harapan mampu membina sikap dan tingkah laku agar tidak menyimpang

karena norma dan tingkah laku merupakan pencerminan dari siswa. akan

tetapi pada kenyataan nya masih ada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler

pramuka yang masih kurang percaya pada diri sendiri. Dari masalah di atas

penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut

1. Masih adanya siswa yang kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap

diri sendiri.

2. Masih adanya siswa yang kurang aktif ketika proses pembelajaran

berlangsung.

10Ibid, Desmita, hal, 185
11Ety Nurhayati, Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif, yogyakarta: Pustaka

Belajar, 2011, hal. 61
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3. Masih adanya siswa yang kurang mandiri ketika menyelesaikan tugas di

sekolah

4. Masih adanya siswa yang kurang mampu menghargai pendapat orang lain.

Berdasarkan gejala yang di temukan penulis ingin melihat, mengetahui

dan membuktikan melalui penelitian ini, apakah benar ekstrakurikuler

pramuka dapat mempengaruhi sikap kemandirian belajar siswa di sekolah,

maka penulis tertarik untuk melalukan penelitian ilmiah yang berjudul:

“Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka terhadap Kemandirian Belajar Siswa

di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru”

B. Penegasan Istilah

Penelitian ini berkaitan dengan Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka

Terhadap Kemandirian dalam proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Darul

Hikmah Pekanbaru. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami

istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu

mengemukakan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut :

1. Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan serentetan program

sekolah, peserta juga di tuntut untuk disiplin atau aktif mengikutinya

dengan mencurahkan  segala potensi yang mereka miliki, baik yang

bersifat mental, emosional,dan intelektual.12

Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan kegiatan

ekstrakurikuler adalah kegiatan non formal yang ada di sekolah yang dapat

dapat di gunakan untuk mengasah mental siswa.

12 Ngainun na’im Op.Cit, hal 146
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2. Pramuka

Pramuka adalah singkatan dari praja muda karana yang artinya

adalah masyarakat yang penuh kreasi, pramuka adalah sebutan bagi

anggota gerakan pramuka.13

Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa

pramuka adalah wadah pembinaan dan pengembangan bagi anggota

pramuka untuk mengasah minat dan bakat siswa.

3. Kemandirian belajar

Kemandirian belajar adalah kegiatan belajar aktif yang di dorong

oleh niat atau motif untuk menguasai kompetensi guna mengatasi suatu

masalah, dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang

dimiliki, baik dalam menetapkan waktu belajar, tempat belajar, irama

belajar, tempo belajar, cara belajar, maupun evaluasi belajar yang di

lakukan oleh pembelajar sendiri.14

Berdasarkan pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa

kemandirian belajar adalah kegiatan belajar yang dapat melatih siswa

untuk belajar mandiri dalam hal mengerjakan tugas, mengatasi masalah

dan menghargai pendapat dari orang lain.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Masih kurangnya kemandirian belajar siswa walaupun sudah aktif

dalam mengikuti kegiatan pramuka.

13Zuli Agus Firmansyah, op.cit., hal 11
14 Ety Nurhayati, Op.Cit. hal 61
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b. Kemandirian belajar siswa dalam proses belajar masih belum

maksimal dengan masih adanya siswa yang tidak menyelesaikan tugas

yang diberikan oleh guru.

c. Kemandirian siswa dalam kegiatan pramuka terlihat sudah maksimal

tetapi kemandirian siswa dalam proses pembelajaran masih belum

maksimal.

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang akan di teliti terkait dengan

identifikasi masalah, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada

“Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap kemandirian belajar siswa

Di Masrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

ekstrakurikuler pramuka terhadap kemandirian belajar siswa di Madrasah

Aliyah Darul Hikmah

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang

terlibat dalam pembelajaran baik siswa, guru, maupun penulis sendiri,

adapun harapan penulis, penelitian yang penulis lakukan ini dapat

memberikan manfaat sebagai berikut:
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a. Bagi penulis

Sebagai sumber untuk menambah pengetahuan, wawasan dan

melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi penulis sebagai

sarjana lengkap strata satu (S1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada

jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Prodi Pendidikan

Ekonomi.

b. Bagi gugusdepan gerakan pramuka

Sebagai bahan masukan khususnya bagi guru-guru yang

sekaligus merangkap menjadi Pembina dalam hal pembinaan untuk

pembentukan sikap kemandirian peserta didik melalui ekstrakurikuler

pramuka.

c. Bagi siswa

Siswa dapat melatih dan membentuk sikap kemandirian melalui

ekstrakurikuler pramuka, dan siswa juga dapat mengetahui

kemampuan yang ada di dalam dirinya melaui ekstrakurikuler

pramuka.


