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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. 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”.1 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 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  

untuk menyalurkan bakat atau pendorong perkembangan potensi anak didik 

mencapai tarap maksimum.2 

 

 

 

                                                           

 1 Indrawan Ws, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,(Lintas Media: Jombang,  2010), hlm. 
143 
 2 Rusli Lutan, Interaksi Kegiatan Intrakurikuler, Ko-kurikuler dan Ekstrakurikuler, 
(Bandung: Depdikbud, 2006), hlm. 72 
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Menurut Suryo Subroto “Kegiatan Ekstrakurikuler” adalah semua 

kegiatan di sekolah yang tidak diatur dalam kurikulum.3 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.4 

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 pelajaran5 

Kegiatan  ekstrakurikuler yang  diikuti dan  dilaksanakan oleh siswa baik 

di sekolah  maupun  di  luar  sekolah,  bertujuan  agar  siswa  dapat  memperkaya  

dan memperluas  diri.  Memperluas  diri  ini  dapat  dilakukan  dengan  

memperluas wawasan pengetahuan dan mendorong pembinaan sikap atau nilai-

nilai. 

 

                                                           
3 Suryo Subroto, Tata Laksana Kurikulum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 58 
4Dewa Ketut Sukardi , Desak Made Sumiati, Pedoman Praktis Bimbingan dan Penyuluhan di 

sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 98 
5 Depag, Petunjuk Pelaksanaan dan Penyelengaraan Program Madrasah Aliyah Keagamaan 

(MAK), (Jakarta: 2004), hlm. 5 
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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 

pembentukan character building generasi muda Indonesia. 

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 penanaman character building generasi muda Indonesia.6 Peserta 

kegiatan ini adalah pria dan wanita yang telah terpilih untuk mewakili 

                                                           

 6 http: //arifhigashi. blogspot. com/2012/07/buku-panduan-paskibra-sekolah. html 
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propinsinya dalam acara pengibaran dan penurunan Bendera Pusaka (duplikat) 

pada Upacara Kenegaraan 17 Agustus dalam rangka Peringatan Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Dari penjelasan diatas pada hakeketnya tujuan kegiatan ekstrakurikuler 

yang ingin  dicapai    adalah  untuk  kepentingan  siswa.  Dengan  kata  lain,  

kegiatan ektrakurikuler memiliki nilai-nilai pendidikan bagi siswa dalam upaya 

pembinaan manusia seutuhnya. 

B. Sejarah Paskibraka 

Menjelang peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 

yang ke 2, Presiden Soekarno memanggil salah seorang ajudan beliau, yaitu 

bapak Mayor (L) Hussein Mutahar dan memberikan tugas untuk mempersiapkan 

dan memimpin Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia 17 Agustus 1946 di halaman Istana Presiden Gedung Agung 

Yogyakarta. Pada saat itu, Bapak Hussein Mutahar mempunyai pemikiran bahwa 

untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa, maka pengibaran Bendera Pusaka 

sebaiknya dilakukan oleh para pemuda se Indonesia. Kemudian beliau menunjuk 

5 orang pemuda yang terdiri dari 3 orang putrid dan 2 orang putra perwakilan 

daerah yang ada di Yogyakarta untuk melaksanakan tugas tersebut. Salah satu 

pengibar tersebut adalah Titik Dewi pelajar SMA yang berasal dari Sumatra 

Barat dan tinggal di Yogyakarta Pengibaran Bendera Pusaka ini kemudian 

dilaksanakan lagi pada peringatan Detik detik Proklamasi Kemerdekaan 
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Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1947, 17 Agustus 1948, dan tanggal 17 

Agustus 1949 di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Pada 

tanggal 28 Desember 1949 Presiden Soekarno kembali ke Jakarta untuk mengaku 

jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat, dan pada saat itulah 

Bendera Sang Saka Merah Putih juga dibawa ke Jakarta. 

