
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia senantiasa membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.1 

 Menurut Redja Mudyahardjo, pendidikan adalah usaha sadar yang 

dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar 

sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat 

memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang 

akan datang.2 

Peryataan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan adalah serangkaian 

usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah demi 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar tercipta suasana yang 

                                                           
1 Depdikbud RI, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 & Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Guru dan Dosen, cet. IX., (Bandung: Citra Umbara, 
2013), hlm. 60-61 

2Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar 
Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia, cet. ke-6, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 
hlm. 11 
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mampu mendorong peserta didik secara aktif mengembangkan semua potensi 

yang ada pada dirinya sehingga dapat menjalankan peranannya sebagai individu, 

anggota masyarakat, bangsa dan negara. Kehidupan berbangsa dan bernegara, 

pendidikan memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk menjamin 

kelangsungan kehidupan dan perkembangan bangsa itu sendiri.  

Peranan dan fungsi yang penting inilah yang kemudian dijadikan sebagai 

landasan dalam merumuskan tujuan pendidikan, khususnya pendidikan nasional 

Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 bab II pasal 3 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional: “Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.3 

Selain itu, Redja Mudyahardjo menjelaskan bahwa pendidikan Nasional 

memiliki tujuan:4 

“Pendidikan Nasional bertujuan: 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan 
bangsa yang cerdas adalah kehidupan bangsa dalam segala sektornya, politik, 
ekonomi, keamanan, kesehatan dan sebagainya, yang makin menjadi kuat dan 
berkembang dalam memberikan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga 
negara dan negara, sehingga mampu menghadapi gejolak apapun, baik yang 
bersifat domestik maupun internasional. 2) Mengembangkan manusia Indonesia 
seutuhnya, yaitu manusia yang: a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan berbudi luhur, b) Memiliki pengetahuan dan keterampilan, c) 
Memiliki kesehatan jasmani dan rohani, dan d) Memiliki kepribadian yang mantap 
dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. 

                                                           

 3Depdikbud RI, Op. Cit, hlm. 64 
 4Redja Mudyahardjo, Op. Cit, hlm. 198-199 
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Kedua tujuan Pendidikan Nasional yang mulia ini sejalan dengan tujuan 

Pendidikan Islam sebagaimana yang diungkapkan Azyumardi dalam konferensi 

Internasional pertama tentang Pendidikan Islam di Makkah tahun 1997, yang 

dikutip Akmal Hawi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Pendidikan 

Islam”, tujuan pendidikan Islam adalah mencapai pertumbuhan kepribadian 

manusia menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa intelek dari diri 

manusia rasional dengan indera dan perasaan.5 

Berdasarkan uraian tujuan pendidikan tersebut di atas, maka dapat kita 

pahami bersama bahwa peranan pendidikan sangat penting. Sebab dengan 

pendidikan dapat mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik. Sehingga 

sistem pendidikan nasional diharapkan dapat mewujudkan proses pembelajaran 

yang baik agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan pendidikan tersebut. 

Sistem pendidikan nasional diharapkan dapat mendorong peserta didik untuk 

senantiasa belajar secara aktif dan efektif. Karena pada dasarnya kegiatan belajar 

merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan suatu pendidikan. Melalui 

kegiatan belajar ini diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan dalam diri 

peserta didik. Hal ini sesuai dengan makna belajar yang dirumuskan oleh para 

ahli pendidikan. 

 

                                                           
5Akmal Hawi, Kapita Selekta Pendidikan Islam, cet. ke-3, (Palembang: Raden Fatah Press, 

2008), hlm. 183 
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Chaplin menyatakan bahwa belajar memiliki dua definisi, yaitu 

“....acquisition of any relatively permanent change in behavior as a result of a 

practice and experience.” (belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang 

relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman) dan “process of aquiring 

responses as a result of special practice”. (proses memperoleh respon-respon 

sebagai akibat adanya latihan khusus). Sedangkan Skinner seperti yang dikutip 

Barlow berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi (penyesuaian 

tingkah laku) yang berlangsung secara progresif (“.....a process of progressive 

behavior adaptation.”).6 

Menurut Paul Eggen dan Don Kauchak seperti yang dikutip Ahmad 

Syarifuddin berpendapat bahwa belajar adalah perubahan struktur mental 

individu yang menunjukkan perubahan perilaku (“learning is a change in a 

person’s mental structure that provides the capacity to demonstrate change in 

behaviour”).7 Sedangkan Elyasa menjelaskan bahwa belajar pada hakikatnya 

adalah usaha sadar yang dilakukan individu untuk memenuhi kebutuhannya. 

Yang pada akhirnya kegiatan atau usaha tersebut akan membawa perubahan-

perubahan dalam dirinya.8 

 

                                                           
6Muhibin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 64-65 
7Ahmad Syarifuddin, dalam Ta’dib Jurnal Pendidikan Islam: Belajar dan Faktor-faktor yang 

Mempengaruhinya, vol. XVI no. 01, (Palembang: Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah, 2011), hlm. 
115 

8Elyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala 
Sekolah, cet. ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 91 
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Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar ini senada dengan firman 

Allah SWT. dalam surat Al-Hajj ayat 54: 

zzΝ n=÷èu‹ Ï9 uρ š Ï% ©!$# (#θè?ρé& zΟ ù=Ïè ø9$# çµ ¯Ρ r& ‘, ys ø9 $# ÏΒ š� Îi/¢‘ (#θãΖÏΒ ÷σãŠ sù  ÏµÎ/ |M Î6 ÷‚çG sù …ã& s! öΝ ßγç/θè=è% 3 ¨β Î)uρ ©! $# 

ÏŠ$ yγs9 t Ï%©! $# (# þθãΖ tΒ# u 4’n<Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡ •Β ∩∈⊆∪    

  
Artinya:  “Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini 

bahwasanya Al Quran Itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka 

beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan Sesungguhnya Allah 

adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada 

jalan yang lurus”. 9 

Ayat di atas dijelaskan bahwa dengan belajar diharapkan ada perubahan 

pada diri manusia ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku yang tergolong 

dalam perubahan perilaku sebagai hasil belajar tersebut harus mempunyai ciri-

ciri berikut:10 

“a) Perubahan bersifat intensional, artinya pengalaman atau praktik latihan itu 
dilakukan dengan sengaja, disadari, dan bukan secara kebetulan. b) Perubahan 
bersifat positif, artinya sesuai dengan yang diharapkan (normatif), atau kriteria 
keberhasilan (criteria of success), baik dipandang dari segi peserta didik maupun 
guru. c) Perubahan bersifat efektif, artinya perubahan hasil belajar itu relatif 
tetap, dan setiap saat diperlukan dapat direproduksikan dan dipergunakan, seperti 
dalam pemecahan masalah (problem solving), ujian, maupun dalam penyesuaian 
diri dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mempertahankan kelangsungan 
hidupnya.” 

 

                                                           
9 Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 270  
10Op. Cit, hlm. 91-92 
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Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan 

suatu proses perubahan tingkah laku yang relatif menetap pada seseorang sebagai 

akibat pengalaman atau latihan yang menyangkut aspek fisik maupun psikis, 

seperti dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak disiplin menjadi disiplin, dari tahu 

menjadi lebih tahu, dari tidak memiliki keterampilan menjadi memiliki 

keterampilan dan sebagainya. Untuk menuju berhasilnya proses pendidikan Islam 

itu faktor utamanya adalah kedisplinan yang akan menghasilkan kepribadian 

yang baik.   

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai visi yang mulia 

melalui penciptaan suasana belajar yang kondusif, untuk mengembangkan  

potensi-potensi  siswa  dalam mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional. Sekolah  

membentuk karakter manusia  atau  siswanya  yang  cerdas dan  beriman  melalui  

berbagai  mata pelajaran yang ada seperti  IPA, IPS, bahasa,  agama  dan  PKN.  

Selain mata pelajaran wajib yang ada, di sekolah juga terdapat kegiatan-kegiatan  

lain yang dapat membantu mengembangkan kreatifitas siswa siswinya yaitu 

kegiatan ekstrakulikuler dan juga organisasi siswa intra sekolah.11 

Ekstrakurikuler  bukan  sebuah mata  pelajaran  namun  merupakan kegiatan  

yang diadakan di sekolah diluar jam belajar sekolah, keaktifan siswa dalam 

ekstrakulikuler didasari atas penalaran dan bakat minat siswa yang 

pelaksanaannya diatur dan disesuaikan dengan keadaan masing-masing. 

