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Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas V SD 

Negeri No. 134409 Tanjungbalai T.A 2012/2013. Skripsi Jurusan PPSD, 

Program Studi PGSD, FIP, UNIMED Tahun 2013. 

 

 Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Sebagian besar peserta didik 

memandang bahwa mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang 

membosankan dan cukup mencatat serta menghafal konsep dari teori yang telah 

diajarkan oleh guru tanpa menanamkan nilai moral yang telah diterima, (2) Peran 

guru hanya sebagai pemberi informasi tanpa memanfaatkan potensi pribadi yang 

ada dalam diri peserta didik, (3) Guru kurang menyediakan waktu diluar jam 

resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam membantu siswa memahami 

pelajaran, (4) Banyak peserta didik kurang memahami materi yang telah diajarkan 

guru, kurang memiliki kesempatan dan tidak memiliki keberanian untuk bertanya 

kepada guru, (5) Kurangnya penerapan kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V SD Negeri No. 

134409 Tanjungbalai.  

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian korelasi yaitu suatu hubungan 

antara dua variabel X dan Y seperti kata – kata atau kalimat yang tersusun dalam 

angket. Pengumpulan data dalam penelitian inik dilakukan dalam bentuk angket 

dan dokumentasi.  

 Populasi dalam penelitian yaitu seluruh siswa kelas V SD Negeri 134409 

Tanjungbalai berjumlah 48 orang. Sedangkan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 20 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 12 orang dan 

perempuan sebanyak 8 orang. 

 Adapun hasil dari pengumpulan data angket kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka diperoleh nilai dengan rata-rata skor 65,6 . Dari rentang skala 1-100 hasil 

data tersebut bisa dikatakan baik. Artinya keikutsertaan siswa dalam kegiatan 

pramuka sudah baik. Setelah data dianalisis dapat diketahui bahwa terdapat 

pengaruh positif kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap hasil belajar PKn 

siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

diperoleh hasil 𝑟𝑥𝑦  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 0,712 > 0,444 dan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   dengan nilai 

4,29 > 1,73 .  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap hasil belajar PKn 

siswa. 

 


