
BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa untuk mencari 

data terhadap permasalahan yang ada, maka penulis menyebarkan angket kepada 

responden untuk dijawab dengan sebenar-benarnya. Angket adalah sebuah alat 

yang digunakan untuk mendapatkan jawaban terstruktur dari beberapa pertanyaan 

yang berkenaan dengan hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler paskibraka dan 

penanaman kedisiplinan siswa. Pertanyaan dalam angket tersebut berkisar pada 

beberapa penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler paskibraka yang dilaksanakan 

oleh siswa dan berhubungan dengan penanaman kedisiplinan siswa. Untuk 

mendapatkan data tersebut dilakukan uji coba melalui penyebaran angket. Angket 

yang sudah disebarkan kepada responden, yang menjadi sampel terlebih dahulu 

harus di uji coba validitas dan reliabilitasnya. 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat kehandalan dan keshahihan alat ukur yang 

digunakan instrument, dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang 

dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang harusnya diukur. Penulis melakukan analisa dalam bentuk 

SPSS. Berdasarkan uji coba angket sebelum penelitian diperoleh hasil bahwa 

terdapat 2 item yang tidak valit dan 23 item yang valit. Hal ini dikarenakan 
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banyaknya siswa yang mengisi angket tidak paham dan mengerti setiap pertanyaan 

yang tertera di dalam angket. Maka setelah uji coba item yang dinyatakan drop 

tersebut tidak dipakai dan hanya dipakai jumlah butir soal yang valid.  

Tabel 8 
Analisis Hasil Uji Validitas Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibraka 

 
Jumlah butir angket 

Sebelum diuji coba 

Jumlah butir angket 

Setelah diuji coba 

Jumlah butir angket yang 

tidak valid/gugur 

25 butir angket 23 butir angket 2 butir angket 

 

Tabel diatas menjelaskan sebelum butir angket diuji coba validitas dan 

reliabilitasnya jumlah seluruh angket 25 butir namun setelah diuji validitas dan 

reabilitasnya jumlah angket tinggal 23 butir karena  2 angket tidak valid atau 

gugur. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada lampiran.  

Tabel 9 
Analisis Hasil Uji Validitas Penanaman Kedisiplinan Siswa 

 
Jumlah butir angket 

Sebelum diuji coba 

Jumlah butir angket 

Setelah diuji coba 

Jumlah butir angket yang 

tidak valid/gugur 

26 butir angket 23 butir angket 3 butir angket 

 

Tabel diatas menjelaskan sebelum butir angket diuji validitas dan 

reliabilitasnya jumlah angket 26 butir namun setelah diuji reabilitasnya jumlah 

angket tinggal 22 butir karena 4 item angket dinyatakan tidak valid dan gugur 

tetapi ada satu item yang tidak valit kalimatnya direvisi tidak dibuang/tidak didrop, 
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sehingga pada penelitian ini angket yang digunakan 23 item untuk lebih lanjutnya 

dapat dilihat pada lampiran. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur 

yang memiliki konsistensi (nilai tetap) bila pengukuran dilakukan secara berulang. 

Kondisi itu dirangkai dengan konsistensi hasil dari penggunaan alat ukur yang 

sama yang dilakukan secara berulang dan memberikan hasil yang relative sama 

dan tidak melanggar kezaliman. Pengertian reliabilitas tidak sama dengan 

pengertian validitas. Artinya pengukuran memliki reliabilitas dapat mengukur 

secara konsisten tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Tabel 10 
Analisis Hasil Uji Reliabilitas Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibraka 

 
Jumlah butir angket 

Sebelum diuji coba 

Jumlah butir angket 

Setelah diuji coba 

Jumlah butir angket yang 

Di uji Reabilitasnya 

25 butir angket 23 butir angket 0,97 butir angket 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa suatu instrument cukup dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah cukup 

baik. setelah di uji coba reliabilitas instrument yang digunakan sebagai alat 

pengumpulan data hasil diperoleh (0,97), dilihat dari Cronbach Alpha berdasarkan 

hasil perhitungan menggunakan program SPSS maka disimpulkan bahwa 

instrument tersebut reliabilitas lebih dari 0,70 yakni 0,97. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada halaman lampiran. 
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Tabel 11 
Analisis Hasil Uji Reliabilitas Penanaman Kedisiplinan Siswa 