                                                           

 11 Gita Sonia Pramita, dalam Jurnal PPKN UNJ: Perbandingan Disiplin Belajar Siswa Antara 
Anggota Ekstrakurikuler Paskibraka dan Pramuka, VoI. 2, No. 4, (Online) http: //skripsippknunj. org. 
(Jakarta: Universitas Negeri, 2014), hlm. 1 
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Paskibraka adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera pusaka yang 

dalam kegiatannya sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan upacara bendera di 

sekolah. Selain itu kegiatan ini menjadi salah  satu kegiatan ekstrakulikuler yang 

ada di sekolah dan materi inti yang diajarkan dalam paskibraka  adalah  latihan 

baris berbaris, tujuannya adalah supaya siswa mempunyai disiplin, mempertebal 

rasa dan semangat kebangsaan dan patriotism sehingga terciptanya rasa tanggung 

jawab yang tinggi. Sehingga memunculkan sikap; ketegasan, ketangkasan, 

kelincahan, kerapihan, ketertiban, kehikmatan, kekompakan, keseragaman, 

kesigapan, keindahan, ketanggapan, kewajaran, kesopanan dan ketelitian.  

Dengan demikian kegiatan paskibraka yang materi intinya adalah latihan 

baris berbaris, tujuannya adalah supaya siswa mempunyai disiplin, mempertebal 

rasa dan semangat kebangsaan dan patriotism sehingga tercipta rasa tanggung 

jawab yang tinggi.12 Dapat diartikan bahwa kegiatan paskibraka adalah kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilakukan siswa dengan menitik beratkan pada latihan baris 

berbaris dan diarahkan memiliki kemampuan dan keterampilan mengibarkan 

bendera merah putih saat upacara bendera. 

 

 

 

 

                                                           

 12 Ibid, hlm. 6-7 
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Berdasarkan tujuan Pendidikan Nasional, sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal mempunyai kebijakan tertentu yang dituangkan dalam bentuk 

aturan. Salah satunya aturan sekolah yang disebut tata tertib, atau lebih dikenal 

dengan disiplin  sekolah. Siswa dituntut untuk mentaati disiplin sekolah guna 

mencapai keberhasilan proses belajar mengajar, serta membentuk pribadi yang 

bertanggung jawab. Aturan akan dapat berjalan dengan baik apabila pelaku 

disiplin memiliki sikap disiplin terhadap peraturan sekolah. Penerapan disiplin di 

sekolah akan membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, 

bertanggung jawab. Memiliki kepribadian yang mantap serta berperilaku sesuai 

dengan aturan sekolah. Disamping itu proses pendidikan akan berjalan dengan 

lancar dan menghasilkan siswa yang mahir, terampil dan bertanggung jawab 

apabila sekolah memiliki disiplin yang kuat. Dengan disiplin, siswa akan 

berperilaku positif serta dapat meningkat prestasi belajar.13 

Rachman menjelaskan secara rinci pentingnya disiplin bagi siswa, yaitu (1) 

Memberi dukungan terciptanya perilaku yang tidak menyimpang (2) Membantu 

siswa memahami dan menyesuaikan dengan tuntutan lingkungannya (3) 

Menjauhkan siswa melakukan hal-hal yang dilarang sekolah (4) Mendorong 

siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar (5) Siswa belajar hidup dengan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif, dan bermanfaat bagi dirinya dan 

                                                           

 13 Febrina Sanderi, dalam Jurnal Ilmiah Konseling: Kepatuhan Siswa Terhadap Disiplin dan 
Upaya Guru BK Dalam Meningkatkannya Melalui Layanan Informasi, VoI. 1, No. 1, (Online) http: 
//ejournal. unp. ac.id/index. php/konselor. (Padang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri, 
2013), hlm. 220 
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lingkungannya. Kedisiplinan sangat penting disosialisasikan kepada seluruh 

siswa.14 

 Hal ini dimaksudkan supaya siswa dapat memahami disiplin tersebut, 

hingga akhirnya dapat dilaksanakan dan di amalkan dalam kehidupan sehari-hari 

di sekolah. Menurut Koestoer menyatakan disiplin pada dasarnya adalah ketaatan 

dan kepatuhan terhadap aturan atau norma yang berlaku dalam sekolah tersebut 

seperti disiplin waktu, disiplin berpakaian, mengerjakan tugas dan lain 

sebagainya. Nursisto mengemukakan bahwa masalah kedisiplinan siswa menjadi 

sangat berarti bagi kemajuan sekolah. Sekolah yang tertib akan selalu 

menciptakan proses pembelajaran yang baik. Sebaliknya, sekolah yang tidak 

tertib kondisinya akan jauh berbeda. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah 

dianggap barang biasa dan untuk memperbaiki keadaan yang demikian tidaklah 

mudah.15 Hal ini diperlukan kerja keras dari berbagai pihak untuk mengubahnya, 

sehingga berbagai jenis pelanggaran terhadap tata tertib sekolah tersebut perlu 

dicegah dan ditangkal. Jadi, disiplin adalah proses pembelajaran dan penciptaan 

suasana yang patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan atau dibuat di 

sekolah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Disiplin akan berjalan optimal 

apabila ada kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, perlu adanya kontribusi 

dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, para guru, staf-staf yang lain, satpam 

sekolah, dan siswa itu sendiri.  

                                                           

 14 Ibid, hlm. 220 
 15 Ibid, hlm. 220- 222 
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 Dalam hal ini, guru diharapkan mampu membimbing siswa untuk 

mematuhi disiplin sekolah, yaitu dengan tindakan anjuran, pemberitahuan, dan 

bukannya sebagai pengawas sekolah (polisi sekolah). Disiplin di sekolah 

hendaknya bermanfaat bagi siswa dan membantu siswa untuk belajar 

bertanggung jawab, menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik 

dilakukan, serta menumbuhkan kesadaran untuk mentaati disiplin oleh siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti yang dilakukan di MA Al- Fatah 

Palembang pada 26 April 2015, diperoleh hasil sebagai berikut masih kurangnya 

kepatuhan siswa terhadap disiplin di sekolah tersebut yakni siswa yang terlambat 

datang ke sekolah kurang lebih 5 sampai 10 orang setiap harinya, dan siswa yang 

tidak masuk mencapai 8 orang dalam 1 hari, masih kurangnya kesadaran 

terhadap disiplin walaupun sudah diterapkannya sistem denda serta poin di 

sekolah, tidak menggunakan atribut sekolah yang lengkap pada saat upacara. 

 Hasil wawancara dengan 8 orang siswa pada tanggal 1 Mei 2015 diperoleh 

bahwa siswa malas menggunakan baju muslim pada hari Jum’at dan lebih suka 

memakai baju putih hijau, dalam proses belajar mengajar suka keluar masuk 

kelas, dan sering absen. Kemudian hasil wawancara dengan 10 orang guru di 

sekolah menyebutkan bahwa tata tertib yang dibuat masih sering dilanggar, 

masih banyak yang pulang ketika pergantian jam dengan alasan yang bermacam-

macam seperti jemput buku, jemput uang, atau alasan lainnya. Dengan demikian 

penulis memfokuskan yang akan diteliti adalah kegiatan ekstrakurikuler 

paskibraka dengan pembentukan kedisiplinan siswa di MA Al- Fatah Palembang. 
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MA Al-Fatah Palembang adanya program unggulan madrasah yaitu tiga 

bahasa antara lain, bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Sedangkan 

muatan lokal di MA Al-Fatah Palembang itu kegiatan BTA (baca tulis Al-

Qur’an), tahfidz, muhadaroh, conversation, muhadasah dan pengembangan diri. 

Kegiatan ekstrakurikuler di MA Al-Fatah Palembang ini seperti Rohis, 

Paskibraka, Pramuka. Drumban, Marawis, Nasyid, Tari, Futsal dan Volly. Yang 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal masing-masing ekskul yang dimulai dari jam 

14.00 sampai jam 15.30 Wib. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan penelitian dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut:  

1. Peraturan tata tertib sekolah sudah ada tetapi kurangnya kedisiplinan siswa pada 

jam masuk kelas. 

2. Kurangnya bergotong royong di lingkungan sekolah, siswa lebih mementingkan  

kepentingan pribadinya. 

3. Karena banyaknya siswa yang berpakaian yang tidak rapih. 

4. Kegiatan-kegiatan di MA Al- Fatah Palembang estrakurikuler paskibraka salah 

satu penanaman kedisiplinan siswa, tetapi organisasi ini belum maksimal untuk 

mendisiplinkan siswa. 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah ini bertujuan agar masalah yang dibahas lebih jelas dan 

mencegah uraian yang menyimpang dari masalah yang akan diteliti, serta tidak 

menimbulkan salah penafsiran, maka penulis membatasi penelitian ini hanya 

dalam konteks hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler paskibraka dengan 

penanaman kedisiplinan siswa di MA Al-Fatah Palembang.  
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D. Rumusan Masalah 

 Berangkat dari fenomena yang telah penulis paparkan di atas, maka 

permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler paskibraka di MA Al-Fatah Palembang? 

