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ABSTRAK 

Latar belakang penelitian ini adalah Salah satu cara pengembangan potensi siswa 

adalah dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh pihak 

sekolah. Diharapkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa merupakan kegiatan 

positif yang mempunyai pengaruh yang sifatnya langsung bagi siswa. Perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apakah ada pengaruh kegiatan ekstrakurikuler 

Pramuka terhadap prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN 01 Pandeyan Tahun Ajaran 

2011/2012?. 2). Apakah ada pengaruh aktivitas belajar di rumah terhadap prestasi 

belajar PKn siswa kelas V SDN 01 Pandeyan Tahun Ajaran 2011/2012?. 3). Apakah 

ada pengaruh kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan aktivitas belajar di rumah terhadap 

prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN 01 Pandeyan Tahun Ajaran 2011/2012?”. 

Populasi penelitian ini adalah 40 siswa, 17 siswa putra dan 23 siswa putri  kelas V 

semester II SDN 01 Pandeyan tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan 

penelitian populasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar sebesar 0,229, kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka juga memberikan kontribusi sebesar 8,9%. Aktivitas belajar di rumah 

memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar sebesar 1,279. Aktivitas belajar di 

rumah juga memberikan kontribusi sebesar 11,6%. Sedangkan secara bersama-sama 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan aktivitas belajar di rumah memberikan pengaruh 

terhadap prestasi belajar sebesar 2,936 dan memberikan kontribusi sebesar 20,5%. 

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka memberikan pengaruh dan kontribusi terhadap prestasi belajar. 

Aktivitas belajar di rumah memberikan pengaruh dan kontribusi terhadap prestasi 

belajar. Sedangkan secara bersama-sama kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan aktivitas 

belajar di rumah juga memberikan pengaruh dan kontribusi terhadap prsetasi belajar 

PKn 

  

Kata kunci : kegiatan ekstrakurikuler pramuka, aktivitas belajar di rumah 

 

 

PENDAHULUAN  

Seiring dengan perkembangan zaman, mau tidak mau manusia harus mengikuti 

keadaan yang ada kalau manusia masih mempunyai keinginan untuh bertahan hidup. 

Ketika manusia tersebut sudah tidak mau mengikuti perkembangan yang ada, maka 



yang terjadi adalah tertinggalnya manusia tersebut dari perkembangan zaman. Dalam 

mengantisipasi dari tertinggalnya dengan perubahan zaman yang ada, maka perlu 

adanya pendidikan yang bermutu. Karena dengan pendidikan manusia bisa menyikapi 

keadaan perkembangan zaman dengan lebih mantap dan terorganisir. 

Menurut teori konvergensi dalam Ngalim Purwanto (1994:15) menyatakan 

bahwa “hasil pendidikan anak–anak ditentukan oleh dua faktor yakni pembawaan dan 

lingkungan”. Jadi meskipun anak itu mempunyai bakat bila tidak dikembangkan secara 

baik dan benar akan sia-sia. Pengembangan secara baik dan benar akan menjadi pondasi 

yang kuat untuk pembelajaran selanjutnya.  

Salah satu cara pengembangan potensi siswa adalah dengan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Diharapkan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Kegiatan ekstrakurikuler 

yang diikuti oleh siswa merupakan kegiatan positif yang mempunyai pengaruh yang 

sifatnya langsung bagi siswa. Karena kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan kagiatan 

belajar yang dipengaruhi oleh faktor kebiasaan siswa di luar jam sekolah yang 

kemudian ada wadahnya. 

Dengan adanya ekstrakurikuler yang ada di sekolahan, harapannya tidak 

mengganggu prestasi belajar siswa dalam kelas. Justru dengan siswa mengikuti 

ekstrakurikuler siswa sudah seharusnya mempunyai prestasi belajar yang memuaskan 

karena siswa mempunyai keseimbangan antara pendidikan formal yang menguras otak 

dengan pendidikan yang sifatnya hiburan atau kesenangan. Karena kalau siswa itu 

dikondisi senang maka pendidikan formal akan lebih cepat dikuasai oleh siswa.  

Praja Muda Karana atau biasa disebut dengan Pramuka merupakan 

ekstrakurikuler wajib bagi siswa kelas V. Namun ekstrakurikuler ini sangat diminati 

oleh para siswa di SDN 01 Pandeyan. Karena tidak hanya teori saja yang diajarkan. 

Akan tetapi juga permainan, kekompakan, kemandirian dan lain sebagainya.  