 
Jumlah butir angket 

Sebelum diuji coba 

Jumlah butir angket 

Setelah diuji coba 

Jumlah butir angket yang 

Di uji Reabilitasnya 

26 butir angket 23 butir angket 0,96 butir angket 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa suatu instrument cukup dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah cukup 

baik. setelah di uji coba reliabilitas instrument yang digunakan sebagai alat 

pengumpulan data hasil diperoleh (0,96), dilihat dari Cronbach Alpha berdasarkan 

hasil perhitungan menggunakan program SPSS maka disimpulkan bahwa 

instrument tersebut reliabilitas lebih dari 0,70 yakni 0,96. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada halaman lampiran 

B. Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibraka yang diikuti siswa MA Al-Fatah  

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. 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.   
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Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) 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.1 

Adapun presentase kegiatan ekstrakurikuler paskibraka dapat dilihat 

melalui hasil penyebaran angket dengan 23 item yang mencakup dalam 7 

indikator, yaitu untuk memupuk semangat kebangsaan, cinta tanah air, bela 

negara, kepeloporan dan kepemimpinan, berdisiplin dan berbudi pekerti luhur 

dalam rangka penanaman character building generasi muda indonesia. Untuk 

lebih jelasnya akan penulis jelaskan ketujuh indikator variabel kegiatan 

ekstrakurikuler paskibraka. Untuk lebih jelasnya akan penulis jelaskan pernyataan 

angket tersebut dengan pilihan jawaban adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju 

serta sangat tidak setuju. Berikut ini akan dipaparkan satu-persatu tentang 

pernyataan dari instrument penelitian dengan menganalisis distribusi tabel sebagai 

berikut : 

 

 

 

                                                           

 
1 http: //arifhigashi. blogspot. com/2012/07/buku-panduan-paskibra-sekolah. html 
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Tabel 12 
Sebagai Generasi Penerus Bangsa, Kita Wajib Meneruskan Perjuangan 

Para Pahlawan yang Telah Gugur 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

8 
10 
10 
4 

25 % 
31 % 
31 % 
13 % 

Total  32 100% 

 
 

Dari tabel dan diagram lingkaran di atas dapat diketahui bahwa 25% 8 

orang siswa sanagat setuju dan 31% 10 orang siswa setuju, 31% 10 orang siswa 

tidak setuju, 13% orang siswa sangat tidak setuju. Jadi kesimpulanya berdasarkan 

presentase diatas siswa telah memiliki semangat kebangsaan walaupun ada 

sebangian siswa yang masih ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. Selanjutnya akan diketahui bagaimana pendapat siswa tentang setiap warga 

negara harus hafal pancasila, untuk memupuk semangat kebangsaan sebagai 

anggota paskibraka yang akan dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 13 
Setiap Warga Negara Harus Hafal Pancasila 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

10 
9 
10 
3 

31,3% 
28   % 
31,3% 
9,4% 

Total  32 100% 
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Dari tabel 13 di atas dapat diketahui bahwa 31,3% sangat setuju, 28% 

setuju, 31,3% tidak setuju dan 9.4% sangat tidak setuju. Berdasarkan persentase 

diatas siswa mempunyai sikap semangat kebangsaan hanya saja sebagian masih 

ada yang menjawab tidak setuju. Selanjutnya pernyataan, Pancasila harus tetap 

dipertahankan sebagai dasar negara yang akan dijelaskan pada tabel  berikut: 

Tabel 14 
Pancasila Harus Tetap dipertahankan Sebagai Dasar Negara 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

 a.  Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

8 
12 
8 
4 

25% 
37,5% 
25 % 
12,5% 

Total  32 100% 

 

