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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sekolah merupakan jenjang pendidikan formal yang memiliki fungsi 

membina dan mengembangkan kemampuan siswa. Sesuai dengan tujuan dan 

fungsi pendidikan nasional yang terdapat pada Undang – Undang Republik 

Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 disebutkan 

bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusiayang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat,berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga 
negara  yang  demokratis serta bertanggung jawab”. 
 

Supaya tujuan pendidikan nasional dapat tercapai perlu dilaksanakan 

pembinaan kepada siswa secara terus menerus dan berkesinambungan. Sesuai 

dengan Permendiknas No. 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan pasal 3 

ayat 1, pembinaan kesiswaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan 

kokurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan didasarkan pada pola 

pengembangan dan tujuan sekolah masing-masing. Melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang beragam diharapkan siswa mampu mengembangkan bakat 

dan minat yang dimiliki. 

Kegiatan-kegiatan siswa di sekolah khususnya kegiatan ko/ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan yang terkoordinasi terarah dan terpadu dengan kegiatan lain di 

sekolah, guna menunjang pencapaian tujuan kurikulum (Dirjen Pendidikan Dasar dan 

Menengah Direktorat Pembinaan Kesiswaan, 1985:1). Maksud dari kegiatan yang 

terkoordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program yang telah 
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ditentukan. Program tersebut dibimbing oleh guru, sehingga pada pelaksanaanya 

dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 

berperan dalam menciptakan tingkat kecerdasan yang tinggi. 

Kegiatan ekstrakurikuler ini menjadi salah satu unsur penting dalam 

membangun kepribadian siswa. Dalam Permendiknas No.39 Tahun 2008 tentang 

pembinaan kesiswaan pasal 1, kegiatan ekstrakurikuler memiliki tujuan sebagai 

berikut:(a)Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang 

meliputi bakat, minat, dan kreativitas (b)Memantapkan kepribadian siswa untuk 

mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga 

terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan 

pendidikan (c)Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi 

unggulan sesuai bakat dan minat (d)Menyiapkan siswa agar menjadi warga 

masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi 

manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (civil society). 

Sesuai dengan tujuan ekstrakurikuler di atas, dapat disimpulkan bahwa 

ekstrakurikuler erat kaitannya dengan pengembangan diri siswa. Dengan kegiatan 

ekstrakurikuler ini siswa dapat belajar berorganisasi dan berkreativitas. Kegiatan 

ini lebih menekankan pada pengembangan aspek bakat, minat, dan pengembangan 

kepribadian. Aspek-aspek tersebut sangat menunjang kegiatan kurikuler siswa. 

Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan ekstrakurikuler, karena 

kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan salah satu wadah penyalur hobi, minat dan 

bakat peserta didik, yang dapat mengasah kemampuannya, kreativitasnya, jiwa 

sportivitasnya, meningkatkan rasa percaya diri dan lain sebagainya. Meskipun 

nilai dari kegiatan ekstrakurikuler tidak masuk secara langsung dalam raport, 
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namun kegiatan ini akan lebih berguna dibandingkan dengan tidak melakukan 

kegiatan di luar jam sekolah. 

Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang biasa dilaksanakan di SD adalah 

pramuka, tari, marching band, olah raga, musik, dan lain sebagainya. Dari 

berbagai kegiatan ekstrakurikuler tersebut peneliti memilih satu kegiatan 

ekstrakurikuler yaitu Gerakan Pramuka. Karena dengan mengikuti kegiatan ekstra 

kurikuler pramuka banyak manfaat positif yang akan diperoleh seperti 

meningkatkan rasa percaya diri, rasa disiplin, rasa tanggung jawab dan masi 

banyak lagi manfaat yang akan di peroleh. 

Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramukapasal 4, 

Pramuka atau gerakan Pramuka  bertujuan  untuk  membentuk  setiap pramuka  

agar  memiliki  kepribadian  yang  beriman, bertakwa,  berakhlak  mulia,  berjiwa  

patriotik,  taat  hukum, disiplin,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  luhur  bangsa,  

dan memiliki  kecakapan hidup  sebagai  kader  bangsa  dalam menjaga  dan  

membangun  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  mengamalkan  Pancasila,  

serta  melestarikan lingkungan hidup. 

Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka No. 203 tahun 

2009, anggota Gerakan Pramuka terdiri atas: a) Anggota Biasa; b) Anggota Luar 

Biasa; dan c) Anggota Kehormatan. Anggota Biasa terdiri Anggota Muda dan 

Anggota Dewasa. Anggota Muda terdiri dari Siaga (berusia 7-10 tahun), penggalang 

(11-15 tahun), Penegak (16-20 tahun), dan Pandega (21-25 tahun). Sedangkan 

anggota dewasa terdiri dari Anggota Dewasa Biasa dan Anggota Dewasa Mitra. 

Rasa percaya diri merupakan suatu keyakinan mengenai kemampuan diri 

sendiri untuk menunjukkan kepada dunia akan kemampuan dirinya. Rasa percaya 
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diri merupakan salah unsur yang sangat penting dalam pembentukan jati diri atau 

karakter siswa. Mempercayai kemampuan diri sendiri akan menujukkan siapa diri 

kita sebenarnya, seberapa besar kemampuan yang dimilik dan menemukan 

kelemahan diri. Dengan menemukan kelemahan yang ada dalam diri, maka akan 

dengan mudah menemukan cara untuk mengurangi kelamah dirinya. 

Tingkat rasa percaya diri pada setiap orang berbeda – beda, ada yang 

memiliki tingkat percaya diri yang tinggi namun ada pula yang memiliki tingkat 

percaya diri yang rendah. Rasa percaya diri pada seorang anak tidak datang 

dengan sendirinya. Rasa percaya diri bisa dipengaruhi oleh orang tua, lingkungan 

sekitar, sekolah, dan teman bermain. 

Pada bukunya yang berjudul Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, Hakim 

menyebutkan (2005:05) bahwa orang yang mempunyai rasa percaya diri 

dijabarkan sebagai berikut: (a)Selalu bersikap tenang dalam mengerjakan segala 

sesuatu (b)Mempunyai kemampuan dan potensi yang memadai (c)Mampu 

menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi (d)Mampu 

menyesuaikan diri dan berkomunikasi diberbagai situasi (e)Memiliki kondisi 

mental dan fisik yang cukup menunjang penampilannya (f)Memiliki kecerdasan 

yang cukup (g)Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup.Rasa percaya diri 

memliki banyak manfaat. Dengan membangun rasa percaya diri sejak dini siswa 

mampu mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. Siswa yang memiliki 

rasa percaya diri akan merasa lebih mudah mempelajari keahlian-keahlian baru, 

menjalin hubungan sosial, beradaptasi dengan perubahan, dan mencapai apa yang 

diinginkan dalam hidupnya. Selain itu rasa percaya diri juga dapat memberi siswa 

keberanian untuk menghadapi tantangan dan masalah yang ada di depannya. Rasa 



5 
 
 

 
 
 

percaya diri yang tertanam pada diri siswa sejak kecil akan memberikan 

kemudahan bagi mereka untuk mengambil sebuah keputusan yang besar bagi 

kehidupanya kelak. 

Di sekolah banyak kegiatan yang mampu menumbuhkan rasa percaya diri 

siswa, baik dalam kegiatan kurikuler maupun kegiatan non/ekstrakurikuler. 

Misalnya, dalam kegiatan kurikuler pada proses pembelajaran siswa diminta 

untuk bernyanyi di depan kelas ataupun mengungkapkan pendapat. Selain dalam 

kegiatan kurikuler pada proses pembelajaran menumbuhkan rasa percaya diri 

dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu kegiatan 

eksrakurikuler yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan rasa percaya 

dirinya adalah ekstrakurikuler gerakan pramuka. 

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka, siswa diajarkan mengenai bersosialiasi 

melalui kegiatan berkelompok, berdiskusi, bermain, bernyanyi dan lain 

sebagainya. Hal – hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk menumbuhakan rasa percaya diri dari siswa tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti perlu meneliti tentang “Pengaruh 

Keikutsertaan Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Rasa Percaya Diri Siswa Kelas 

5 SDN Muhamadiyah 05 Malang Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah 

yaitu: 

a) Adakah hubungan antara keikutsertaan ekstrakurikuler pramuka terhadap rasa 

percaya diri siswa kelas 5 SD Muhamadiyah 05Malang tahun pelajaran 2015/2016? 
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b) Adakah pengaruh yang signifikan antara keikutsertaan Ekstrakurikuler 

Pramuka dengan rasa percaya diri Siswa Kelas 5SD Muhamadiyah 05Malang 

tahun pelajaran 2015/2016? 

c) Seberapa besar pengaruh signifikan antara keikutsertaan Ekstrakurikuler 

Pramuka dengan rasa percaya diri Siswa Kelas 5SD Muhamdiyah 05Malang 

tahun pelajaran 2015/2016? 

C. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui hubungan hubungan antara keikutsertaan ekstrakurikuler 

pramuka terhadap rasa percaya diri siswa kelas 5 SD Muhamadiyah 05 

Malang tahun pelajaran 2015/2016.  

b) Untuk mengetahui pengaruh antara keikutsertaan Ekstrakurikuler Pramuka 

dengan rasa percaya diri siswa kelas 5 SD Muhamdiyah Malang Tahun 

pelajaran 2015/2016. 

c) Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara keikutsertaan Ekstrakurikuler 

Pramuka dengan rasa percaya diri siswa kelas 5 SD Muhamadiyah Malang 

tahun pelajaran 2015/2016. 
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D. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian dilaksanakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberi manfaat secara praktis maupun teoritis. 

1. Manfaat praktis yang di peroleh dari peneliti adalah : 

a. Memberi masukan kepada sekolah/instansi yang belum memiliki kegiatan 

ekstrakurikuler Pramuka agar mengadakan kegiatan Ekstrakurikuler 

Pramuka di Sekolah Dasar. 

b. Memberi masukan kepada orang tua untuk memberi kesempatan kepada 

anaknya, agar mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. 

c. Memberikan masukan bahwa dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

Pramuka dapat menigkatkan rasa percaya diri siswa. 

2. Manfaat teoritis yang diperoleh dari peneliti adalah : 

a. Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya 

dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

b. Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian selanjutnya. 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

1. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai keikutsertaan Ekstrakurikuler 

Pramuka dan rasa percaya diri siswa pada siswa kelas 5 SD Muhamadiyah 

05 Malang. Adapun indikator dari rasa percaya diri tersebut adalah yakin 

terhadap kemampuan diri, tidak mudah menyerah, tidak mudah cemas, dan 

membuka diri pada orang lain. 
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2. Keterbatasan Penelitian 

Kemampuan siswa dalam memahami materi, bakat, minat, serta keaktifan 

siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka berbeda-beda, sehingga 

pencapaian kepercayaan diri mereka juga sangat bergantung pada bakat, 

minat, dan keaktifan masing-masing siswa. Hal tersebut diluar kemampuan 

peneliti untuk dapat mengatur tingkat akurasi data hasil penelitian yang 

berkaitan dengan hasil rasa percaya diri siswa kelas 5 SD Muhamadiyah 

Malang Tahun Ajaran 2015/2016. 

F. Definisi Operasional/ Variabel Penelitian 

Sering ditemui sebuah istilah ditanggapi dan dimengerti dengan cara yang 

berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sudut pandang dan kepentingan yang 

hendak dicapai dalam pemakaian istilah yang dimaksud. Oleh karena itu, peneliti 

merasa perlu meberikan pengertian kepada beberapa istilah kunci yang digunakan 

dalam penlitian ini. 

1. Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud kegiatan adalah 

aktivitas; usaha; pekerjaan. Ekstrakurikuler Pramuka adalah salah satu 

program sekolah dalam bidang pengembangan bakat dan minat siswa 

dalam Gerakan Pramuka. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

kegiatan ektrakurikuler Pramuka adalah segala bentuk kegiatan 

kepramukaan yang dilaksanakan di sekolah dalam rangka mengembangkan 

bakat, minat dan pengembangan diri. 
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2. Rasa Percaya Diri 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan rasa percaya diri adalah 

keyakinan pada diri siswa untuk mengaktualisasikan dirinya dan 

mempercayai bahwa dirinya mampu untuk mendapatkan apa yang 

diinginkan dalam hidupnya dan mampu menghadapi persoalan maupun 

tantangan yang ada dalam hidupnya. Idikator rasa percaya dari adalah 

yakin terhadap kemampuan diri, tidak mudah menyerah, tidak mudah 

cemas, dan membuka diri pada orang lain. 

 

 