Untuk pertama kali peringatan hari Proklamasi Republik Indonesia, 

tanggal 17 Agustus 1950 diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta. Bendera 

Pusaka Merah Putih berkibar dengan megahnya di tiang Tujuh Belas. Regu regu 

pengibar dari tahun 1950 1966 dibentuk dan diatur oleh rumah tangga 

kepresidenan. Percobaan Pembentukan Pasukan Pengerek Bendera Pusaka Tahun 

1967 dan Pasukan Pertama Tahun 1968 

Tahun 1967, Bapak Hussein Mutahar dipanggil oleh Presiden Soekarno 

untuk menangani lagi Pengibaran Bendera Pusaka. Dengan ide dasar dari 

pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, beliau kemudian mengembangkan lagi 

formasi pengibaran menjadi 3 kelompok, yaitu: 1. Kelompok 17/ Pengiring 

(Pemandu),  2. Kelompok 8/ Pembawa. 3. Kelompok 45/ Pengawal 

 Ini merupakan symbol/gambaran dari tanggal Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 (17-8-45). Pada waktu itu, 

beliau melibatkan putra daerah yang ada di Jakarta dan menjadi anggota 

pandu/Pramuka untuk melaksanakan tugas pengibaran Bendera Pusaka dan 

dengan Pasukan Pengawal Presiden (PASWALPRES) sebagai pasukan 45. Pada 

tanggal 17 Agustus 1968, petugas Pengibar Bendera Pusaka adalah para pemuda 
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utusan propinsi. Tetapi propinsi-propinsi belum seluruhnya mengirimkan 

utusanya sehingga masih harus ditambahkan oleh eks anggota pasukan tahun 

1967. Tahun 1969, karena Bendera Pusaka kondisinya sudah terlalu tua sehingga 

tidak mungkin lagi dikibarkan di tiang Tujuh Belas Istana Merdeka, telah 

tersedia bendera Merah Putih dari bahan bendera (wool) yang dijahit 3 potong 

memanjang kain Merah dan 3 potong memangjang kain Putih kekuning-

kuningan.Bendera Merah Putih duplikat Bendera Pusaka yang akan dibagikan ke 

daerah idealnya terbuat dari sutra alam dan alat tenun asli Indonesia, yang warna 

merah dan putih langsung ditenun menjadi satu tanpa dihubungkan dengan 

jahitan dan warna merahnya berasal dari cat celup asli Indonesia. 

C. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan seperangkat pengalaman 

belajar memiliki nilai-nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menurut 

Direktorat Pendidikan Menengeh Kejuruan adalah yang dikutip oleh  Suryo 

Subroto adalah:7 

1. Kegiatan ekstrakurikuler  harus dapat meningkatkan kemampuan siswa 

 beraspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

2. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi 

 menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. 

                                                           

 7 Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 
288 
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3. Dapat mengetahuai, mengenal serta membedakan antara hubungan satu 

 pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 

D.       Fungsi kegiatan Ekstrakurikuler 

1.    Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan 

potensi, bakat dan minat peserta didik. 

2.   Social, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan 

kemampuan dan tanggung jawab sosial peserta didik. 

3.   Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan 

suasana rileks, menggembirakan  dan menyenangkan bagi peserta didik yang 

menunjang proses perkembangan. 

4.  Persiapan karier, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan 

kesiapan karier peserta didik. 

E.      Prinsip-prinsip program Ekstrakurikuler 

Dengan berpedoman pada tujuan dan maksud kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah dapat ditetapkan prinsip-prinsip program ekstrakurikuler adalah:8 

1. Semua murit, guru, dan personel administrasi hendaknya ikut serta dalam 
usaha meningkatkan program. 

2.    Kerja sama dalam tim adalah fundamental. 
3.    Pembatasan-pembatasan untuk partisipasi hendanya dihindarkan. 
4.  Prosesnya adalah lebih penting daripada hasil. 
5.   Program hendaknya cukup konfrehensif dan seimbang dapat memenuhi 

kebutuhan dan minat semua siswa. 
6. Program hendaknya memperhitungkan kebutuhan khusus sekolah. 
7. Program harus dinilai berdasarkan sumbangannya pada nilai-nilai pendidikan 

di sekolah dan efisiensi pelaksanaannya. 