2. Bagaimana penanaman kedisiplinan siswa di MA Al-Fatah Palembang? 

3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler 

paskibraka dengan penanaman kedisiplinan siswa di MA Al-Fatah 

Palembang? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

   Adapun tujuan penelitian ini akan penulis uraikan satu persatu, tujuan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan ekstrakurikuler paskibraka di MA Al-

Fatah Palembang. 

2. Untuk mengetahui penanaman kedisiplinan siswa di MA Al-Fatah Palembang.  

3. Untuk mengetahui hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler paskibraka 

dengan penanaman kedisiplinan siswa di MA Al-Fatah Palembang.  
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         Sedangkan hasil penelitihan ini penulis katagorikan menjadi dua orentasi 

kegunaan, berikut akan diuraikan satu persatuan : 

1. Teoritis 

a. Dengan adanya Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi semua masyarakat yang 

membaca ataupun peneliti sendiri. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sekolah dalam 

menciptakan kedisiplinan siswa. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau literatur bagi 

peneliti selanjutnya. 

2. Praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dan menjadi 

acuan guru dalam mendidik atau menanamkan anak didiknya agar 

menjadi orang yang berguna dan berkualitas. 

b. Bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dalam 

proses pembelajaran, siswa lebih termotivasi dan berminat dalam proses 

pembelajaran. Serta dapat mengikuti ekstrakurikuler dengan serius dan 

memfokuskan dalam penanaman kedisiplinan. 
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F. Tinjauan  Kepustakaan 

Kajian kepustakaan adalah bagian yang menguraikan tentang hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang direncanakan.16 

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk memastikan kedudukan dan arti penting 

penelitian yang akan dilakukan dalam arti luas, dengan kata lain hendak 

mengkaji atau memeriksa serta mengetahui apakah permasalahan yang akan 

diteliti sudah ada yang meneliti atau membahasnya. Dengan ini penulis meneliti 

dan mengkaji terlebih dahulu pada skripsi yang relevan dengan permasalahan 

yang akan peneliti angkat, antara lain sebagai berikut: 

Hadiyatun Nasichah dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan  

antara  Keaktifan  Mengikuti  Kegiatan Organisasi  OSIS  Sie  Kerohanian  

Islam  (SKI)  dengan  Tingkat  Kedisiplinan  Beribadah  (Studi Pada Siswa 

Pengurus dan Anggota SKI SMP Negeri 6 Salatiga )” Hasil  penelitian  

menunjukkan bahwa: Ada hubungan yang signifikan antara keaktifan mengikuti  

kegiatan organisasi Osis Sie Kerohanian Islam (SKI) dengan tingkat kedisiplinan 

beribadah siswa (studi pada siswa pengurus dan anggota SKI SMP Negeri 6 

Salatiga ).17 

 

 

                                                           
16Kasinyo Harto dkk, Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah, (Palembang: FTK IAIN 

Raden Fatah, 2014), hlm. 15 
17Hadiyatun Nasichah,  “Hubungan  antara  Keaktifan  Mengikuti  Kegiatan Organisasi  

OSIS  Sie  Kerohanian  Islam  (SKI)  dengan  Tingkat  Kedisiplinan  Beribadah  (Studi Pada Siswa 
Pengurus dan Anggota Ski SMP Negeri 6 Salatiga Tahun 2013)”  
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Gita Sonia Pramita, dalam penelitiannya Jurnal PPKN UNJ 

“Perbandingan Disiplin Belajar Siswa Antara Anggota Ekstrakurikuler Paskibra 

dan Pramuka (Studi kasus di kelas X & XI SMAN 9 Kota Bekasi).” Dalam 

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa siswa anggota ekstrakulikuler pramuka 

lebih disiplin belajar  dibandingkan dengan  siswa  anggota ekstrakulikuler 

paskibra.18 

Febrina Sanderi, dalam penelitiannya jurnal Ilmiah Konseling 

“Kepatuhan Siswa Terhadap Disiplin dan Upaya Guru BK Dalam 

Meningkatkannya Melalui Layanan Informasi.” Dalam Penelitiannya dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar siswa di SMP Negeri 26 Padang memiliki 

kepatuhan yang tinggi terhadap disiplin dan guru BK juga sudah melakukan 

upaya dalam meningkatkan disiplin siswa.19 

Siti Zuriah, dalam penelitiannya yang berjudul “Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pendidika Agama Islam di sekolah dan Pengarunya terhadap Moralitas Siswa 

(Studi Kasus Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam di 

SMUN 11Palembang”. Berdasarkan analisa yang dilakukan terdapat korelasi 

yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler PAI (Rohis) SMUN 11 

Palembang dan sikap positif anggota tetapnya atau dapat disebutkan sikap positif 

anggota tetap Rohis SMUN 11 Palembang dipengaruhi oleh sikap, antusias, 
                                                           

 18 Gita Sonia Pramita, dalam Jurnal PPKN UNJ: Perbandingan Disisplin Belajar Siswa 
Antara Anggota Ekstrakurikuler Paskibra dan Pramuka, VoI. 2, No. 4, (Online) http: //skripsippknunj. 
org.  (Jakarta: Universitas Negeri, 2014), hlm. 1 
 19 Febrina Sanderi, dalam Jurnal Ilmiah Konseling: Kepatuhan Siswa Terhadap Disiplin dan 
Upaya Guru BK dalam Meningkatkannya Melalui Layanan Informasi, VoI. 1, No. 1, (Online) http: 
//ejournal.unp.ac.id/index.php/konselo. (Padang: Universitas Negeri, 2013), hlm. 221-222 
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tanggap, Minat dan perilaku mereka yang ikut kegiatan rutin Rohis SMUN 

11Palembang.20 

M. Chandra dalam penelitiannya yang berjudul “Korelasi Keterlibatan 

Organisasi Mahasiswa Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus 

BEM di IAIN Raden Fatah Palembang)”. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan 

bahwa terdapat korelasi yang positif antara keterlibatan mahasiswa di organisasi 

bem dengan prestasi yang diperoleh mahasiswa. Hasil penelitian ini 

menunjukkan akan adanya korelasi yang positif antara keterlibatan mahasiswa di 

organsisasi dengan prestasi akademiknya. Hal ini dikarenakan mahasiswa yang 

terlibat dalam organisasi akan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki mahasiswa 

yang tidak mau terlibat dengan kegiatan organisasi. Kelebihan tersebut antara 

lain:21 

1. Terlibat dalam organisasi bagi mahasiswa di dalam lingkungannya akan 
melatih jiwa kepemimpinan dan keberanian mahasiswa dalam mengambil 
keputusan; 

2. Mahasiswa mampu mengembangkan dirinya; 
3. Mahasiswa tersebut akan memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan 

mahasiswa lainnya nyag tidak terlibat dalam organisasi terutama dalam 
dalam kemampuan softskillsnya; dan 

4. Mampu membangun karakter yang pandai dalam bersosialisasi, matang 
dalam berfikir, dapat menyelesaikan permaslahan serta menambah 
wawasan keilmuannya. 
 

                                                           
20 Siti Zuriah, “Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidika Agama Islam di sekolah dan Pengarunya 

terhadap Moralitas Siswa (Studi Kasus Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama 
Islam di SMUN 11Palembang”. (Palembang, 2001) 
 21 M. Chandra, “Korelasi Keterlibatan Organisasi Mahasiswa Terhdap Prestasi Akademik 
Mahasiswa (Studi Kasus BEM di IAIN Raden Fatah Palembang”. (Palembang 2002) 
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Dari hasil penelitian di atas, disini Penulis berkeyakinan bahwa 

pembahasan penulisan tentang kegiatan ekstrakurikuler paskibraka dengan 

pembentukan kedisiplinan siswa di MA Al-Fatah UIN Raden Fatah Palembang 

telah ditulis oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun fokus dan indikatornya 

berbeda apalagi lokasi penelitiannya. Oleh karena itu penelitian ini menurut 

penulis ada landasan kepustakaannya melihat dari hasil penelitian sebelumnya. 
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G. Kerangka Teoritis 

1. Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibraka 

Pengertian  ekstrakurikuler dalam Kamus  Besar  Bahasa Indonesia   yaitu: 

”suatu  kegiatan  yang  berada  di  luar program  yang  tertulis  di  dalam  

kurikulum  seperti  latihan kepemimpinan  dan  pembinaan  siswa”.22 Kegiatan  

ekstrakurikuler sendiri  dilaksanakan  di  luar  jam  pelajaran  wajib.  Kegiatan  ini 

memberi  keleluasaan  waktu  dan  memberikan  kebebasan  pada  siswa, terutama 

dalam menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan bakat serta minat mereka. 

