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A. Latar Belakang Masalah 

 Pada masa sekarang ini para remaja usia sekolah semakin banyak yang 

melakukan tindakan menyimpang bahkan cenderung kriminal. Hal ini bisa terjadi karena 

pada usia remaja emosinya belum stabil dan masih dalam proses pencarian jati diri, 

sehingga apa yang mereka lakukan sering terjadi berdasarkan emosi sesaat tanpa berpikir 

dahulu bahwa akibat perbuatan yang dilakukannya akan merugikan dirinya sendiri dan 

orang lain. Dalam hal ini, pendidikan baik formal maupun informal memiliki peranan 

penting dalam mengatasi degradasi kepribadian remaja khususnya yang masih berstatus 

sebagai pelajar. Orientasi pendidikan bukan hanya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan 

siswa tetapi juga membantu siswa menemukan jati dirinya dalam bentuk kepribadian 

yang positif. 

Kepribadian dapat diartikan sebagai kualitas perilaku individu yang tampak 

dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Kepribadian 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik hereditas (pembawaan) maupun lingkungan 

(seperti : fisik, sosial, kebudayaan, spiritual). Peranan sekolah dan keluarga sebagai pihak 

yang berhubungan langsung dalam pembentukan kepribadian siswa  sangat penting dan 

harus saling mendukung. Keluarga (terutama orang tua) mempunyai pengaruh pertama 

dan utama dalam pembentukan kepribadian anak. Watak, moral dan kepribadian 

seseorang pada dasarnya diperoleh dari keluarga. Sekolah melanjutkan dan melengkapi 

pendidikan. Sekolah yang baik akan memperhatikan siswa secara menyeluruh, meliputi 

aspek kehidupan dan kepribadian anak (siswa).  
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 Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik 

melaksanakan program bimbingan, pengajaran dan latihan dalam rangka membantu siswa 

agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral-spiritual, 

intelektual, emosional maupun sosial. Sekolah merupakan faktor penentu bagi 

perkembangan kepribadian siswa, baik dalam cara berfikir, bersikap maupun cara 

berperilaku. Sekolah berperan sebagai substitusi keluarga dan guru substitusi orang tua. 

Sekolah sebaiknya berupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif atau kondisi yang 

dapat memfasilitasi siswa (yang berusia remaja) untuk mencapai perkembanganya. 

Tugas-tugas perkembangan remaja itu menyangkut aspek-aspek kematangan dalam 

berinteraksi sosial, kematangan personel, kematangan dalam mencapai filsafat hidup dan 

kematangan dalam beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 Pihak sekolah perlu menyelenggarakan kegiatan penunjang selain penyampaian 

materi berupa kegiatan belajar mengajar. Kegiatan penunjang tersebut berupa 

ekstrakurikuler yang dapat menyalurkan bakat dan minat siswa ke arah yang positif. 

Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler meliputi : Pramuka, PKS, UKS, Sanggar Kesenian 

dan lain sebagainya. Kegiatan Pramuka memiliki banyak manfaat yang positif dalam 

pengembangan pengetahuan dan kepribadian siswa. Oleh karena itu, Pramuka menjadi 

ekstrakurikuler wajib di setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Gerakan Pramuka 

mendidik  dan membina anak-anak dan pemuda Indonesia dengan tujuan agar menjadi 

manusia berkepribadian dan berbudi pekerti luhur serta menjadi Warga Negara Indonesia 

yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.  

Kegiatan Pramuka di SMK N 3 Surakarta dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 

14.00 sampai 16.30 WIB. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain mencatat teori 

(pengetahuan) tentang Kepramukaan, kerja bakti, diskusi, permainan, perkemahan. 

Perkemahan merupakan kegiatan penting dalam Kepramukaan. Perkemahan yang 

diselenggarakan SMK N 3 Surakarta meliputi Kemah Pelantikan Ambalan, Perkemahan 

Sabtu Minggu (Persami) dilaksanakan pada pertengahan semester untuk mengakrabkan  

siswa kelas I dengan siswa kelas II, Kemah Raya dilaksanakan pada akhir tahun ajaran. 
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Selain kegiatan Pramuka yang dilaksanakan di sekolah, keluarga memiliki 

peranan yang sangat penting dan besar pengaruhnya dalam upaya mengembangkan 

kepribadian anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang 

nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan 

faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota 

masyarakat yang sehat. Setiap orang tua berkeinginan untuk mendidik anaknya dengan 

baik dan berhasil. Mereka berharap mampu membentuk anak yang mempunyai 

kepribadian, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

berbakti kepada orang tua, berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, nusa, bangsa, 

agama serta menjadi anak yang cerdas dan terampil. 

Bimbingan orang tua perlu dilaksanakan dalam lingkungan keluarga sebab orang 

tua adalah pembentuk pribadi yang pertama dalam kehidupan anak. Kepribadian orang 

tua, sikap dan cara hidup orang tua merupakan unsur pendidikan yang tidak langsung, 

yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh. 