                                                           

 8 Ibid, hlm. 291 
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8. Kegiatan ini hendaknya menyediakan sumber-sumber motivasi yang kaya bagi 
pengajaran kelas, sebaliknya pengajaran hendanya juga menyediakan sumber 
motivasi yang kaya bagi kegiatan murid. 

9. Kegiatan ekstrakurikuler ini hendanya dipandang sebagai integral dari 
keseluruhan program pendidikan di sekolah, tidak sekedar tambahan atau 
sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. 

 
Adapun lankah-langkah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah:   

a. Kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan pada siswa secara perorangan atau 

kelompok ditetapkan oleh sekolah berdasarkan minat siswa, tersedianya 

fasilitas yang diperlukan serta adanya guru atau petugas untuk itu, bilamana 

kegiatan tersebut memerlukannya. 

b. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk diberikan kepada siswa 

hendaknya diperhatikan keselamatannya dan kemampuan siswa serta kondisi 

sosial budaya setempat. 

F.       Jenis kegiatan ekstrakurikuler  

Banyak macam dan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di 

sekolah-sekolah dewasa ini. Mungkin tidak ada yang sama dalam jenis dan 

pengembangannya. Beberapa macam kegiatan ekstrakurikuler menurut Oteng 

Sutisna yang dikutip oleh Suryo Subroto antara lain:9 

1. Organisasi murit seluruh sekolah 
2. Orgaganisasi kelas dan organisasi tingkat-tingkat kelas  
3. Kesenian; tari-tarian, band, karawitan 
4. Klub-klub hoby: fotografi, jurnalistik 
5. Pidato dan drama 
6. Klub-klub yang berpusat pada mata pelajaran (klub IPA, klub IPS dan 

seterusnya 
7. Publikasi sekolah (koran sekolah, buku tahunan sekolah, dan sebagainya). 

                                                           

 9 Ibid, hlm. 288 
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8. Atletik dan olaraga 
9. Organisasi-organisasi yang diseponsori secara kerja sama (pramuka dan 

seterusnya) 
 

Lebih lanjut dikemukakan oleh Oteng Sutisna, yang dikutip oleh Suryo 

Subroto bahwa banyak klub dan organisasi yang bersifat ekstrakurikuler tetapi 

langsung berkaitan dengan mata pelajaran di kelas. Beberapa diantaranya adalah 

seni musik / karawitan, drama, olahraga, publikasi dan klub-klub yang berpusat 

pada mata pelajaran serupa.10 

Ada klub-klub dan organisasi yang tidak berhubungan langsung dengan 

mata pelajaran seperti piknik, pramuka dan lain-lain. Biasanya semua klub dan 

organisasi itu mempunyai penasehat dan program kegiatan yang disetujui oleh 

kepala sekolah.  

Menurut Hadari Nawawi yang dikutip oleh Suryo Subroto jenis-jenis 

kegiatan ekstrakurikuler, yaitu:11 

1. Pramuka sekolah 
2. Olahraga dan kesenian 
3. Kebersihan dan keamanan sekolah 
4. Tabungan pelajaran dan pramuka (tapelpram) 
5. Majalah sekolah 
6. Kantin sekolah 
7. Usaha kesehatan sekolah 

 
Selanjutnya menurut Depdikbud yang dikutip oleh Suryo Subroto 

kegiatan ekstrakurikuler  dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Kegiatan yang bersifat, sesaat Karyawisata, bakti sosial, dan  

                                                           

 10 Ibid, hlm. 289 
 11 Ibid, hlm. 289-290 
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2. Jenis kegiatan yang bersipat kelanjutan, Misalnya pramuka PMR, dan 
sebagainya. 
 