Menurut Suryo Subroto “Kegiatan Ekstrakurikuler” adalah semua 

kegiatan di sekolah yang tidak diatur dalam kurikulum.23 Menurut Dewa Ketut 

Sukardi dan Desak Made Sumiati “Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan bentuk 

kegiatan yang dilakukan siswa di luar jam tanpa tatap muka, baik dilakukan di 

luar sekolah maupun di sekolah.24 

Menurut Rusli Lutan ekstrakurikuler adalah: Program ekstrakurikuler  

merupakan bagian internal dari proses belajar yang menekankan pada 

pemenuhan kebutuhan anak didik. Antara kegiatan intrakurikuler dan  

ekstrakurikuler sesungguhnya tidak dapat dipisahkan, bahkan kegiatan  

ekstrakurikuler perpanjangan pelengkap atau penguatan kegiatan intrakurikuler  

                                                           

 22 Indrawan Ws, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,(Lintas Media: Jombang,  2010), hlm. 
143 

23 Suryo Subroto, Tata Laksana Kurikulum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 58 
24Dewa Ketut Sukardi , Desak Made Sumiati, Pedoman Praktis Bimbingan dan Penyuluhan 

di sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 98 
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untuk menyalurkan bakat atau pendorong perkembangan potensi anak didik 

mencapai tarap maksimum.25 

Sementara pada buku “petunjuk pelaksanaan dan penyelenggaraan 

Program Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) “Dari Departemen Agama RI 

menjelaskan Bahwa “ Kegiatan Ekstrakurikuler merupakan kegiatan belajar yang 

dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka yang dilaksanakan di luar sekolah 

maupun di dalam sekolah untuk memperluas wawasan atau kemampuan, 

peningkatan dan penerapan nilai pengetahuan dan kemampuan yang telah 

dipelajari dari berbagai mata pelajaran26 

Sehubungan  dengan  penjelasan  tersebut,  dapat  penulis  kemukakan  

bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang menekankan kepada 

kebutuhan siswa  agar  menambah  wawasan,  sikap  dan  keterampilan  siswa  

baik  diluar  jam pelajaran wajib serta kegiatannya dilakukan di dalam dan di luar 

sekolah.   

Paskibraka merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk 

memupuk semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara, kepeloporan 

dan kepemimpinan, berdisiplin dan berbudi pekerti luhur dalam rangka 

penanaman character building generasi muda Indonesia. 

                                                           

 25 Rusli Lutan, Interaksi Kegiatan Intrakurikuler, Ko-kurikuler dan Ekstrakurikuler, 
(Bandung: Depdikbud, 2006), hlm. 72 

26 Depag, Petunjuk Pelaksanaan dan Penyelengaraan Program Madrasah Aliyah 
Keagamaan (MAK), (Jakarta: 2004), hlm. 5 
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Peserta kegiatan ini adalah siswa-siswi yang berminat atau memiliki rasa 

ingin mempelajari kegiatan ekstrakuriluler paskibra. Salah satu kegiatan 

ekstrakurikuler ini adalah mempelajari praktek baris-berbaris (PBB) dan 

bagaimana mengibarkan atau menurunkan Bendera pada setiap Upacara rutin di 

sekolah atau memperingati hari Proklamasi pada tanggal 17 Agustus dan upacara 

bendera hari besar nasional lainnya. 

Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk memupuk semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara, 

kepeloporan dan kepemimpinan, berdisiplin dan berbudi pekerti luhur dalam 

rangka pembentukan character building generasi muda Indonesia.27 Peserta 

kegiatan ini adalah pria dan wanita yang telah terpilih untuk mewakili 

propinsinya dalam acara pengibaran dan penurunan Bendera Pusaka (duplikat) 

pada Upacara Kenegaraan 17 Agustus dalam rangka Peringatan Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Dengan demikian penulis berasumsi bahwa semakin sering kegiatan yang 

dilakukan semakin berpengharu positif terhadap pembentukan sikap siswa. 

Demikian juga halnya dengan kedisplinan siswa. Hal ini didukung oleh teori 

belajar behavioristik yang dikemukakan oleh Edward L. Thorndike, seluruh 

kegiatan belajar siswa adalah didasarkan pada jaringan asosiasi atau hubungan 

yang dibentuk antara stimulus dan respon. Dengan asumsinya bahwa otak siswa 

                                                           

 27 http: //arifhigashi. blogspot.com/2012/07/buku-panduan-paskibra-sekolah.html 
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dapat menyerap dan menyimpan jejak-jejak mental aspek individual dari sebuah 

situasi. Bila aspek-aspek tersebut dirasakan, mereka mengaktifkan jejak mental 

yang berhubungan. Jejak mental tersebut pada gilirannya  berkaitan secara 

kolektif dengan respon-respon khusus.28 Demikian halnya dengan pembentukan 

kedisiplinan siswa, jika sebuah respon menghasilkan efek yang menyenangkan, 

hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat. Hubungan tersebut 

diperkuat atau diperlemah oleh tingkat intensitas dan durasi pengulangan 

hubungan atau latihan.  

Thorndike juga membuat hukum belajar. Tiga hukum belajar 

behavioristik yang dikemukakan oleh Thorndike adalah: 29 

a. Law of readiness (hukum kesiapan) belajar akan terjadi bila ada 

kesiapan dari individu. Thorndike percaya bahwa kesiapan adalah 

belajar yang penting, karena kepuasan atau frustasi bergantung pada 

kondisi kesiapan individu. 

b. Law of exercise (hukum latihan) perilaku sebagai hasil belajar 

terbentuk karena adanya hubungan antara stimulus dan respon. 

Hubungan tersebut diperkuat atau diperlemah oleh tingkat intensitas 

dan durasi pengulangan hubungan atau latihan. Jika tidak terjadi 

latihan selama beberapa waktu, hubungan akan melemah. Sebaliknya 

hubungan akan bertambah kalau ada latiahan. Implikasinya dalam 

                                                           
28 Nyayu Khadijah, Psikologi Pendidikan, (Palembang: CV. Grafika Telindo, 2009),  hal.63 

 29 Ibid, hlm. 64-65 
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proses kegiatan paskibraka siswa harus diberi kesempatan latihan 

sebanyak mungkin pada siswa, sehingga terbentuk kedisplinan siswa. 

c. Law of effect (hukum efek) jika sebuah respon menghasilkan efek 

yang menyenagkan, hubungan antara stimulus dan respon akan 

semakin kuat. Implikasinya dalam proses pembentukan kedisplinan, 

ketiga hukum tersebut harus terpenuhi dalam pembentukan kediplinan 

siswa. 

2. Penanaman Kedisiplinan 

Kedisiplinan berasal dari kata dasar disiplin yang mendapat awalan  ke- 

dan akhiran -an. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disiplin mempunyai arti tata 

tertib (di sekolah, kemiliteran, dan sebainya) ketaatan (kepatuhan) kepada 

peraturan tata tertib dan sebagainya.30 Sedangkan menurut Hadari Nawawi, 

disiplin diartikan bukan hanya sekedar pemberian hukuman atau paksaan agar 

setiap orang melaksanakan peraturan atau kehendak kelompok orang-orang 

tertentu yang disebut pemimpin.31 

Suharsimi Arikunto mengatakan disiplin merupakan suatu yang 

berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. 

Peraturan dimaksud dapat ditetapkan oleh orang-orang yang bersangkutan 

maupun berasal dari luar.32 

                                                           
30 Tim Penyusun Kamus Pusat dan penembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2008), hlm. 208 
 31 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 2010), hlm. 128 
 32 Suharsimi Arikunto,Manajemen Pengajaran ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.114 
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Wardiman Djojonegoro, disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan 

terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai 

kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.33 

Dari beberapa pengertian tentang disiplin tersebut di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa disiplin suatu unsur moralitas seseorang yang menekankan 

pada peraturan dan tata tertib dalam prinsip-prinsip peraturan, pemberian 

perintah larangan, pujian dan hukuman dan otoritas atau paksaan untuk mencapai 

kondisi yang baik. 

Penanaman kedisiplinan siswa, guru sebagai pendidik harus bertangung 

jawab untuk mengarahkan apa yang baik, tauladan, sadar akan pengertian. Guru 

mampu menumbuhkan dalam diri peserta didik, terutama disiplin diri. Untuk 

kepentingan tersebut guru harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut: 34 

a. Membantu mengembangkan pola pikir dalam diri siswa 

b. Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya 

c. Menggunakan pelaksanaan aturan sekolah sebagai alat untuk 

menegakkan disiplin. 

