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BAB II

KONSEP TEORI

A. Konsep Teori

1. Pramuka

a. Pengertian Gerakan Pramuka

Gerakan pramuka adalah gerakan pendidikan kepanduan yang

di beri tugas untuk mendidik anak-anak dan pemuda indonesia, agar

berwatak luhur dan tinggi mentasl, moral,cerdas terampil serta sehat

jasmani dan rohaninya.

Gerakan pramuka merupakan satu wadah dan sarana untuk

mendidik anak-anak dan pemuda di lingkungan pendidikan ketiga,

yaitu pendidikan di luar pendidikan sekolah yang bersifat pendidikan

non formal dan beroperasi di masyarakat dengan menggunakan

prinsip-prindip dasar pendidikan dan sistem among.15

Sistem among adalah cara pendidikan di dalam gerakan

pramuka. Sistem among adalah hasil pemikiran Raden Mas Suwardi

Suryaningrat atau lebih di kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Bapak

pendidikan dan pendiri perguruan taman siswa.

Ki Hajar Dewantara, menjabat sebagai menteri pendidikan

pada kabinet RI yang pertama. Kata among berarti mengasuh,

15Krisno Handoko, Peningkatan Karakter Disiplin Dalam Pembelajaran Pendidikan
Pancasila Dan Kewarganegaraan Melalui Kegiatan Ramuka Di Gudep Madrasah Aliyah Negeri
Babakan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Vol. 2 no. 2, 2016 : hal. 66
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memelihara atau menjaga. Dan orang yang melakukannya di sebut

pamong.

“Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri

handayani”, yang mempunyai arti “di depan memberi teladan, di

tengah ikut membangun atau melaksanakan, di belakang memberi

dorongan atau bantuan ke arah kemandirian”.16

b. Kegiatan-Kegiatan Pramuka

Gerakan pramuka bukan organisasi kekuatan pendidikan dan

bukan pula bagian dari salah satu organisasi kekuatan politik serta tidak

menjalankan kegiatan politik praktis. Gerakan pramuka ikut serta

membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di bidang

pendidikan, khususnya pendidikan di luar keluarga, serta menjamin

kemerdekaan tiap-tiap anggotanya memeluk agama dan kepercayaan

masing-masing dan beribadah sesuai agamanya tersebut.

Gerakan pramuka adalah badan non pemerintahan, yang

berusaha membantu pemerintah dan masyarakat, dalam membangun

masyarakat dan bangsanya, khusus di bidang pendidikan, melalui

kegiatan kepramukaan dengan menggunakan prinsip dasar metodik

pendidikan kepramukaan. Dalam kegatan pramuka ada berbagai

kegiatan yang bisa di lakukan akan tetapi kegiatan pramuka yang akan

diselenggarakan haruslah berdasarkan prinsip-prinsip dasar metodik

pendidikan kepramukaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi

16Andri Bob Sunardi, Op.Cit,. Hlm. 88
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dan kondisi masyarakat saat ini. Selain itu kegiatan yang akan

dilaksanakan juga harus mengarah kepada sasaran pendidikan

kepramukaan yaitu pengembangan dan pembinaan watak, mental,

jasmani, rohani, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan pramuka.

Sesuai dengan BAB III pasal 8 tentang anggaran dasar gerakan

pramuka dalam mencapai tujuan nya melakukan usaha :

1) Menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur dengan

memantapkan mental, moral, fisik, pengetahuan, dan pengalaman

melalui kegiatan :

a) Keagamaan, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa, menurut agama masing-masing.

b) Kerukunan hidup beragama antar umat seagama dan berbeda

agama.

c) Penghayatan dan pengamalan pancasila untuk memantapkan

jiwa pancasila dan mempertebal kesadaran sebagai wadah

negara yang bertanggung jawab terhadap kehidupan dan masa

depan bangsa dan negara.

d) Kepedulian terhadap sesama hidup dan alam seisinya.

e) Pembinaan dan pengembangan minat terhadap kemajuan

teknologi dan keimanan dan ketakwaan.

2) Memupuk dan mengembangkan rasa cinta dan setia kepada tanah

air dan bangsa.

3) Memupuk dan mengembangkan persatuan dan kebangsaan.
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4) Memupuk dan mengembangkan persatuan dan persahabatan baik

nasional maupun internasional.