Menurut Maslow keluarga merupakan lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan anak. 

Melalui perawatan dan perlakuan yang baik dari orang tua, anak dapat memenuhi 

kebutuhan - kebutuhan dasarnya, baik fisik, biologis maupun sosiopsikologisnya. Apabila 

anak telah memperoleh rasa aman, penerimaan sosial dan harga dirinya, maka anak dapat 

memenuhi kebutuhan tertingginya yaitu perwujudan diri (self-actualization). 

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi kepribadian siswa yang telah 

dikemukakan di muka, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

kepribadian siswa ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu kegiatan 

Pramuka dan bimbingan orang tua. Dapat dikatakan bahwa kegiatan Pramuka dan 

bimbingan orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepribadian siswa. 

Mengacu pada kedua faktor yang mempengaruhi kepribadian siswa tersebut, maka 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang “ PENGARUH 

KEPRAMUKAAN DAN BIMBINGAN ORANG TUA TERHADAP KEPRIBADIAN 

SISWA KELAS I SMK NEGERI 3 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2005/2006 “.    
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B. Identifikasi Masalah. 

 Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

berbagai permasalahan yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut : 

1. Emosi pada usia remaja yang belum stabil sering mengakibatkan remaja khususnya 

pelajar sering melakukan tindakan menyimpang. 

2. Koordinasi yang kurang baik antara pendidikan formal (sekolah), informal (keluarga) 

dan nonformal (masyarakat) dapat memicu terjadinya degradasi kepribadian remaja 

khususnya kalangan pelajar. 

3. Faktor pembawaan maupun lingkungan yang tidak kondusif dapat menghambat 

perilaku individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan.  

4. Tidak semua sekolah dapat menyelenggarakan atau mengelola kegiatan Pramuka 

yang sesuai dengan tujuan dari gerakan Pramuka. 

5. Tidak semua orang tua dapat memberikan bimbingan yang tepat sesuai           

perkembangan anak, baik secara fisik maupun secara psikologis. 

 

C. Pembatasan Masalah. 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Kepramukaan 

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendidik anak-anak dan pemuda 

Indonesia agar menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta 

menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila sehingga menjadi anggota 

masyarakat yang baik dan berguna. 

b. Bimbingan Orang Tua 

 Bimbingan yang dilaksanakan dalam lingkungan keluarga sebagai pembentuk pribadi 

yang pertama dalam kehidupan anak untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan 

anggota masyarakat yang sehat. 

c. Kepribadian Siswa 

 Kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya   

terhadap lingkungan secara unik, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

hereditas (pembawaan) maupun lingkungan. 
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2. Objek Penelitian 

a. Variabel Bebas : Kepramukaan dan Bimbingan Orang Tua 

b. Variabel Terikat : Kepribadian Siswa 

3. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian  ini adalah siswa kelas I SMK N 3 Surakarta tahun ajaran 

2005/2006. 

 

D. Perumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah di muka, maka dapat peneliti rumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kepramukaan dan bimbingan orang tua 

terhadap kepribadian siswa kelas I SMK N 3 Surakarta tahun ajaran 2005/2006 ? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kepramukaan terhadap kepribadian 

siswa kelas I SMK N 3 Surakarta tahun ajaran 2005/2006 ?  

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara bimbingan orang tua terhadap 

kepribadian siswa kelas I SMK N 3 Surakarta tahun ajaran 2005/2006 ? 

 

E. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara kepramukaan dan 

bimbingan orang tua terhadap kepribadian siswa kelas I SMK N 3 Surakarta tahun 

ajaran 2005/2006.  

2. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara kepramukaan 

terhadap kepribadian siswa kelas I SMK N 3 Surakarta tahun ajaran 2005/2006.  

3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara  bimbingan orang 

tua terhadap kepribadian siswa kelas I SMK N 3 Surakarta tahun ajaran 2005/2006.  

 

F. Manfaat Penelitian. 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis maupun 

teoritis sebagai berikut : 
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1. Manfaat Praktis. 

a. Bagi Kepala Sekolah dapat menjadikan bahan masukan untuk lebih meningkatkan 

kegiatan Pramuka karena kepribadian siswa dapat berpengaruh pada citra sekolah. 

b. Bagi orang tua dapat menjadi bahan masukan sehingga dapat melakukan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pembimbing anak. 

c. Bagi siswa dapat memberikan motivasi agar senantiasa menjaga sikap dan 

perilakunya baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 

2. Manfaat Teoritis. 

a. Menambah pengetahuan mengenai kegiatan Pramuka dan tujuan yang ingin dicapai  

dari kegiatan tersebut.  

b. Mengetahui teori-teori dan cara-cara yang tepat bagi orang tua dalam membimbing 

anak.  

c. Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sosial terutama dalam bidang psikologi 

kepribadian.   
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