 

 

                                                           

 33 Wardiman Djojonegoro (B.D Soemarno), Pelaksanaan Pedoman Disiplin Nasional dan  
Tata Tertib sekolah ,(Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi, 2005), hlm.  20 
 34 E. Mulyasa,  Kurikulum  Berbasis Kompetensi, ( Konsep, Karakteristik dan Implementasi), 
( Bandung: Remaja Rosya Karya, 2006 ), hlm. 109 
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Dengan disiplin, anak didik bersedia untuk tunduk dan mengikuti 

peraturan tertentu dan menjadi larangan tertentu. Ketersediaan semacam ini harus 

dipelajari dan harus secara sadar diterima dalam rangka memelihara kepentingan 

bersama atau memelihara tugas-tugas sekolah35 

Hanya dengan menghormati aturan sekolah anak belajar menghormati 

aturan-aturan umum lainya, belajar mengembang kebiasaan dan mengendalikan 

diri. Jadi inilah fungsi yang sebenarnya dari disiplin. Ia bukan sekedar prosedur 

sederhana yang dimaksudkan untuk membuat   anak bekerja dengan merangsang 

kemauan untuk mentaati instruksi dan menghemat tenaga guru. 

Fungsi utama disiplin adalah untuk mengajarkan mengendalikan diri 

dengan mudah, menghormati dan mematuhi otoritas. Dalam mendidi anak perlu 

disiplin, tegas dalam hal apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang dan 

tidak boleh dilakukan. 

Disiplin perlu dalam mendidik anak supaya anak dengan mudah untuk 

dapat:  

1) Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam 
dalam dirinya. 

2) Mengerti dengan segera menurut untuk menjalankan apa yang menjadi 
kewajibannya dengan cara langsung mengerti larangan-larangan yang 
harus ditinggalkan 

3) Mengerti dan dapat membedakan tingkah laku yang baik dan tingkah 
laku yang buruk 

4) Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya 
peringatan dari orang lain.36 

                                                           

 35 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 134 
 36 Y. Singgih D. Gunarsa, Psikologi Untuk Membimbing, (Jakarta: BPK Gunung mulia, 
2005), hlm. 136 
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Latihan mendisiplinkan diri sebetulnya harus dilakukan secara terus 

menerus kepada anak didik. Upaya ini benar-benar merupakan suatu cara yang 

efektif agar anak mudah dimengerti arti penting kedisplinan dalam hidup. Anak 

diajari dengan konsekuensi logis dan konsekuensi alami dari perbuatnya. 

Berbagai umpan baik layak diberikan kepada si anak, baik secara lisan maupun 

tindakan.37 

Prestasi anak di sekolah selain dipengaruhi kemampuan kognitif juga 

dipengharuhi kemampuan menyesuaikan diri dengan sekolah. Anak yang agresif, 

tidak disiplin, suka menyerang dan sukar diatur biasanya memiliki prestasi yang 

kurang baik. Salah satunya fenomena yang sekarang sedang berkembang kita 

hadapi adalah menipisnya disiplin moral dikalangan generasi muda. Ada 

beberapa hal yang mempengharuhi disiplin moral ini antara lain. 

a) Berkurangnya tokoh panutan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat 
menjadi teladan dalam sikap dan perilaku baik dalam kepribadian, 
keluarga maupun kehidupan sosial 

b) Dunia pendidikan kita lebih memperhatikan intelektualisasi nilai-nilai 
Agama dan moral namun mengesampingkan internalisasi nilai 

c) Melemahnya sanksi terhadap pelanggaran, baik yang berupa saksi 
moral maupun saksi material 

d) Pengaruh jejak kebiasaan dan kebudayaan luar yang dengan leluasa 
masuk di negara kita tanpa ada penyaringan 38 
 
 
 
 

                                                           

 37 Fuat Nashori, Potensi- potensi Manusia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 149 
 38 Muhammad Tolhah Hasan, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Lantabora 
Pres, 2007), hlm. 154-155. 
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Ada beberapa langkah untuk mengembangkan disiplin yang baik kepada 

siswa:  

(1) Perencana ini meliputi membuat aturan dan prosedur dan menentukan 
konsekuensi untuk aturan yang dilanggar 

(2) Mengajarkan siswa bagaimana mengikuti atauran  
(3) Salah satu cara yang baik adalah mencegah masalah dari semua 

kejadian. Hal ini menuntut guru untuk dapat mempertahankan disiplin  
dan komunikasi yang baik.39 

Menipisnya atau bahkan hilangnya sikap disiplin pada peserta didik 

merupakan masalah serius yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Dengan 

tiadanya sikap disiplin, tentu saja proses pendidikan tidak akan berjalan secara 

maksimal, sehingga keadaan itu akan menghambat tercapainya cita-cita 

pendidikan. Akibat lain yang bakal ditimbulkan oleh peserta didik yang karakter 

disiplinnya kurang terbangun dengan baik adalah terpuruknya kebiasaan dan 

kecendrungan untuk barani melakukan berbagai pelanggaran, baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. 

H. Variabel Penelitian 

  Dalam suatu penelitian eksperimen, Sukardi membedakan variabel menjadi 

dua yaitu (1) variabel X (Bebas), biasanya merupakan variabel yang dimanipulasi 

secara sistematis, (2) variabel Y (Terikat), yakni variabel yang diukur akibat 

adanya manipulasi pada variabel bebas.40 Berdasarkan pendapat diatas penelitian 

ini terdiri dari: 

 

                                                           

 39 Ibid, hal. 155 
40 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 179 
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1. Variabel X (Bebas) : Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibraka 

2. Variabel Y (Terikat): Penanaman Kedisiplinan Siswa 

Desain Variabel Penelitian  

Variabel penelitian ini dapat dilihat pada skema sebagai berikut : 

Variabel(Bebas)      Variabel(Terikat) 

 

 

I. Definisi Operasional 
 

1. Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibraka 

Kegiatan ekstrakurikuler paskibraka merupakan kegiatan ekstrakurikuler 

yang bertujuan untuk memupuk semangat kebangsaan, cinta tanah air dan bela 

negara, kepeloporan dan kepemimpinan, berdisiplin dan berbudi pekerti luhur 

dalam rangka penanaman character building generasi muda Indonesia. 

Peserta kegiatan ini adalah siswa/siswi yang berminat/memiliki rasa ingin 

mempelajari kegiatan ekstrakuriluler paskibraka. Salah satu kegiatan 

ekstrakurikuler ini adalah mempelajari praktek baris-berbaris (PBB)  dan 

bagaimana mengibarkan/menurunkan Bendera pada setiap Upacara rutin di 

sekolah atau memperingati hari Proklamasi pada tanggal 17 Agustus dan upacara 

bendera hari besar Nasional lainnya. 

 

Penanaman 
Kedisiplinan Siswa 

kegiatan Ekstrakurikuler 
Paskibraka 
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Sejarah Paskibraka, dimulai 17 Agustus 1950, saat pertama kali 

peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan, setelah Presiden 

Sukarno hijrah dari Yogyakarta. Namun sebenarnya, dalam peringatan skala 

kecil pada 1946 silam, kegiatan ini sudah dilaksanakan di Gedung Agung, 

Yogyakarta . 

Tata cara penaikan dan penurunan Bendera Pusaka, pertama kali disusun 

oleh ajudan Presiden Sukarno, Husen Mutahar. Kemudian pada 1967, Husen 

yang waktu itu menjabat Direktur Jenderal Urusan Pemuda dan Pramuka Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan di masa pemerintahan Soeharto, juga menerima 

tugas yang sama. Formasi Paskibraka, diambil dari tanggal, bulan dan tahun 

dibacakannya Proklamasi kemerdekaan_RI. 

