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Penelitian ini berfokus pada kegiatan ekstrakulikuler  pramuka terhadap 
kedisiplinan siswa SMK Negeri 1 Nawanagan Pacitan. Dengan rumusan masalah 
bagaimana Pengaruh kegiatan Ekstrakulikuler Pramuka terhadap kedisiplinan 
siswa SMK Negeri 1 Nawangan Pacitan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh kegiatan ekstrakulikuler pramuka terhadap perubahan  
kedisiplinan siswa SMK Negeri Nawangan Pacitan.  

Penelitian ini berpijak pada landasan teoritis mengenai pengertian 
kepramukaan, tujuan, sifat, dan fungsi gerakan pramuka, serta konsep kedisiplinan 
yang meliputi pengertian kedisiplinan, macam-macam disiplin, tujuan disiplin, 
ciri-ciri orang yang disiplin, pembentukan disiplin dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kedisiplinan. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Langkah-langkah yang 
dilakukan : 1) menentukan judul, 2) mengumpulkan bahan kajian Pustaka, 3) 
menentukan tempat penelitian, 4) mengumpulkan data melalui, observasi, 
dokumentasi, angket, 5) analisis data, 6) menulis skripsi. 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kegiatan ekstrakulikuler 
pramuka dalm membentuk kedisiplinan siswa dapat dilihat dari: 1) Tersedianya 
sarana dan prasarana yang memadahi, 2) Memiliki manajemen pengelolaan 
kegiatan yang bagus, 3) Adanya semangat pada diri siswa , 4) Adanya komitmen 
dari kepala sekolah, guru dan murid itu sendiri, 5) Adanya tanggung jawab. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data diperoleh Variabel 
Kegiatan Ekstrakulikuler Pramuka berpengaruh secara signifikan terhadap 
kedisiplinan siswa SMK Negeri 1 Nawanagan Pacitan. Dari hasil pengolahan data 
SPSS diperoleh r hitung sebesar 0,469 > rtabel 0,254 dan Sig 0,046 < taraf 
signifikansi 0,05, sehingga dapat diartikan regresi antara variabel terikat yaitu 
kedisiplinan siswa (Y) dengan variabel bebas yaitu kegiatan ekstrakulikuler 
pramuka (X) berpengaruh positif dan signfikan dengan koefisien korelasi 0,161 
dengan konstribusi yang dapat dijelaskan oleh variabel Kegiatan Ekstrakulikuler 
Pramuka dalam memengaruhi kedisiplinan siswa SMK Negeri 1 Nawanagan 
Pacitan  

Dari hasil penelitian ini, bahwa kegiatan ekstrakulikuler pramuka ini 
berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa dengan berbagai kegiatan didalamnya. 
Sehimga pihak sekolah perlu memperhatikan ekstrakulikuler ini kepada siswa-
siswinya dan diharapkan dapat memacu kedisiplinan  dan prestasi siswa. Dan 



untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel bebas lainnya yang 
dapat mempengaruhi kedisiplinan siswa sehingga didapat informasi lebih lengkap 
tentang faktor yang mempenfaruhi disiplin siswa secara signifikan. 

 

 

 