Dari hasil pernyataan siswa diatas, ada 25% (8 orang siswa) menyatakan 

sangat setuju, 37,5% ( 12 orang siswa) menyatakan setuju, 25% (8 orang siswa) 

yang menyatakan tidak setuju dan 12,5% (4 orang siswa) menyatakan sangat 

tidak setuju. hal ini dapat disimpulkan bahwa para responden banyak yang 

menyatakan setuju bahwa Pancasila harus tetap dipertahankan sebagai dasar 

negara. Selanjutnya pernyataan tentang keanekaragaman suku dan budaya 

merupakan kodrat yang harus dijunjung dan dihormati setiap orang. Berikut 

tabelnya: 
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Tabel 15 
Keanekaragaman Suku dan Budaya Merupakan Kodrat yang Harus  

dijunjung dan dihormati Setiap Orang 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

14 
4 
8 
6 

43,75% 
12.5% 
25% 

18,75% 
Total  32 100% 

  

Dari tabel 15 diatas dapat diketahui bahwa keanekaragaman suku dan 

budaya merupakan kodrat yang harus dijunjung dan dihormati setiap orang 

adalah, siswa yang memilih alternative sangat setuju sebanyak 43,75% (14 orang 

siswa), yang memilih setuju 12,5% (4 orang siswa) yang menyatakan tidakan 

tidak setuju 25% (8 orang siswa ) yang menyatakan sangat tidak setuju 18,75% ( 

6 orang siswa ) dapat disimpulkan bahwa  Keanekaragaman suku dan budaya 

merupakan kodrat yang harus dijunjung dan dihormati setiap orang. Selanjutnya 

pernyataan masyarakat indonesia maupun siswa sekolah harus memperingati hari 

pahlawan berikut tabelnya: 

Tabel 16 
Masyarakat Indonesia Maupun Siswa Sekolah Harus  

Memperingati Hari Pahlawan 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

9 
12 
10 
1 

28% 
38% 
31% 
3% 

Total  32 100% 
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Dari tabel 16 di atas dapat diketahui yang mereka peroleh yang menjawab 

sangat setuju 28% (9 orang siswa ) kemudian yang setuju 38% (12 orang siswa ) 

dan yang tidak setuju 31% (10 orang siswa) dan yang sangat tidak setuju 3% ( 1 

orang siswa ) kesimpulanya bahwa 12 orang responden menjawab setuju jika 

masyarakat indonesia maupun siswa sekolah harus memperingati hari pahlawan 

selanjunya pernyataan tentang keanekaragaman suku dan budaya harus kita 

jadikan modal pembangunan, bukan justru kita jadikan sumber konflik berikut 

tabelnya : 

Tabel 17 
Keanekaragaman Suku dan Budaya Harus Kita Jadikan Modal  

Pembangunan Bukan Justru Kita Jadikan Sumber Konflik 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

14 
4 
8 
6 

43,75% 
12,5% 
25,% 

18,75% 
Total  32 100% 

 

Dari tabel 17 di atas diketahui  responden yang sangat setuju menyatakan 

43,75% (14 orang siswa) kemudian yang setuju 12,5% (4 orang siswa) dan tidak 

setuju 25% (8 orang siswa) yang sangat tidak setuju 18,75% (6 orang siswa) hal 

ini dapat disimpulkan bahwa siswa sangat setuju jika pernyataan 

keanekaragaman suku dan budaya harus kita jadikan modal pembangunan, bukan 

justru kita jadikan sumber konflik. Selanjutnya pernyataan  Seorang pelajar 
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seharusnya mempunyai cita-cita untuk membangun bangsa indonesia ini dengan 

wujud berbagai kegiatan positif berikut tabelnya: 

Tabel 18 
Seorang Pelajar Seharusnya Mempunyai Cita-Cita Untuk Membangun 

 Bangsa Indonesia Ini dengan Wujud Berbagai Kegiatan Positif 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

9 
2 
15 
6 

28% 
6,3% 
46,9% 
18,8% 

Total  32 100% 

 

Dari tabel 18 di atas diketahui responden yang menjawab sangat setuju 

28% (9 orang siswa) sedangkan yang setuju 6,3% (2 orang siswa) dan yang tidak 

setuju 46,9% (15 orang siswa) kemudian yang sangat tidak setuju 18,8% (6 orang 

siswa). Selanjutnya pernyataan setiap sekolah diwajibkan melakukan upacara 

bendera pada hari senin berikut tabelnya.  