Aktivitas belajar merupakan hal penting dalam meningkatkan prestasi belajar 

siswa dalam berbagai mata pelajaran. Hal itu tidak terkecuali untuk mata pelajaran PKn. 

Semakin sering siswa belajar maka akan semakin memungkinkan siswa untuk 

mendapatkan nilai yang lebih baik atau meningkatlah prestasinya. Sering kita jumpai 

siswa yang nilai kurang baik karena tidak pernah belajar atau belajar kalau ada ujian 



saja. Alhasil prestasinya kurang memuaskan. Karena ketika kita belajar tidak bisa 

langsung menerima banyak materi. Pepatah mengatakan, “sedikit demi sedikit lama-

lama menjadi bukit”. Jadi seperti itulah sebaiknya pola belajar yang kita lakukan. 

SDN 01 Pandeyan  merupakan salah satu sekolah yang memiliki kurikulum 

kegiatan ekstrakurikuler bermacam-macam dan memiliki jadwal tetap tiap minggunya. 

Kelas V merupakan kelas yang diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. 

Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang bervariasi baik dilihat dari segi 

keluarga, ekonomi maupun dari kecerdasan kognitif, afektif dan psikomotornya 

sehingga hal tersebut membawa pengaruh yang bervariasi pula dalam prestasinya.  

Dengan keaktifan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dan frekuensi 

belajar di rumah maka perlu diadakan penelitian untuk mengetahui pengaruh terhadap 

prestasi belajar PKn, sehingga peneliti mengangkat judul “Pengaruh kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dan aktivitas belajar di rumah terhadap prestasi belajar PKn 

siswa kelas V SDN 01 Pandeyan  tahun ajaran 2011/2012”. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk 

mengetahui pengaruh kegiatan ekstrakurikuler Pramuka terhadap prestasi belajar PKn 

siswa kelas V SDN 01 Pandeyan Tahun Ajaran 2011/2012. 2) Untuk mengetahui 

pengaruh aktivitas belajar di rumah terhadap prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN 01 

Pandeyan Tahun Ajaran 2011/2012. 3) Untuk mengetahui pengaruh kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka dan aktivitas belajar di rumah terhadap prestasi belajar PKn 

siswa kelas V SDN 01 Pandeyan Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

LANDASAN TEORI 

Melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka diharapkan dapat membantu siswa 

untuk memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan serta kemampuan yang telah 

dipelajari dari berbagai mata pelajaran dalam kurikulum baik program inti maupun 

program non inti. Program kurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu 

bidang mata pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa, misalnya: olahraga, 

kesenian, kepramukaan dan berbagai macam keterampilan yang diselenggarakan di luar 

jam pelajaran biasa. Menurut Suryo Subroto (1997: 270) kegiatan ektrakurikuler 



merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar jam tatap muka dan 

dilaksanakan baik di sekolah maupun diluar sekolah.  

Menurut Depdiknas dalam kamus besar bahasa Indonesia (2005: 291) 

menyebutkan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan yang berada di luar program yang 

tertulis dalam kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. Dengan 

mengikuti ekstrakurikuler pramuka siswa akan mendapatkan pengetahuan baru, 

memperdalam pengetahuannya dan keterampilannya, menambah wawasannya dan 

menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang positif. Selain itu dengan mengikuti 

ekstrakurikuler pramuka siswa akan belajar hidup bersama.  

Gerakan pramuka adalah nama organisasi yang merupakan wadah proses 

pendidikan kepramukaan. Sedangkan pramuka berarti Praja Muda Karana adalah rakyat 

muda yang suka berkarya, merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang 

berusia 7-25 tahun dan berkedudukan sebagai peserta didik yaitu sebagai pramuka siaga 

(7-10),  pramuka penggalang (11-15 tahun), pramuka penegak (16-20 tahun) dan 

pramuka pandega (21-25 tahun). 

Menurut Lord Robert Stephenson Boden Powell of Gilwil dalam 

http://prarnastascout.blogspot.com/2009/03/materi-kepramukaan.html Kepramukaan 

bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari secara tekun, bukan pula merupakan suatu 

kumpulan dari ajaran-ajaran dari naskah buku, bukan!. Kepramukaan adalah suatu 

permainan yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak 

pergi bersama-sama, mengadakan pengembaraan seperti kakak beradik, membina 

kesehatan dan kebahagiaan, ketrampilan dan kesediaan memberi  pertolongan. 