5) Menumbuh kembangkan pada para anggota rasa percaya diri, sikap

dan perilaku yang kreatif dan inovatif, rasa tanggung jawab dan

disiplin.

6) Menumbuh kembangkan jiwa dan sikap kewirausahaan.

7) Memupuk dan mengembangkan kepemimpinan.

8) Membina dan melatih jasmani, panca indera, daya pikir, penelitian,

kemandirian dan sikap otonom,keterampilan, dan hasta karya.17

Dalam gerakan pramuka terdapat dua macam kode kehormatan

yaitu  janji yang di sebut dengan Trisatya dan ketentuan moral yang

disebut Dasa Dharma. Kode kehormatan itu sendiri adalah suatu norma

atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota gerakan pramuka

yang merupakan ukuran atau standar tingkahlaku seseorang anggota

gerakan pramuka.

Kode kehormatan gerakan pramuka yang pertama yaitu Trisatya,

yang berbunyi sebagai berikut:

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:

1) Menjalankan Kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila.

2) Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun

masyarakat.

17“H Rivai Harahap, Gerakan Pramuka Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga,
Jakarta: Kwartir Nasional,1999, Hal 3
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3) Menepati Dasadarma.

Di dalam trisatya ada enam kewajiban yaitu:

1) Kewajiban kepada tuhan yang maha esa.

2) Keajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Kewajiban terhadap pancasila

4) Kewajiban terhadap sesama hidup.

5) Kewajiban terhadap masyarakat.

6) Kewajiban terhadap dasadarma.18

Kode kehormatan kedua yaitu dasadharma yang berbunyi

sebagai berikut:

1) Takwa kepada tuhan yang maha esa.

2) Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.

3) Patriot yang sopan dan kesatria.

4) Patuh dan suka bermusyawarah.

5) Rela menolong dan tabah.

6) Rajin terampil dan gembira.

7) Hemat cermat dan bersahaja.

8) Disiplin berani dan setia.

9) Bertanggung jawab dan dapat di percaya.

10) Suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan.

Dari Dasadarma, kita dapat menjabarkannya menjadi banyak

sikap hidup (pola tingkah laku) sehari-hari, seperti misalnya:

18Ibid, Andri Bob Sunardi, Hal 10



16

1) Yang sesuai darma ke-1 :

a) Beribadah menurut agama masing-masing dengan sebaik-

baiknya. Dengan menjalankan perintah-Nya serta

meninggalkan segala larangan-larangan-Nya.

b) Patuh dan berbakti kepada orang tua.

c) Sayang kepada saudara,dsb.

2) Yang sesuai dengan darma ke-2:

a) Menjaga kebersihan sanggar, kelas dan lingkungan sekolah.

b) Ikut menjaga kelestarian alam, baik flora maupun faunanya.

c) Membantu fakir miskin, anak yatim piatu, orang tua jompo.

d) Mengunjungi yang sakit,dsb.

3) Yang sesuai dengan darma ke-3 :

a) Mengikuti upacara sekolah atau upacara latihan dengan baik.

b) Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih

muda.

c) Ikut serta dalam pertahanan bela negara.

d) Melindungi kaum yang lemah.

e) Belajar di sekolah dengan baik.

f) Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan,dsb.

4) Yang sesuai dengan darma ke-4 :

a) Mengerjakan tugas-tugas dari guru, pembina atau orang tua

dengan sebaik-baiknya.

b) Patuh kepada orang tua, guru, pembina.
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c) Berusaha mufakat dalam setiap musyawarah.

5) Yang sesuai dengan darma ke-5 :

a) Berusaha menolong orang yang mengalami musibah atau

kesusahan.

b) Setiap menolong tidak meminta pamrih atau mengharapkan

hadiah/imbalan.

c) Tabah dalam menghadapi berbagai kesulitan.

d) Tidak banyak mengeluh, dan tidak mudah putus asa.

e) Bersedia menolong tanpa meminta, dsb.

6) Yang sesuai dengan darma ke-6 :

a) Tidak pernah membolos dari sekolah.

b) Selalu hadir dalam setiap latihan atau pertemua pramuka.

c) Dapat membuat berbagai macam kerajinan atau hasta karya

yang berguna.

d) Selalu riang gembira dalam setiap melakukan kegiatan atau

pekerjaan, dsb.19

7) Yang sesuai dengan darma ke-7:

a) Tidak boros dan bersikap hidup mewah.

b) Rajin menabung, dan teliti dalam melakukan sesuatu.

c) Bersikap hidup sederhana, tidak berlebihan.

d) Biasa membuat perencanaan setiap akan melakukan tindakan,

dsb.