Halentri adalah tata cara kehidupan sehari – hari seorang Paskibraka 

a)    Pelaksanaan Penghormatan Militer ( PPM ) 

Merupakan suatu penghormatan yang di berikan junior kepada seorang senior, 

waktu dalam latihan maupun di luar latihan. Waktu PPM dari pukul 14.30 s/d 

15.30 WIB. Jika sudah lewat dari batas yang sudah di tentukan cukup dengan 

mengucapkan ” salam ”. 

b)    Halentri Di Jalan 

1.    Jika bertemu yang lebih tua sapalah terlebih dahulu 
2.    Bersikap ramah ( tidak menentang ) 
3.    Jika di ajak bicara tataplah wajahnya dan pandangan tetap lurus ke depan, 

jangan membuang pandangan/muka. 
4.    Jika terburu – buru mintalah permisi. 
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c)    Halentri Bertamu 

1. Ketuklah pintu terlebih dahulu sambil mengucapkan salam sebelum     
memasuki ruangan. 

2. Jangan masuk sebelum di persilahkan masuk. 
3.  Katakan maksud dan tujuan kita. 
4. Jangan duduk sebelum di persilahkan duduk terlebih dahulu dan 

ambilahsikap duduk yang baik. 
5. Jangan sekali – kali memegang meja. 
6.  Uraikan maksud dan tujuan kita. 
7. Setiap di ajak bicara jangan memalingkan pandangan dan mengalihkan   

pembicaraan. 
8. Jika di beri pertanyaan jawablah dengan tegas dan jelas serta sopan (jangan 

menjawab dengan menggunakan kepala ). 
9. Bicaralah dengan baik dan sopan. 
10. Jika sudah selesai ucapkan salam dan kembalikan kursi pada posisi       

semula. 
 
d)    Halentri Makan 
 

1.    Waktu makan posisi tubuh tegak. 
2.    Sendok di pegang oleh tangan kanan dan garpu di pegang oleh tangan kiri. 
3.    Cara memegang sendok dan garpu sama dengan memegang pena. 
4.    Diwaktu sedang makan tidak ada yang bicara. 
5.    Sebelum dan sesudah makan selalu membaca do’a. 
 

e) Pengertian Baris-berbaris 
 
Baris-berbaris adalah satu wujud latihan fisik yang diperlukan guna 
menanamkan disiplin, mempertebal rasa dan semangat yang tinggi, 
patriotisme serta tanggung jawab tinggi bagi para siswa sehingga diperoleh 
sikap lahir (ketegapan, ketangkasan kelincahan, kerapihan) dan sikap batin 
(ketaatan, keikhlasan, disiplin) yang diharapkan. 

 
  f )   Maksud dan Tujuan Baris-berbaris 
 

1.    Tujuan umum 
  

      Baris-berbaris adalah merupakan awal latihan bela Negara sesuai dengan 
hak dan kewajiban setiap warga Indonesia seperti yang tercantum dalam 
UUD 1945.  
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2.    Tujuan Khusus 
 

 Baris-berbaris adalah menanamkan rasa disiplin, mempertebal rasa 
dan semangat kebangsaan dan patriotisme bagi siswa sehingga tumbuh 
tanggung jawab yang tinggi, menumbuhkan sikap jasmani yang tegap serta 
menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. 
 

a).    Macam-Macam Peraturan dalam Baris-Berbaris 
 

     Aba-aba adalah perintah yang diberikan oleh seorang komandan atau 
pimpinan pada pasukan untuk dilaksanakan serentak pada waktu yang 
sama dan dengan berurut. 

 
Macam-macam Aba-aba : 

 

1.    Aba-aba Petunjuk 
 
 Adalah aba-aba yang dipergunakan jika perlu untuk menegaskan 
maksud dari aba-aba peringatan dan pelaksana 
Contoh : Kepada pembina upacara Kepada bendera merah putih 

 

   2.    Aba-aba Peringatan 
 

 Adalah aba-aba yang inti perintahnya sudah cukup jelas untuk dapat 
dilaksanakan (tidak ragu) Contoh: Lencang  kanan atau Haluan  kanan 

 
 3.    Aba-aba Pelaksanaan 

 
 Adalah Aba-aba yang dilaksnakan secra serentak berturut-turut atau 
saat pelaksanaan dari aba-aba petunjuk dan peringatan. 
 
•    Aba-aba GERAK digunakan untuk gerak ditempat 
 
•    Aba-aba JALAN digunakan untuk meninggalkan tempat 
 
•    Aba-aba MULAI digunakan untuk pelaksanaan atau perintah yang 
harus dilaksanakan secara berturut-turut. 
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Aplikasi/Penggunaan Aba-Aba 
 
•   Kepada Pembina upacara – H o r m a t  = GERAK 
•   Pasukan satu – L a n g k a h   t e g a p   m a j u  = JALAN 
•   Semua pasukan – B e r h i t u n g  = MULAI 

 
B.    Macam-Macam Gerakan dalam Baris-Berbaris 

 
1.    Gerak di tempat 
 
1). Sikap sempurna        6). Hadap Kanan/kiri 
 
2). Istirahat di tempat    7). Balik Kanan 
 
3). Parade Istirahat        8). Hadap serong kanan/kiri 
 
4). Lencang kanan/kiri   9). Jalan ditempat 
 
5). Lencang depan        10). Hormat bendera/Pembina 

 
 
4..    Gerak meninggalkan tempat 

 
1). Langkah tegap, langkah biasa, langkah parade 
 
2). Langkah ke kanan/kir/ke depan/ke belakang 
 
3). Langkah lari 
 
4). Haluan Kanan / kiri 

 
5.    Penjelasan Gerakan Dasar 

 
1.    Sikap Sempurna 
 

Aba-aba : S i a p  = GERAK  
 

 Pelaksanaan : Badan berdiri tegap, kedua tumit rapat kedua kaki 
membentuk sudut 45o, lutut lurus dan paha dirapatkan, perut ditarik 
sedikit dada dibusungkan, jari tangan menggenggam, punggung ibu jari 
menghadap ke depan merapat pada jahitan celana, leher lurus, mulut 
ditutup, mata memandang lurus ke depan. 
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6.    Istirahat 
 

Aba-aba : Istirahat – d i- t e m p a t  = GERAK 
 
 Pelaksanaan : Kaki kiri dipindahkan ke samping kiri (± 30 cm), kedua 
belah lengan dibawa ke belakang di bawah pinggang, punggung tangan 
kanan di atas telapak tangan kiri, tangan kanan dikepalkan, tangan kiri 
memegang pergelangan tangan kanan di antara ibu jari dan telunjuk. 

 
7.    Jalan di tempat 

 
Aba-aba : J a l a n  d i   t e m p a t  = GERAK 

 
 Pelaksanaan : Gerakan dimulai dengan kaki kiri , lutut berganti-ganti 
diangkat sehingga paha rata-rata air (horizontal). Badan tegap 
pandangan mata tetap ke depan, lengan dirapatkan pada badan tidak 
dilenggangkan. 

 
8.    Lencang kanan/kiri (hanya dalam bentuk bersaf) 

 
Aba-aba : L e n c a n g   k a n a n / k i r i  = GERAK 

 
 Pelaksanaan : Pasukan dalam keadaan sikap sempurna, , mengangkat 
lengan kanan/kiri ke samping kanan/kiri , jari-jari tangan 
menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas, kepala 
dipalingkan ke kanan/kiri, kecuali penjuru kanan/kiri  tetap ke depan. 

 
Aba-aba terakhir : T e g a k  = GERAK 

 
9.    Setengah Lencang Kanan/Kiri 
 
 Aba-aba : S e t e n g a n    l e n c a n g    K a n a n / K i r i = GERAK 

 
 Pelaksanaan : Pasukan dalam keadaan sikap sempurna, seperti lencang 
kakana/kiri 
tapi tangan kanan/kiri dipinggang dengan siku menyentuh lengan 
disebelahnya, pergelangan lurus, ibu jari disebelah belakang dan empat 
jarinya rapat satu dengan yang lainnya di sebelah depan. 

 

Aba-aba terakhir : T e g a k  = GERAK 
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6.   Lencang depan (hanya dalam bentuk berbanjar) 
 

Aba-aba : L e n c a n g   d e p a n  = GERAK 
 
 Pelaksanaan : penjuru tetap sikap sempurna, banjar kanan nomor dua 
dan seterusnya meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan, Jika 
berbanjar tiga maka saf terdepan mengambil satu lengan/ setengah 
lengan disamping kanan. Anggota yang berada di banjar tengah dan kiri 
melaksanakan tanpa mengangkat tangan. 

 
Aba-aba terakhir : T e g a k  = GERAK 

 
7.    Hadap Kanan/kiri 

 
Aba-aba : H a d a p   k a n a n  / k i r i  = GERAK 

 
 Pelaksanaan : Kaki kiri/kanan diajukan melintang kedepan kaki 
kanan/kiri, lekuk kaki kiri/kanan berada diujung kaki kanan. Tumit kaki 
kanan/kiri dengan badan diputar  ke kanan/kiri 90o, kaki kiri/kanan 
dirapatkan kembali ke kanan/kiri seperti dalam keadaan sikap sempurna 

 

8.    Hadap serong kanan/kiri 
 
 Aba-aba : H a d a p   s e r o n g   k a n a n  / k i r i  = GERAK 

 
 Pelaksanaan : Sama dengan hadap kanan/kiri, bedanya tumik kaki 
kanan/kiri dan  badan diputar 45o ke kanan/kiri 

 
9.     Balik Kanan 
 
 Aba-aba : B a l i k   k a n a n  = GERAK 

  
 Pelaksanaan : Kaki kiri diajukan melintang (lebih dalam dari hadap 
kanan) di depan kaki kanan. Tumit kaki kanan beserta dengan badan 
diputar 180o. kaki kiri dirapatkan ke kaki kanan seperti dalam keadaan 
sikap sempurna. 
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10.    Hormat 
 
 Aba-aba : H o r m a t  = GERAK 
 
 Aba-aba terakhir : T e g a k  = GERAK 

 
 Pelaksanaan : Hormat pada Pembina posisi tangan merapat telapak 
tangan menutup ke bawah, punggung tangan diperlihatkan, posisi sudut 
45o 
Hormat pada Bendera merah putih, pelaksanaan sama dengan hormat 
pada Pembina, posisi sudut 90o. 