Ruang lingkup materi pramuka di sekolah dasar/sederajat adalah sesuai dengan 

buku SKU atau syarat-syarat keterampilan umum yang harus dimiliki oleh anggota 

pramuka tingkat siaga. Berikut adalah keterampilan umum yang harus dimiliki anggota 

pramuka siaga (Donowardojo, LS & M. Djauhari, 2011: 12-14) adalah: 1) Rajin dan 

giat mengikuti latihan perindukan, 2) Hafal dan mengerti isi DwiDarma dan Dwiwarna, 

3) Dapat memberi salam pramuka, 4) dapat memberi salam pramuka dan tahu maksud 

dan penggunaannya, 5) Tahu arti kiasan warna-warna bendera kebangsaan Indonesia 

dan tahu sikap yang harus dilakukan pada waktu bendera kebangsaan dikibarkan dan 

diturunkan, 6) Dapat dengan hafal menyanyikan lagu Indonesia raya bait pertama, 7) 

http://prarnastascout.blogspot.com/2009/03/materi-kepramukaan.html


Memiliki buku tabungan, 8) Setia membayar iuran kepada gugus depannya, 9) Selalu 

berpakaian rapi dan memelihara kebersihan badan, 10. a) Untuk yang beragama islam : 

dapat mengucapkan kalimat syahadat, b) untuk yang beragama katolik: dapat membuat 

tanda salib; dapat mengucapkan doa harian; dapat menyanyikan 3 lagu gereja, c) untuk 

yang beragama prostestan: hafal surat yahya 3: 16; dapat berdoa sederhana; d) untuk 

yang beragama hindu :mengetahui tentang cara dan alat-alat yang digunakan dalam 

persembahan agama hindu, e) untuk yang beragama budha: mengetahui nama agama 

yang dianutnya, hafal tisarana. 

Pendidikan karakter memang harus dilakukan sejak dini menanamkan nilai 

karakter budaya pendidikan, bahkan sejak dalam usia dini yang menurut para ahli 

berada pada usia lahir hingga 6 (enam) tahun, atau bisa disebut masa keemasan (the 

golden age). Berbagai aktifitas yang menyenangkan dan menarik dapat  menjadi bagian 

dari cara gerakan pramuka untuk membentuk karakter diri individu. Pendidikan 

kepramukaan merupakan proses pendidikan luar lingkungan sekolah dan di luar 

keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis 

yang dilakukan di alam terbuka dengan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode 

Kepramukaan (PDK dan MK) yang sasaran akhirnya pembentukan watak. Berikut ini 

nilai-nilai pendidikan karakter dalam kegiatan pramuka menurut (Donowardojo, LS & 

M. Djauhari, 2011: 16) adalah: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat /komunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial, dan tanggung jawab. 

Aktivitas belajar di rumah adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi belajar di lingkungan rumah dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.  

Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan 

adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran akan berdampak terciptanya situasi 

belajar aktif. 

Kegiatan belajar siswa banyak sekali macamnya, sehingga para ahli mengadakan 

klasifikasi.  Paul B.  Diedrich dalam Sardiman (2004: 101) mengelompokkan kegiatan 

belajar ke dalam 8 kelompok adalah: 1) Kegiatan visual: membaca, melihat gambar, 

mengamati eksperimen, mengamati demontrasi dan pameran, mengamati orang lain 



bekerja atau  bermain. 2) Kegiatan moral: mengemukakan suatu fakta atau  prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi dan interupsi. 3) Kegiatan 

mendengarkan:  mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkan permainan,mendengarkan radio. 4) Kegiatan menulis:  

menulis cerita, menulis laporan,memerikasa karangan, membuat out-line 

ataurangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket. 5) Kegiatan menggambar: 

menggambar, membuat grafik, chart, diagram, peta, pola. 6) Kegiatan motorik: 

melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat model, 

menyelenggarakan permainan, menari, berkebun. 7) Kegiatan mental: merenungkan, 

mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan, 

membuat keputusan. 8) Kegiatan emosional: minat, membedakan, berani, tenang dll. 