 Kemudian secara umum jenis kegiatan ekstrakurikuler disebut dibawah ini: 

1. Lomba Karya Ilmu pengetahuan Remaja (LKIPR) 
2. Pramuka 
3. PMR/UKS 
4. Koperasi sekolah 
5. Olahraga prestasi 
6. Kesenian tradisioanal / moderen 
7. Cinta alam dan lingkungan hidup 
8. Peringatan hari-hari besar  
9. Jurnalistik 
10. PKS 

 
Macam-macam kegiatan ekstrakurikuler, sebagai berikut12 

1. Keagamaan (Pengajian, ceramah agama, qiraatul quran, Al. Barzanji / , 
marhaban) 

2. Keolahragaan (Futsal, bulu tangkis, basket, bola voli, judo, pencak silat) 
3. Kepemimpinan (Pramuka, Latihan Dasar Kepemimpinan, Paskibraka, dan 

Palang Merah Remaja) 
4. Seni (panduan suara, band, tari jaipong) 
5. Pencinta alam, kelompok ilmia remaja, kelompok majalah kreasi dan 

fotografi. 
 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis / macam-

macam kegiatan ekstrakurikuler dapat dibagi manjadi dua jenis, yaitu: 

1. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat atau berkelanjutan, yaitu jenis kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan  secara terus- menerus  selama satu 

periode. 

2. Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat periodik atau sesaat, yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan waktu-waktu tertentu saja. 

                                                           

 12 Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Guru dan Kepala Sekolah, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 257 
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G.   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.13 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.14 

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.15 

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.16 

Sardiman, AM., “ Disiplin dalam interaksi belajar ini diartikan sebagai 

suatu tingkah laku yang diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah 

ditaati oleh semua pihak secara sadar baik pihak guru maupun siswa”. Sedangkan 

menurut john pearce, “ Disiplin adalah melatih dan membimbing anak, dan 
                                                           

13 Tim Penyusun Kamus Pusat dan penembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2008), hlm. 208 
 14 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 2010), hlm. 128 
 15 Suharsimi Arikunto,Manajemen Pengajaran ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.114 
 16 Wardiman Djojonegoro (B.D Soemarno), Pelaksanaan Pedoman Disiplin Nasional dan  
Tata Tertib sekolah ,(Jakarta: CV. Mini Jaya Abadi, 2005), hlm.  20 
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mengatakan padanya dengan tepat seberapa jauh ia dapat bertindak”. Hal ini 

merealisasikan Firman Allah SWT pada surat Al- Ashr ayat 1-3: 

Î� óÇyèø9 $# uρ ∩⊇∪   ¨βÎ) z≈ |¡ΣM} $# ’Å∀ s9 A�ô£äz ∩⊄∪   āω Î) t Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè=Ïϑ tãuρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# (# öθ|¹# uθs? uρ Èd,ysø9 $$ Î/ 

(# öθ|¹# uθs? uρ Î�ö9 ¢Á9 $$ Î/ ∩⊂∪ 

 
Artinya:  Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian 

kecuali orang-orang  yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 

menasehati supaya menetapi kesabaran.  

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa seorang hendaknya tepat 

dalam menggunakan waktunya dengan mentaati suatu kebenaran yang menuju 

kepada kebaikan. Orang yang disiplin dalam menggunakan waktu yang baik 

untuk belajar istirahat, bermain, dan sebagainya akan membiasakan dirinya hidup 

teratur. 

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. 
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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: 17 

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. 

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 sekolah18 

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 

                                                           

 17 E. Mulyasa,  Kurikulum  Berbasis Kompetensi, ( Konsep, Karakteristik dan Implementasi), 
( Bandung: Remaja Rosya Karya, 2006 ), hlm. 109 
 18 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 134 
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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.19 

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.20 

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 

                                                           

 19 Y. Singgih D. Gunarsa, Psikologi Untuk Membimbing, (Jakarta: BPK Gunung mulia, 
2005), hlm. 136. 
 20 Fuat Nashori, Potensi- potensi Manusia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 149 
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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 21 
 

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.22 

 
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. 

 

                                                           

 21 Muhammad Tolhah Hasan, Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Lantabora 
Pres, 2007), hlm. 154-155. 
 22 Ibid, hal. 155 