19Ibid, Andri Bob Dunardi, Hal, 14
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8) Yang sesuai dengan darma ke-8 :

a) Selalu menepati waktu yang ditentukan,

b) Mendahulukan kewajiban terlebih dahulu dibandingkan

haknya.

c) Berani mengambil keputusan.

d) Tidak pernah mengecewakan orang lain.

e) Tidak pernah ragu dalam bertindak, dsb.

9) Yang sesuai dengan darma ke-9 :

a) Menjalankan segala sesuatu dengan sikap bersungguh-

sungguh.

b) Bertanggung jawab dalam setiap tindakan, dsb.

10) Yang sesuai dengan darma ke-10 :

a) Berusahan untuk berkata baik dan benar dan tidak berbohong.

b) Tidak pernah menyusahkan orang lain.

c) Berbuat baik kepada semua orang, dsb.20

Gerakan pramuka di Madrasah Aliyah Darul Hikmah

Pekanbaru melakukan kegiatan antara lain:

1) Mengadakan latihan rutin mingguan.

2) Mengadakan bakti sosial dan kunjungan.

3) Mengadakan pelantikan bantara dan laksana untuk golongan

penegak.

20Ibid, Andri bob sunardi, hal, 15
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4) Mengadakan PERSAMI (perkemahan sabtu, minggu) dan

PERJUSAMI (perkemahan jum’at, sabtu, minggu).

5) Melatih dan mengamalkan ilmu kepramukaan  kepada adik-adik

di tingkat madrasah tsanawiyah.

2. Kemandirian

a. Pengertian Kemandirian

Istilah kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat

awalan “ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata

keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar

diri, maka pembahasan mengenai kemandirian itu sendiri, yang dalam

konsep Carl Rogers di sebut dengan istilah self, karena diri itu

merupakan inti dari kemandirian. Konsep yang sering di gunakan atau

berdekatan dengan kemandirian adalah autonomy.

Otonomi adalah kebebasan individu manusia untuk memilih,

untuk menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai atau

menentukan dirinya sendiri. Dengan demikian dapat di pahami bahwa

kemandirian atau otonomi adalah kemampuan untuk mengendalikan

atau mengatur pikiran, perasaan dan tindakan sendiri secara bebas serta

berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan malu dan keragu-raguan.

Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan

menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku,

bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan-

keputusan sendiri serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh
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dari orang lain. Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi dimana

peserta didik secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat dan

keyakinan orang lain. Dengan otonomi tersebut, peserta didik di

harapkan akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

Secara singkat dapat disimpulkan bahawa kemandirian mengandung

pengertian:

1) Suatu kondisi dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk

maju demi kebaikan dirinya sendiri.

2) Mampu mengambil keputusan inisiatif untuk mengatasi masalah

yang di hadapi.

3) Memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya.

4) Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.21

Kemandirian tidak otomatis tumbuh dalam diri seorang anak.

Mandiri pada dasarnya merupakan hasil proses pembelajaran yang

berlangsung lama. Mandiri tidak selalu berkaitan dengan usia. Bisa

saja seorang anak sudah memiliki sifat mandiri karena proses latihan

atau karena faktor kehidupan yang memaksanya untuk menjadi

mandiri. Tetapi tidak jarang seorang yang sudah dewasa, tetapi tidak

juga bisa hidup mandiri, ia selalu bergantung pada orang lain.

Manusia sekarang ini seharusnya memang menjadi manusia

yang mandiri. Manusia modern memiliki kecendrungan untuk

menerima gagasan baru; kesediaan buat menyatakan pendapat,

21Desmita, Op.Cit, hlm 185-186
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kepekaan pada waktu, dan lebih mementingkan waktu kini dan

mendatang ketimbang waktu yang telah lampau, rasa ketepatan waktu

yang lebih baik,keprihatinan yang lebih besar untuk merencanakan

organisasi dan efisiensi, kecendrungan memadang dunia sebagai

sesuatu yang bisa dihitung, menghargai kekuatan ilmu dan teknologi,

dan keyakinan pada keadilan yang bisa diratakan.