Kemandirian belajar siswa diperlukan agar mereka mempunyai tangung jawab 

dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya, selain itu dalam mengembangkan 

kemampuan belajar atas kemauan sendiri. Sikap-sikap tersebut perlu dimiliki oleh siswa 

sebagai peserta didik karena hal tersebut merupakan ciri dari kedewasaan orang 

terpelajar.  Kemandirian dalam belajar di rumah dapat diartikan sebagai aktivitas belajar 

dan berlangsungnya di rumah lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri dan 

tanggung jawab sendiri dari pembelajar (Dimyati, 1998: 51). Siswa dikatakan telah 

mampu belajar secara mandiri apabila telah mampu melakukan tugas belajar tanpa 

ketergantungan dengan orang lain. Pada dasarnya kemandirian merupakan perilaku 

individu yang mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai 

rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar terdiri  banyak jenis, tetapi dapat 

digolongkan menjadi dua golongan yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern 

dan faktor ekstern mempuyai pengaruh yang sangat besar dalam proses belajar yang 

dilakukan.  Menurut Muhibbin Syah (2008: 132) faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar di rumah yaitu ada dua faktor, yaitu faktor dari dalam seperti jasmani, psikologi 

dan kelelahan. Sedangkan faktor luar seperti, keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Menurut Pupuh Fathurrohman (2007:  62) Ada banyak peranan orang tua yang 

dapat dikembangkan dalam upaya menopang aktivitas belajar anak di rumah antara lain: 



1) Memberi motivasi . 2) Memberi makanan yang bergizi .3) Menyediakan fasilitas 

belajar yang memadai . 4) Membelikan buku dan alat-alat tulis. 5) Memberitahu 

bagaimana mengatur jadwal kegiatan belajar. 6) Menandatangani buku konsultasi / PR. 

7) Memberitahu langkah - langkah yang harus dilakukan dalam belajar . 8) Mengecek 

apakah anak sudah belajar / mengerjakan tugas - tugasnya. 9)   Menanyakan nilai / hasil 

belajar anak. 10) Menanyakan kesulitan - kesulitan yang dihadapi anak . 11) 

Menjelaskan mengapa anak perlu belajar dan sekolah dengan rajin. 12) 

Memberitahukan hal-hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak di sekolah dan 

rumah dalam belajar . 13) Menegur bila anak lalai tugas / tanggung jawab. 14) Memberi 

contoh teladan. 

Secara imperatif Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional merupakan landasan yuridis formal 

mengenai pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Dasar. Dalam Pasal 37 ayat (1) 

tersebut dinyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu muatan 

wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta perguruan 

tinggi. 

Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang 

cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. 

Sedangkan ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Rodiannauli ( 

2007:  4-6)  meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1) Persatuan dan Kesatuan bangsa, 

meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa 

Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi 

dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

Keterbukaan dan jaminan keadilan. 2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib 

dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, 

Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional. 3) Hak asasi 

manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, 

Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan 



HAM. 4) Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai 

warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, 

Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga Negara. 5) 

Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, 

Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara 

dengan konstitusi. 6) Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan 

kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem 

politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem 

pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi. 7) Pancasila meliputi: kedudukan 

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila 

sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 

Pancasila sebagai ideologi terbuka. 8) Globalisasi meliputi: Globalisasi di 

lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, 

Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi. 

Nilai-nilai karakter untuk mata pelajaran PKn meliputi nilai karakter pokok dan 

nilai karakter utama. Nilai karakter pokok mata pelajaran PKn yaitu : kereligiusan, 

kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kedemokratisan, dan kepedulian. sedangkan nilai 

karakter utama mata pelajaran PKn yaitu : nasionalis, kepatuhan pada aturan sosial, 

menghargai keberagaman, kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, 

bertanggung jawab, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, dan kemandirian. Nilai-

nilai karakter utama ini dapat dikembangkan lebih luas, untuk upaya memperkokoh 

fungsi PKn sebagai pendidikan karakter.   

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2003: 101) prestasi belajar adalah realisasi 

atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki 

seseorang. Penggunaan seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dari 

penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik. Dari 

uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar adalah hasil belajar 

seseorang setelah melakukan belajar (usaha) yang berupa kemampuan kognitif, afektif 

dan psikomotor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi itu berasal dari 

dalam dan dari luar diri siswa.  



Dalam dunia pendidikan prestasi belajar sangat diperlukan karena dengan 

diketahuinya prestasi belajar maka diketahui pula kemampuan dan keberhasilan siswa 

dalam belajar. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat melakukan penilaian 

dengan cara memberikan penilaian atau evaluasi. Menurut Muhibbin Syah (2008: 141) 

evaluasi adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dalam sebuah program. Hal ini bisa kita lihat dari sejauhmana 

perubahan yang telah terjadi dari kegiatan belajar tersebut.  Pengajar harus mengetahui 

sejauhmana siswanya menyerap bahan materi yang diajarkan. Penilaian memberikan 

informasi tentang hasil pengajaran yang telah disajikan. Pengukuran prestasi belajar 

dapat dilakukan dengan menggunakan suatu alat untuk mengevaluasi yaitu tes, yang 

dipakai untuk menilai hasil belajar siswa dan keberhasilan mengajar dari pendidik. 