 
11.    Periksa Kerapihan 

 
Aba-aba : P e r i k s a    k e r a p i h a n  = MULAI 

  
 Pelaksanaan : Pasukan dalam keadaan istirahat, Pada aba-aba 
peringatan , pasukan serentak mengambil sikap sempurna, pada saat 
aba-aba pelaksanaan dengan serentak membungkukkan badan dan mulai 
memeriksa atau membetulkan perlengkapannya dari ujung kaki sanpai 
ke penutup kepala. Jika sudah rapi, komando memberikan 
  
Aba-aba terakhir = SELESAI, pasukan dengan serentak mengambil 
sikap istirahat. 

 
12.    Cara Berhitung 

 
Aba-aba : H i t u n g  = MULAI 

 
 Pelaksanaan : Jika bersaf, aba-aba peringatan penjuru tetap menghadap 
ke depan, sedangkan anggota lainnya pada saf depan memalingkan 
muka ke kanan , pada aba-aba pelaksanaan berturut-turut dari penjuru 
kanan menyebut nomor sambil memalingkan muka  ke depan. Jika 
berbanjar maka semua dalam keadaan sikap sempurna Aba-aba terakhir 
dikomandoi pasukan nomor terakhir S i a p = SELESAI 

 
13.    Bubar jalan dengan penghormatan 

 
Aba-aba : B u b a r  = JALAN 

 
 Pelaksanaan : Pada aba-aba pelaksanaan setiap pasukan memberikan 
penghormatan kepada komando/pimpinan sesudah dibalas kembali 
dalam sikap sempurna kemudian “balik kanan”. 
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14.    Bubar jalan tanpa penghormatan 
 
Aba-aba : Tanpa penghormatan -  b u b a r  = JALAN 

  
 Pelaksanaan : Semua pasukan langsung balik kanan dan bubar tanpa 
penghormatan terlebih dahulu. 

 

15.    Maju jalan 
 

Aba-aba : M a j u = JALAN 
 

 Pelaksanaan : Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri diajukan ke depan, 
lutut lurus, telapak kaki diangkat rata-rata tanah ± 20 cm, lengan kanan 
ke depan 90o, lengan kiri 30o ke belakang dengan tangan 
menggenggam, ibu jari menghadap ke atas. Pada saat melenggangkan 
tangan supaya jangan kaku.Seluruh anggota meluruskan barisan ke 
depan dengan melihat pada belakang leher. 

 

16.    Langkah biasa 
 
Aba-aba : L a n g k a h   b i a s a  = JALAN 

 
 Pelaksanaan : Cara melankahkan kaki seperti pada waktu berjalan 
biasa. Pertama tumit diletakkan ke tanah selanjutnya seluruh kaki. 
Lengan dilenggangkan ke depan 45o dank e belakang 30o. ibu jari 
menghadap ke atas. Lengan dilemaskan 

 
17.    Langkah tegap 

 
Aba-aba : Langkah tegap – M a j u = JALAN 

 
 Pelaksanaan : Mulai berjalan dengan kaki kiri, langkah pertama 
selebar satu langkah, selanjutnya seperti jalan biasa (panjang dan tempo 
sesuaikan) dengan cara kaki dihentakkan terus menerus tetapi tidak 
dengan berlebihan, telapak kaki rapat dan sejajar dengan tanah, kai tidak 
boleh diangkat tinggi. Tangan menggenggam, punggung tangan 
menghadap ke samping luar, ibu jari tangan menghadap ke atas. 
Lenggang lengan ke depan 90o, lenggang lengan ke belakang 30o. 
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18.    Langkah perlahan (mengantar jenazah dalam upacara kemiliteran) 
 
Aba-aba : Langkah perlahan - M a j u = JALAN 
 
 Pelaksanaan : gerakan dilakukan dengan sikap sempurna, pada aba-aba 
JALAN kaki kiri dilangkahkan ke depan, setelah kaki kiri menapak 
ditanah segera disusul kaki kanan ditarik ke depan dan ditahan sebentar 
disebelah mata kaki kiri, kemudian dilanjutkan dirapatkan di depan kaki 
kiri. 

 
19.    Langkah ke kanan/kiri (maksimal 4 langkah) 

 
Aba-aba : L a n g k a h   k e   k a n a n / k ir i = JALAN 

 
 Pelaksanaan : Pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan/kiri di langkahkan 
ke samping kanan/kiri sepanjang ± 40 cm. selanjutnya kaki kiri/kanan 
dirapatkan pada kaki kanan/kiri hingga kembali ke bentuk sikap 
sempurna. 

 

20.    Langkah ke belakang (maksimal 4 langkah) 
 
Aba-aba : L a n g k a h   k e   b e l a k a n g  = JALAN 

 
 Pelaksanaan : kaki kiri di langkahkan ke belakang. Tangan tidak boleh 
dilenggangkan dan sikap badan sempurna. 

 
21.    Langkah ke depan (maksimal 4 langkah) 

 
Aba-aba : L a n g k a h   k e   d e p a n  = JALAN 

 
 Pelaksanaan : Kaki kiri melangkah ke depan , panjang langkah 60 cm. 
gerakan kaki seperti langkah tegap dan dihentakkan . lengan tidak boleh 
dilenggangkan dan sikap seperti sikap sempurna. 

 

22.    Haluan kanan/kiri 
 
Aba-aba : H a l u a n  k a n a n / k i r i = JALAN 

Pelaksanaan : Dilakukan pada saat pasukan sedang berjalan. Haluan 
kanan/kiri, pasukan paling kanan/kiri dijadikan poros, gerakan kaki 
jalan ditempat dan secara perlahan haluan ke kanan/kiri, pasukan tengah 
jalan biasa tidak terlalu cepat, pasukan paling kiri/kanan melangkah 
cepat menyesuaikan tempo gerakan teman disebelahnya. 
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2. Penanaman Kedisiplinan 

 Kedisiplinan berasal dari kata dasar disiplin yang mendapat awalan  ke- 

dan akhiran -an. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disiplin mempunyai arti tata 

tertib (di sekolah, kemiliteran, dan sebainya) ketaatan (kepatuhan) kepada 

peraturan tata tertib dan sebagainya. 

Suharsimi Arikunto mengatakan disiplin merupakan suatu yang 

berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. 

Peraturan dimaksud dapat ditetapkan oleh orang-orang yang bersangkutan 

maupun berasal dari luar. 

Wardiman Djojonegoro, disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan 

terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukan nilai-nilai 

kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. 

Berdasarkan pengertian tentang disiplin tersebut di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa disiplin suatu unsur moralitas seseorang yang menekankan 

pada peraturan dan tata tertib dalam prinsip-prinsip peraturan, pemberian 

perintah larangan, pujian dan hukuman dan otoritas atau paksaan untuk mencapai 

kondisi yang baik. 

Jadi berdasarkan uraian di atas disiplin sekolah dapat diartikan keadaan 

tertib dimanan guru, staff sekolah dan peserta didik yang tergabung dalam 

sekolah, tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan dengan senang hati. 

Dengan demikian disiplin dapat merupakan bantuan kepada peserta didik agar 

mereka mampu berdiri sendiri ( help for self help ). 
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Pentinnya disiplin sekolah, perilaku negatif  sebagian remaja, pelajar, dan 

mahasiswa pada akhir-akhir ini telah melampaui batas kewajaran karena telah 

menjurus pada tindak melawan hukum, melanggar tata tertib, melanggar moral 

Agama, kriminal, dan telah membawa akibat yang membahayakan kehidupan 

orang lain atau masyarakat. Penyimpangan perilaku disebabkan oleh berbagai 

faktor, seperti latar belakang keluarga dan masyarakat, kondisi-kondisi khusus, 

iklim pembelajaran yang kurang kondusif, dan sikap guru yang kasar ( otoriter ). 