Manusia modern adalah manusia yang mandiri dan tergantung

dengan orang. Mandiri dalam konteks ini, tentu saja, bukan berarti

tidak memiliki kepedulian dan tidak berhubungan dengan orang lain,

sikap mandiri justru akan lebih baik lagi jika di kembangkan dengan

landasan kepedulian tinggi terhadap orang lain. Salah satu kelemahan

yang penting direfleksikan bersama berkaitan dengan identitas manusia

modern adalah sifatnya yang individual. Memang. Orang yang mandiri

biasanya memiliki kecenderungan untuk lebih individualis, tetapi

bukan berarti mandiri tidak bisa dikembangkan dalam iklim

kebersamaan.

Pentingnya kemandirian harus mulai ditumbuhkembangkan

kedalam diri anak sejak usia dini. Hal ini penting karena ada

kecendrungan di kalangan orang tua sekarang ini untuk memberikan

proteksi secara agak berlebihan terhadap anak-anaknya. Akibatnya

anak memiliki ketergantungan yang tinggi juga terhadap orang

tuanya.22

22Ngainun na’im, Op,Cit. Hlm,162-164
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b. Bentuk-bentuk Kemandirian Belajar

Kemandirian di bagi atas tiga bentuk, yaitu:

1) Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri

dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain.

2) Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi

sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang

lain.

3) Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi

berbagai masalah yang dihadapi.

4) Kemadirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi

dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain.

Sementara itu, Steinberg yang dikutip oleh Desmita

membedakan karakteristik kemandirian atas tiga bentuk, yaitu:

1) kemandirian emosional (emotional autonomy); 2) kemandirian

tingkah laku (behavioral autonomy); 3) kemandirian nilai (value

autonomy).

Kutipan di atas menunjukkan karakteristik dari ketiga aspek

kemandirian, yaitu:

1) Kemandirian emosional, yakni aspek kemandirian yang

menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar

individu, seperti hubungan emosional peserta didik dengan guru

atau dengan orang tuanya.
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2) Kemandirian tingkah laku, yakni suatu kemampuan untuk

membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain

dan melakukannya secara bertanggung jawab.

3) Kemandirian nilai, yakni kemampuan memaknai seperangkat

prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting dan apa

yang tidak penting.23

Pentingnya kemandirian bagi peserta didik, dapat dilihat dari

situasi kompleksitas kehidupan dewasa ini, yang secara langsung atau

tidak langsung atau tidak langsung mempengaruhi  kehidupan peserta

didik. Pengaruh kompleksitas kehidupan peserta didik terlihat dari

berbagai fenomena yang sangat membutuhkan dunia pendidikan,

seperti perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan obat dan alkohol,

perilaku agresif, dan berbagai perilaku menyimpang yang sudah

mengarahkan pada tindak kriminal.

Dalam konteks proses belajar, terlihat adanya fenomena peserta

didik yang kurang mandiri dalam belajar, yang dapat menimbulkan

ganguan mental setelah memasuki pendidikan lanjutan, kebiasaan

belajar yang kurang baik (seperti tidak betah belajar lama atau belajar

hanya menjelang ujian, membolos, menyontek, dan mencari bocoran

soal-soal ujian).24

Fenomena-fenomena di atas, menuntut dunia pendidikan untuk

mengembangkan kemandirian peserta didik. Sunaryo kartadinata

23Desmita, Op.Cit, hlm. 186-187
24Desmita, Op.Cit, hlm 189
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menyebutkan beberapa gejala yang berhubungan dengan kemandirian

yang perlu mendapat perhatian dunia pendidikan, yaitu:

1) Ketergantungan disiplin kepada kontrol luar dan bukan karena niat

sendiri yang ikhlas. Perilaku seperti ini akan mengarah pada

prilaku formalistik, ritualistik dan tidak konsisten yang pada

gilirannya akan menghambat pembentukan etos kerja dan etos

kehidupan yang mapan sebagai salah satu ciri dari kualitas sumber

daya dan kemandirian manusia.

2) Sikap tidak perduli terhadap lingkungan hidup. Manusia mandiri

bukanlah manusia yang lepas dari lingkungannya, melainkan

manusia yang bertransenden terhadap lingkungannya. Ketidak

perdulian terhadap lingkungan hidup merupakan gejala perilaku

impulsif, yang menunjukkan bahwa kemandirian masyarakat masih

rendah.