Menurut Muhibbin Syah (2008: 142) :  untuk mengetahui prestasi belajar siswa dapat 

dilakukan dengan cara memberikan penilaian atau evaluasi yaitu untuk memeriksa 

kesesuaian antara apa yang diharapkan dan apa yang dicapai, hasil penilaian tersebut 

dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan mendekatkan tujuan yang di inginkan. 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian 

didasarkan pada cirri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Pemilihan 

metode yang tepat dalam penelitian sangat mempengaruhi hasil penelitian (Sugiyono, 

2008: 2). 

Tempat yang digunakan sebagai penelitian mengenai Pengaruh kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dan frekuensi belajar di rumah terhadap prestasi  belajar PKn 

siswa di  SD Negeri 01 Pandeyan. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan 

penelitian ini adalah empat bulan. Adapun penelitian ini merupakan penelitian populasi 

karena subyek yang menerima tindakan yang jumlahnya  40 siswa diambil semua untuk 

diteliti. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ada dua macam yaitu: 

metode angket dan metode dokumentasi.  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa variasi yang harus ditetapkan oleh 

seorang peneliti agar dalam mengumpulkan data dapat terarah sesuai dengan tujuan 



penelitian. Pada penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun uji coba instrument yang digunakan 

adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Sedangkan uji prasyarat yang digunakan adalah 

uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis.  Analisis data yang digunakan meliputi 

: analisis regresi linier berganda,  uji t, uji F, koefisien Determinasi, Sumbangan relatif 

dan sumbangan efektif.  

 

HASIL PENELITIAN 

Lokasi penelitian SD Negeri 01 Pandeyan  beralamat di desa Pandeyan  

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten  Karanganyar. Jumlah Siswa SD Negeri 01 Pandeyan 

Tahun Pelajaran 2011/2012 adalah sebagai berikut kelas I sebanyak 23 siswa, kelas II 

sebanyak 20 siswa, kelas III sebanyak 25 siswa, kelas IV sebanyak 25 siswa, kelas V 

sebanyak 33 siswa, kelas VI sebanyak 19 siswa. SD Negeri 01 Pandeyan terletak pada 

jalur yang strategis yaitu di pinggir jalan lawu yaitu antara Tasikmadu - Karanganyar. 

SD Negeri 01 Pandeyan mempunyai ruang kelas sebanyak 6 ruang, dengan fasilitas 

penunjang antara lain:  a. Ruang komputer sebanyak 1 ruang. b. Ruang perpustakaan 

sebanyak 1 ruang. Adapun Guru GTT sebanyak 2 orang; 2)  Guru tetap sebanyak 6 

orang; 3)  Penjaga 1 orang. 4)  Pustakawan 1 orang. 

Tujuan yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: a). 

Untuk mengkaji dan mendeskripsikan pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

terhadap prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN 01 Pandeyan tahun ajaran 2011/2012. 

b) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan pengaruh aktivitas belajar di rumah terhadap 

prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN 01 Pandeyan tahun ajaran 2011/2012. c). Untuk 

mengkaji dan mendeskripsikan pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan aktivitas 

belajar di rumah terhadap prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN 01 Pandeyan tahun 

ajaran 2011/2012. Untuk memperoleh data yang mendukung data penelitian ini 

menggunakan metode angket dan dokumentasi. Sebelum mengumpulkan data dengan 

angket, terlebih dahulu melakukan try out terhadap siswa sebanyak 20 orang siswa dari 

SD lain yaitu SDN 02 Pandeyan yang letaknya bersebelahan dengan SD yang diteliti 

dan dengan pertimbangan rata-rata siswanya mempunyai kemampuan ekonomi dan 

kemampuan bidang akademik sama dengan SD yang diteliti. Try out ini dimaksudkan 



untuk mengetahui adanya item-item yang tidak memenuhi persyaratan validitas dan 

reabilitas. 