Tabel 19 
Setiap Sekolah diwajibkan Melakukan Upacara  

Bendera pada Hari Senin 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

14 
4 
8 
6 

43,75% 
12,5% 
25% 

18,75% 
Total 32 100% 
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Dari tabel 19 di atas dapat diketahui, responden yang menjawab sangat 

setuju 43,75% (14 orang siswa) kemudian yang menjawab setuju 12,5% (4 orang 

siswa) yang menjawab tidak setuju 25% (8 orang siswa) dan yang menjawab 

sangat tidak setuju 18,75% (6 orang siswa) hal ini dapat disimpulkan bahwa 

Setiap sekolah diwajibkan melakukan upacara bendera pada hari senin. 

Selanjutnya pernyataan setiap kelas perlu ada lambang garuda pancasila dan 

bendera merah putih berikut tabelnya: 

Tabel 20 
Setiap Kelas Perlu ada Lambang Garuda Pancasila  

dan Bendera Merah Putih 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat tidak Setuju 

4 
20 
5 
3 

12,5% 
62,5% 

15,625% 
9,375% 

Total  32 100% 

 
Dari tabel 20 di atas dapat diketahui, responden yang sangat setuju 

12,5%(4 orang siswa) kemudian yang menjawab setuju 62,5% (20 orang siswa) 

dan yang menjawab tidak setuju 15,625% (5 orang siswa) yang menjawab sangat 

tidak setuju 9,375% (3 orang siswa) hal ini dapat disimpulkan setiap kelas perlu 

ada lambang garuda pancasila dan bendera merah putih.  Selanjutnya pernyataan  

setiap warga negara indonesia harus patuh terhadap aturan yang berlaku di 

negara Indonesia berikut tabelnya:  
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Tabel 21 
Setiap Warga Negara Indonesia Harus Patuh Terhadap  

Aturan yang Berlaku di Negara Indonesia 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

14 
4 
8 
6 

43,75% 
12,5% 
25% 

18,75% 
Total  32 100% 

 

Dari tabel 21 dapat kita ketahui, responden yang menjawab sangat setuju 

43,75% (14 orang siswa) sedangkan yang setuju 12,5% (4 orang siswa) dan yang 

tidak setuju 25% (8 orang siswa) kemudian yang sangat tidak setuju 18,75% (6 

orang siswa). Hal ini dapat disimpulkan responden sangat setuju setiap warga 

negara indonesia harus patuh terhadap aturan yang berlaku di negara indonesia. 

Selanjutnya pernyataan UUD 1945 mampu mewujudkan keadilan dalam hukum 

berikut tabelnya: 

Tabel 22 
UUD 1945 Mampu Mewujudkan Keadilan dalam Hukum 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

10 
9 
10 
3 

31,3% 
28% 

31,3% 
9,4% 

Total  32 100% 
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Dari tabel 22 diketahui responden yang menjawab sangat setuju 31,3% 

(10 orang siswa) sedangkan yang setuju 28% (9 orang siswa) dan yang tidak 

setuju 31,3% (10 orang siswa) kemudian yang sangat tidak setuju 9,4% (3 orang 

siswa). Hal ini dapat disimpulkan UUD 1945 mampu mewujudkan keadilan 

dalam hukum. Selanjutnya pernyataan UUD 1945 tidak mampu menjadikan 

pedoman dalam membangun kesejahteraan rakyat indonesia berikut tabelnya:  

Tabel 23 
UUD 1945 Tidak Mampu Menjadikan Pedoman dalam  

Membangun Kesejahteraan Rakyat Indonesia 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

6 
8 
4 
14 

18,75% 
25% 

12,5% 
43,75% 

Total  32 100% 

 

Dari tabel 23 diketahui responden yang menjawab sangat setuju 18,75% 

(6 orang siswa) sedangkan yang memberikan tanggapan setuju 25,% (8 orang 

siswa) dan yang tidak setuju 12,5% (4 orang siswa) kemudian yang sangat tidak 

setuju 43,8% (14 orang siswa). Hal ini dapat disimpulkan . UUD 1945  mampu 

menjadikan pedoman dalam membangun kesejahteraan rakyat Indonesia menurut 

responden. Selanjutnya pernyataan saya menguasai teknik-teknik berkomunikasi 

berikut tabelnya: 
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Tabel 24 
Saya Menguasai Teknik-Teknik Berkomunikasi 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