3) Sikap hidup konformistis tanpa pemahaman dan konformistik

dengan mengorbankan prinsip. Mitos bahwa segala sesuatunya bisa

diatur yang berkembang dalam masyarakat menunjukkan adanya

ketidak jujuran dalam berfikir dan bertindak serta kemandirian

yang masih rendah.

Gejala-gejala tersebut merupakan bagian kendala utama dalam

mempersiapkan individu-individu yang mengarungi kehidupan masa

mendatang yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Oleh sebab

itu perkembangan kemandirian peserta didik menuju ke arah
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kesempurnaan menjadi sangat penting untuk dilakukan secara serius,

sistematis dan terprogram.

Kemandirian adalah kecakapan yang berkembang sepanjang

rentang kehidupan individu, yang sangar dipengaruhi oleh faktor-

faktor pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah perlu

melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian peserta didik,

diantaranya:

1) Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang

memungkinkan anak merasa di hargai.

2) Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan

keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah.

3) Memberi kebebasan anak untuk mengeksplorasi lingkungan,

mendorong rasa ingin tahu mereka.

4) Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak,

tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain.

5) Menjalin hubungan yang akrab dan harmonis dengan anak.25

Pembahasan kemandirian ditinjau dari berbagai perspektif di

atas mengantarkan pada suatu intisari bahwa kemandirian merupakan

suatu kekuatan internal individu yang diperoleh melalui proses

individuasi. Proses individuasi adalah proses realisasi kedirian dan

proses menuju kesempurnaan. Diri adalah inti dari kepribadian dan

merupakan titik pusat yang menyelaraskan dan mengoordinasikan

25Desmita, Op.Cit, hlm. 190
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seluruh aspek kepribadian. Kemandirian yang terintergrasi dan sehat

dapat dicapai melalui proses peragaman, perkembangan, dan ekspresi

sistem kepribadian sampai pada tingkatan tertinggi.26

3. Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Kemandirian Belajar

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang

Gerakan Pramuka, peranan gerakan pramuka dalam pendidikan karakter

bangsa menjadi besar. Di sebutkan dalam konsideran.

”Bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan

kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian

generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup

untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan

kehidupan lokal nasional, dan global”. Untuk melaksanakan peran besar

itu, gerakan pramuka memiliki mesin penggerak dan bagi anggotanya

memegang teguh kode kehormatan pramuka berupa janji dan komitmen

serta ketentuan moral pramuka.

Kegiatan kepramukaan adalah pembentukan kepribadian (building

character) yang berpegang teguh pada trisatya dan dasa dharma dengan

materi dan teknik yang di praktikkan di lapangan. Sehingga para anggota

pramuka di tuntut untuk belajar mandiri yang nantinya akan menjadiinsane

26Mohammad Ali, Mohammad Ali Asrori, Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta
Didik, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011, Hal,114
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yang tangguh dalam mengemban tugas mulia yaitu mendharmabaktikan

hidupnya untuk bangsa dan Negara ini.27

Pendidikan pramuka berperan sebagai komplemen dan suplemen

terhadap pendidikan formal. Untuk mencapai peran tersebut dilaksanakan

kegiatan kepramukaan melalui proses pendidikan yang menyenangkan

dengan menggunakan metode prinsip dasar dan metode kepramukaan.

Gerakan pramuka sangat baik dalam human character building

(pembentukan karakter manusia) yang terbukti mampu menciptakan insan

yang mandiri dan bertanggung jawab.28

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan

mengikuti kegiatan pramuka seorang anak dapat meningkatkan

kemandirian dalam dirinya. Dan antara ekstrakurikuler pramuka dengan

kemandirian itu memiliki hubungan yang sangat erat.

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian tentang pramuka juga pernah dilakukan oleh peneliti

sebelumnya yaitu Sepitri Mudanto Jurusan PGSD, pada tahun 2015,

dengan mengangkat judul “Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka terhadap

Kemandirian Belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri Banyuurip 02

Tahun Ajaran 2014/2015”. Penelitian tersebut terdapat kemiripan dengan

27Munasifah, belajar mandiri melalui pramuka, Semarang : CV. Ghyyas Putra,
2007, hal 3

28Hudiyono, Op.Cit, hlm. 84-85
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penelitian yang penulis lakukan yaitu Sepitri meneliti tentang pengaruh

ekstrakurikuler pramuka terhadap kemandirian belajar siswa.