Berdasarkan hasil analisis data tersebut di atas maka dapat diterangkan sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap prestasi belajar PKn siswa 

kelas V SDN 01 Pandeyan  memperoleh nilai thitung sebesar 0,229 dengan nilai 

signifikan 0,021 yang berarti lebih kecil dari 0.05, berarti ada pengaruh yang nyata 

variabel kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap prestasi belajar PKn yaitu 

sebesar 0,229, maka hipotesis diterima, Kegiatan ekstrakurikuler pramuka juga 

memberi kontribusi sebesar 8,9 % terhadap prestasi belajar PKn. 

2. Aktivitas belajar dirumah 

Pengaruh aktivitas belajar di rumah siswa kelas V SDN 01 Pandeyan, diperoleh nilai 

thitung = 1,279 dengan nilai signifikan 0,018 yang berarti lebih kecil dari 0.05, berarti 

bahwa ada pengaruh nyata variabel aktivitas belajar di rumah terhadap prestasi 

belajar PKn yaitu sebesar 1,279, maka hipotesis diterima, berarti ada pengaruh 

variabel aktivitas belajar di rumah terhadap prestasi belajar PKn. 

3. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan aktivitas belajar di rumah 

Pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan aktivitas belajar di rumah siswa 

kelas V SDN 01 Pandeyan,  didapatkan hasil fhitung sebesar 2,936 dengan taraf 

signifikan 0,011. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai sig 0,011 < 

0,05, yang berarti bersama-sama variabel kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan 

aktivitas belajar di rumah mempengaruhi variabel prestasi belajar PKn yaitu sebesar 

2,936. Sehingga hipotesis diterima kebenarannya. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

dan aktivitas belajar di rumah memberi kontribusi sebesar 20,5% 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

dan aktivitas belajar di rumah terhadap prestasi belajar PKn siswa kelas V SDN 01 

Pandeyan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Hasil analisis regresi 

memperoleh nilai thitung 0,229 dengan nilai signifikan 0,021 yang berarti lebih kecil dari 



0.05, berarti ada pengaruh yang nyata variabel kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

terhadap prestasi belajar PKn yaitu sebesar 0,229 Kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

juga memberi kontribusi sebesar 8,9%  terhadap prestasi belajar PKn. 2) Hasil analisis 

regresi dengan nilai thitung = 1,279 dengan nilai signifikan 0,018 yang berarti lebih kecil 

dari 0.05, berarti bahwa ada pengaruh nyata variabel aktivitas belajar di rumah terhadap 

prestasi belajar PKn yaitu sebesar 1,279. Aktivitas belajar di rumah juga memberi 

kontribusi sebesar 11,6% terhadap prestasi belajar. 3) Kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

dan aktivitas belajar di rumah secara  bersama-sama memberikan pengaruh terhadap 

prestasi belajar dilihat dari nilai fhitung sebesar 2,936 dengan taraf signifikan 0,011. Hasil 

pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai sig 0,011<0,05, yang berarti bersama-

sama variabel kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan aktivitas belajar di rumah 

mempengaruhi variabel prestasi belajar PKn yaitu sebesar 2,936. Kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dan aktivitas belajar di rumah juga memberi kontribusi 20,5%. 

 

SARAN  

Adapun saran terhadap kepala sekolah yaitu 1) Kepala sekolah mengadakan 

pelatihan dan memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler pramuka untuk meningkatkan 

keterampilan dan kemandirian siswa. 2) Kepala sekolah harus menjadi pemimpin dan 

penggerak kegiatan pramuka dan melibatkan para guru di sekolahnya agar mau 

meningkatkan kegiatan pramuka. 

Adapun saran terhadap guru kelas yaitu 1) Guru kelas hendaknya mendorong 

siswa untuk aktif dalam kegiatan pramuka di sekolah. 2) Guru hendaknya memberikan 

tugas di rumah agar aktivitas belajar siswa di rumah meningkat untuk meningkatkan 

prestasi  belajarnya. 

Adapun saran terhadap orang tua yaitu : 1) Orang tua hendaknya memberikan 

dukungan kepada anaknya untuk aktif dalam kegiatan pramuka di sekolah untuk 

meningkatkan kemandirian anak. 2) Orang tua   hendaknya  membimbing anaknya 

dalam mengerjakan tugas di rumah untuk meningkatkan prestasi belajar anak. 

Adapun saran bagi peneliti berikutnya yaitu kepada peneliti berikutnya dibidang 

pembelajaran di SD agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dan aktivitas belajar belajar di rumah guna meningkatkan 



prestasi belajar siswa. Hal ini dilakukan agar kemampuan siswa meningkat sesuai 

dengan yang diinginkan. 
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