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ABSTRAK 

PENGARUH KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PRAMUKA TERHADAP 

DISIPLIN BELAJAR SISWA  

(Survey pada kelas X MIPA SMA Pasundan 8 Bandung) 

Oleh 

NALURITA MAYSANTI LESTARI 

NIM 165020040 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (i) Bagaimana gambaran proses kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di SMA Pasundan 8 Bandung, (ii) Bagaimana tingkat kedisiplinan 

belajar siswa di SMA Pasundan 8 Bandung, (iii) Seberapa besar pengaruh kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas X MIPA di SMA 

Pasundan 8 Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah survey menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan sampel 63 siswa kelas X MIPA SMA Pasundan 8 Bandung. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis linier sederhana melalui perhitungan rata-rata 

skor dengan bantuan program IBM SPSS Statistics Version 24,0 for windows. Hasil penelitian 

menunjukkan rekapitulasi skor rata-rata tanggapan responden mengenai (i) gambaran proses 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka yaitu sebesar 4,37 (87%) dengan kategori “sangat baik”. 

(ii) disiplin belajar siswa yaitu sebesar 4,55 (91%) dengan kategori “sangat baik”. (iii) hasil 

regresi linier sederhana menunjukkan terdapat besar pengaruh kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka terhadap disiplin belajar siswa di SMA Pasundan 8 Bandung. Melalui perhitungan 

koefisien determinasi diketahui nilai R Square sebesar 0,44. Dapat ditafsirkan bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka memiliki pengaruh sebesar 44% terhadap disiplin belajar 

siswa dengan kategori “cukup kuat” dan sebagian lainnya sebesar 56% dipengaruhi oleh 

faktor lain. Peneliti menyarankan kepada pihak-pihak terkait yakni (i) diharapkan pihak 

sekolah SMA Pasundan 8 Bandung agar lebih mendukung dalam pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka, mulai dari sarana dan prasarana serta mendukung siswa untuk ikut 

serta dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka, (ii) diharapkan guru di SMA Pasundan 8 

Bandung memberikan pemahaman lebih kepada siswa bahwa kedisiplinan dalam belajar 

dapat dimulai melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, (iii) kepada seluruh siswa di SMA 

Pasundan 8 Bandung untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka karena banyak 

manfaat yang akan didapatkan oleh siswa, (iv) kepada peneliti yang akan melakukan 

penelitian pada bidang yang sama disarankan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun 

referensi yang terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan disiplin belajar siswa 

supaya hasil penelitian yang dilakukan dapat lebih tepat. 
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