2. Devita Sari jurusan Pendidikan Ekonomi tahun 2016 mengadakan

penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran

Inquiry terhadap Kemandirian Belajar Siswa pada Mata Pelajaran

Ekonomi di sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bagan Sinembah Kabupaten

Rokan Hilir”. Penelitian ini juga memiliki kemiripan dengan penelitian

yang penulis lakukan yaitu tentang kemandirian belajar siswa, akan tetapi

perbedaannya Devita Sari meneliti tentang pengaruh penerapan strategi

pembelajaran inquiry terhadap kemandirian belajar siswa sedangkan

penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang pengaruh ekstrakurikuler

pramuka terhadap kemandirian belajar siswa.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi

penjelasan dalam bentuk nyata terhadap kerangka teori agar mudah diukur dan

dipahami. Kajian ini berkenaan dengan pengaruh ekstrakurikuler pramuka

terhadap kemandirian belajar siswa.

Untuk mengukur ekstrakurikuler pramuka dan kemandirian belajar

siswa digunakan indikator sebagai berikut:

1. Ekstrakurikuler  pramuka (Variabel X)

a. Siswa di latih untuk memiliki sikap religius dengan taat menjalankan

ibadah seperti tertib salat berjamaah.
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b. Siswa di latih untuk dapat saling menghormati dan toleransi antar umat

seagama dan yang berbeda agama.

c. Siswa yang mengikuti kegiatan pramuka dapat menjelaskan bentuk

pengamalan pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

d. Siswa yang mengikuti kegiatan pramuka dapat  mendaur ulang barang

bekas menjadi barang yang bermanfaat.

e. Siswa yang mengikuti kegiatan pramuka dapat membuat salah satu

jenis peralatan  teknologi tepat guna.

f. Siswa yang mengikuti kegiatan pramuka menunjukka cara berpikir dan

bersikap yang menunjukkan kesetiaan dan cinta tanah air dengan cara

mengapresiasi karya seni dan budaya bangsa.

g. Siswa yang mengikuti kegiatan pramuka mencerminkan karakter

semangat kebangsaaan yaitu dengan menyanyikan lagu kebangsaan,

dan baris-berbaris dengan baik

h. Siswa yang mengikuti kegiatan pramuka mampu menghargai dan

menerima pendapat atau gagasan dari orang lain.

i. Siswa yang mengikuti kegiatan pramuka mampu mengemukakan

pendapat, membuat gagasan dan menyelesaikan masalah.

j. Siswa yang mengikuti kegiatan pramuka mampu mengembangkan

jiwa dan sikap kewirausahaan dengan cara membuat stand bazar ketika

ada kegiatan perkemahan.

k. Siswa yang mengikuti kegiatan pramuka dapat mengembangkan

kepemimpinan dengan berani tampil menjadi pemimpin regu.
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l. Siswa melatih kemadirian diri dengan mengikuti berbagai kegiatan

pramuka.

2. Kemandirian belajar siswa (Variabel Y)

a. Siswa yang mandiri mampu mengontrol emosi

b. Siswa yang mandiri mengerti bagaimana mengatur kebutuhan tanpa

bergantung pada orang lain seperti siswa tidak mencontek saat ujian.

c. Siswa yang mandiri mampu mengatasi masalah yang dihadapinya

seperti mengerjakan tugas yang diberikan tepat pada waktunya

d. Siswa yang mandiri mampu mengadakan interaksi dengan orang lain

seperti aktif dalam proses belajar mengajar

D. Asumsi Dan Hipotesa

1. Asumsi

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar asumsi bahwa:

a. Ada perbedaan antara siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka

dan yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka.

b. Siswa memiliki sikap kemandirian yang berbeda-beda.

c. Ada kecenderugan ekstrakurikuler pramuka berpengaruh terhadap

kemandirian belajar siswa.

2. Hipotesis

Ha: Ada pengaruh yang signifikan Ekstrakurikuler pramuka terhadap

kemandirian belajar siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah

Pekanbaru.
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Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan Ekstrakurikuler pramuka

terhadap    kemandirian belajar siswa di Madrasah Aliyah Darul

Hikmah Pekanbaru.