Penanaman kedisiplinan siswa, guru sebagai pendidik harus bertangung 

jawab untuk mengarahkan apa yang baik, tauladan, sadar akan pengertian. Guru 

mampu menumbuhkan dalam diri peserta didik, terutama disiplin diri. Untuk 

kepentingan tersebut guru harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:  

a. Membantu mengembangkan pola pikir dalam diri siswa 

b. Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya 

c. Menggunakan pelaksanaan aturan sekolah sebagai alat untuk 

menegakkan disiplin. 
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J. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sumadi Suryabrata hipotesis penelitian adalah jawaban 

sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji 

secara empiris.41 Jadi hipotesis itu sendiri adalah dugaan sementara yang 

mungkin benar mungkin salah, atau denga kata lain hipotesis pernyataan yang 

masih lemah kebenarannya dan masih memerlukan pembuktian. 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atau dugaan sementara 

terhadap suatu persoalan untuk membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut. 

Perlu diadakan penelitian terlebih dahulu. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ha : Ada hubungan yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler paskibraka 

dengan penanaman kedisiplinan siswa di MA Al Fatah Palembang 

Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler 

paskibraka dengan penanaman kedisiplinan siswa di MA Al Fatah 

Palembang 

K. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah jenis penelitian 

deskriptif, yaitu peneliti ingin menggambarkan sekaligus menghubungkan 

antara dua variabel, yaitu variabel kegiatan ekstrakurikuler paskibraka  dengan 

penanaman kedisiplinan siswa. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah 

                                                           
41 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 21 
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kuantitatif yaitu peneliti akan menganalisis data yang berbentuk angka  

dengan analsis statistik. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, 

yaitu data diambil melalui angket kepada responden kemudian di olah 

dengan statistik. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer 

yang diambil dari responden yang telah ditentukan melalui populasi dan 

sampel. Kemudian data skunder yaitu data penunjang dari kedua variabel 

terikat maupun bebas, data ini diambil dari wawancara dan dokumentasi 

serta literatur yang mendukung tentang kedua variabel dalam penelitian ini 

yang diambil melalui pertimbangan yang proporsional. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler paskibraka di MA Al-Fatah Palembang berjumlah 

32 Orang. Suhaisimi Arikonto menyatakan, bahwa jika subjeknya kurang 

dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitian populasi dan jika 

jumlah subjeknya banyak maka dapat diambil antara 10 % - 15%  atau 20% - 

25% atau lebih.42 Oleh karena itu penulis mengambil sampel seluruh siswa 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler paskibraka di MA Al-Fatah yang 

berjumlah 32 orang dengan teknik sampel populasi.  

                                                           
42 Suharsimi Arikonto, Prosedur Penelitian : Suatu PendekatanPraktek, (Jakarta : Rineka Cipt, 

2006), Hal. 134  
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Tabel 1 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa yang mengikuti kegiatan  

ekstrakurikuler paskibraka MA Al-Fatah Palembang. 
 

No Nama L/P 

1 Ahmad Alfin Faradits L 

2 Oko Ardiansyah L 

3 Rofiq Kurahman L 

4 Tabah Herdianto L 

5 Roi Niko L 

6 Nelson Mandela L 

7 M. Al-Farrizi L 

8 Andri Anugrah L 

9 Sela Oktasari P 

10 Vivi Ariyanti P 

11 Syelylia Jannatul Maswa P 

12 Adelia Agustina P 

13 Nur Rahma Dini P 

14 Devi Miftahul Janah P 

15 Meilinda Triatika P 

16 Mismila Sernia P 

17 Wiwin Nadiro P 

18 Siti Nur Fathana P 
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19 Gita  sucih P 

20 Riski Rahmatullah P 

21 Tri Soviawati P 

22 Osti Vera    .M P 

23 Renisah P 

24 Rosa Desti   .R P 

25 Anggi Depita  .S P 

26 Irfan Fauzan L 

27 Zulkifli L 

28 Refly Alfredo L 

29 Indri Angraini P 

30 Asep L 

31 Aan Saputra L 

32 Wahyu Aji Kuntoro L 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Metode observasi adalah metode (cara) pengumpulan data yang 

dilakukan dengan terjun langsung kelapangan secara sistematis terhadap 

objek yang diteliti oleh peneliti.43 Metode ini digunakan langsung 

terhadap objek penelitian, hal yang berkaitan dengan Hubungan 

Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibraka dengan Penanaman Kedisiplinan 

siswa.  

Metode observasi adalah pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan atau 

penginderaan. Suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai 

kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai 

berikut : 

1) Pengamatan digunakan dalam penelitian dan direncanakan secara 

serius. 

2) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian  

3) Pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan dengan 

proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya 

menarik perhatian. 

4) Pengamatan dapat di cek dan dikontrol mengenai keabsahanya.44  

                                                           
43M Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Statistik I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), Hal 17  
44Http: //elfikry. Blogspot. com/2009/04/materi-metode-penelitian-kualitatif. html  
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5. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan yang tertulis seperti arsip-arsip, buku dan lain-lainnya, 

metode dokumentasi ini biasa digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang jumlah penduduk dan letak geografis wilayah penelitian.45 

Seperti Lokasi penelitian yang mencakup : Sejarah sekolah, letak 

geografis sekolah, keadaan Guru, keadaan siswa, kegiatan-kegiatan 

ekstrakulikuler dll. 

6. Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh sejumlah informasi dan respondensi dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.46 Angket yang 

digunakan merupakan pernyataan dengan memakai skala likert dengan 4 

(empat) alternatif jawaban.  Yaitu Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju 

dan Sangat Tidak Setuju. Dan alternatif pilihan itu disimbolkan dengan 

angka. Jika pernyataannya positif maka nilainya dikatagorikan 4-3-2-1 

dan sebaliknya jika pernyataan negatif katagori nilainya adalah 1-2-3-

dan 4. 

 

 

                                                           
45 Anas Sujiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 

76-90 
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7. Teknik Analis Data 

Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis data statistik 

deskriptif yang mempunyai tahapan sebagai berikut :47 

a. Menghitung Distribusi Frekuensi yang merupakan rumus statistik 

deskriptif yang dapat digunakan untuk mengetahui distribusi 

frekuensi dalam satu variabel, dengan rumus presentasi. 

		� =
��

 x 100 

b. Menghitung Standar Deviasi dengan melihat nilai rata-rata tinggi, 

sedang dan rendah. 

c. Terakhir menghubungkan antara kedua variabel yaitu dengan analisis 

korelasi product moment. Langkah-langkah untuk penghitungan ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Mencari Nilai Statistik Dasar yang diperoleh dari data 

penyebaran angket variabel bebas dan terikat. 

2) Mencari Jumlah Kuadrat (JK), dengan Rumus: 

       JKx = ∑X² - {(∑X)² : N } 

3) Mencari Jumlah Produk (JP), dengan Rumus : 

       JPxy = ∑XY - {(∑X)(∑Y) : N } 

4) Mencari Koefisien Korelasi, dengan Rumus : 

       Rxy = JPxy : √ {(JKx)(JKy)}  
                                                           

47
 Muhammad Isnaini, Pengantar Statistik Pendidikan, (Yogyakarta: Idea Pres, 2009), 

hal. 37-40) 
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5) Mengkonsultasi Nilai R Hitung dengan R Tabel dalam hal ini 

penulis memakai standar statistik yaitu Harga Tabel R Product 

Moment Untuk N. 

6) Menginterpretasi Hasil Analisis. 

7) Mencari koefisien Determinasi Rxy² 

8) Menginterpretasi Hasil Analisis yang dilihat dari Efektifitas 

hubungan atau pengaruh antara dua Variabel. 

9) Menyimpulkan Hasil Analisis. 
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L. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan dalam penyampaian tujuan, 

pembahasan ini akan dibagi atas beberapa bab dan dibagi lagi atas beberapa sub 

bab, adapun sistematisnya adalah sebagai berikut : 

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berisi mengenai latar belakang 

masalah,  rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, 

kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, Landasan Teori. Meliputi Kegiatan Ekstrakurikuler 

Paskibraka  dengan, Penanaman Kedisiplinan siswa serta langkah-langkahnya. 

Bab ketiga, Setting Wilayah penelitian yang meliputi selayang pandang 

profil wilayah penelitian, sejarah berdirinya MA Al-Fatah Palembang, struktur 

Organisasi, keadaan Guru, keadaan siswa, keadaan sarana dan pra sarana. 

Bab keempat, didalamnya dimuat analisis terhadap hubungan kegiatan 

ekstrakurikuler paskibraka dengan penanaman kedisiplinan siswa, di MA Al-

Fatah Palembang. 

Bab kelima, didalamnya memuat tentang dua hal, pertama, kesimpulan 

tentang permasalahan dari hasil analisis data, dan yang kedua, berisi saran yaitu 

harapan penulis untuk perkembangan didunia pendidikan yang akan datang 

ataupun bagi peneliti yang akan dilakukan oleh penelitian lainya.  

 

 


