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ABSTRAK 

 

Sesuai kurikulum 2013, Kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan merupakan 

kegiatan wajib yang diselenggarakan di sekolah dengan harapan dapat memperbaiki 

sikap disiplin para peserta didik di sekolah dasar yang dirasa masih kurang. 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui gambaran proses kegiatan 

ekstrakurikuler kerpramukaan 2) mengetahui pengaruh kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan terhadap sikap disiplin peserta didik 3) mengetahui berapa besar 

hubungan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan terhadap sikap disiplin peserta 

didik 4) untuk mengetahui bagaimana sikap peserta didik terhadap kegiatan 

ektrakurikuler kepramukaan. Penelitian ini dilaksanakan pada 5 sekolah dasar 

negeri di wilayah Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan instrumen angket, lembar observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Instrumen angket dikembangkan menggunakan validitas internal 

dan validitas ekstrernal yang dilaksanakan di SDN Rancamanyar II. Instrumen 

penelitian angket menggunakan 1 buah angket kepramukaan dengan 20 butir 

pernyataan dan 1 buah angket sikap disiplin dengan 22 butir pernyataan. Hasil 

penelitian diolah dengan analisis data statistik deskriptif, uji prasayarat analisis uji 

normalitas dan uji linearitas dengan nilai signifikansi sebesar 0.200 > 0.05 yang 

berarti data berdistribusi normal dan memenuhi syarat uji normalitas. nilai koefisien 

kemudian melaksanakan uji hipotesis menggunakan analisis korelasi, regresi 

sederhana, koefisien determinasi dan uji t. Hasil uji korelasi sebesar 0.701 yang 

merupakan tingkat hubungan positif yang kuat, berdasarkan hasil analisis regresi 

sederhana dengan nilai a sebesar 27.185 dan nilai b sebesar 0.711, nilai koefisien 

determinasi (R-Square) sebesar 0.492 yang menggambarkan bahwa sikap disiplin 

peserta didik dipengaruhi kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan sebesar 49.2% dan 

50.8% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, hasil uji t 

menunjukan nilai signfikansi <0.05 yang artinya terdapat pengaruh kegiatan 

ekstrakurikuler kepramukaan terhadap sikap disiplin peserta didik. 
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