8 
10 
10 
4 

25% 
31,25% 
31,25% 
12,5% 

Total  32 100% 

 

Dari tabel 24 di atas di ketahui, responden yang menyatakan setuju 25% 

(8 orang siswa) sedangkan yang menjawab setuju 31,25% (10 orang siswa ) 

kemudian yang menjawab tidak setuju 31,25% (10 orang siswa) dan yang 

memberikan tanggapan sangat tidak setuju 12,5% (4 orang siswa) hasil angket 

diatas menunjukan bahwa sebagian besar siswa menguasai teknik-teknik 

berkomunikasi. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebagian besar siswa 

mengikuti paskibraka mempunyai teknik-teknik berkomunikasi. Selanjutnya 

pernyataan saya benar dan tepat dalam mengambil keputusan  berikut tabelnya : 

Tabel 25 
Saya Benar dan Tepat dalam Mengambil Keputusan 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

9 
12 
10 
1 

28,1% 
37,5% 
31,3% 
3,1% 

Total  32 100% 
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Dari tabel 25 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju  28,1% ( 9 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 37,5% (12 

orang siswa kemudian yang tidak setuju 31,3% (10 orang siswa) dan yang sangat 

tidak setuju 3,1% (1 orang siswa). Hasil data di atas di dapat bahwa responden 

yang menyatakan 37,5% 12 orang siswa benar dan tepat dalam mengambil 

keputusan. Selanjutnya pernyataan saya memiliki stamina ( daya kerja ) dan 

antusiasme yang benar berikut tabelnya:  

Tabel 26 
Saya Memiliki Stamina ( Daya Kerja ) dan Antusiasme yang Benar 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

14 
4 
8 
6 

43,75% 
25% 

12,5% 
18,75% 

Total  32 100% 

 

Dari tabel 26 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 43,75% (14 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 25% (4 orang 

siswa kemudian yang tidak setuju 12,5% (8 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 18,75% (6 orang siswa). Dari data di atas 14 responden menjawab sangat 

setuju. Selanjutnya pernyataan saya obyektif dalam arti dapat menguasai emosi 

dan lebih banyak memperlakukan rasio berikut tabelnya: 
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Tabel 27 
Saya Obyektif dalam Arti Dapat Menguasai Emosi dan  

Lebih Banyak Memperlakukan Rasio 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

9 
2 
15 
6 

28,% 
6,3% 
46,9% 
18,8% 

Total  32 100% 

 

Dari tabel 27 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 28% (9 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 6,3% (2 orang siswa  

kemudian yang tidak setuju 46,9% (15 orang siswa) dan yang sangat tidak setuju 

18,8% (6 orang siswa). Selanjutnya pernyataan harus adil dalam memperlakukan 

bawahan berikut tabelnya: 

Tabel 28 
Harus Adil dalam Memperlakukan Bawahan 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

14 
4 
8 
6 

43,75% 
12,5% 
25% 

18,75% 
Total  32 100% 

 

Dari tabel 28 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 43,75% (14 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 12,5% (4 orang 

siswa kemudian yang tidak setuju 25% (8 orang siswa) dan yang sangat tidak 
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setuju 18,75% (6 orang siswa). Dari data di atas  dapat disimpulkan siswa sangat 

setuju jika harus adil dalam memperlakukan bawahan. Selanjutnya pernyataan 

siswa saya memakai atribut lengkap ketika mengikuti upacara bendera berikut 

tabelnya: 

Tabel 29 
         Saya Memakai Atribut Lengkap Ketika Mengikuti Upacara Bendera 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

9 
2 
15 
6 

28% 
6,3% 
46,9% 
18,8% 

Total  32 100% 

 

Dari tabel 29 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 28% (9 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 6,3 % (2 orang 

siswa kemudian yang tidak setuju 46,9 % (15 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 18,8% ( 6 orang siswa). Dari data di atas dapat disimpulkan saya memakai 

atribut lengkap ketika mengikuti upacara bendera. Selanjutnya pernyataan Saya 

memberitahukan ketidakhadiran atau terlambat dalam latihan di sekolah dan 

kegiatan lainnya yang berhubungan dengan paskibraka berikut tabelnya: 
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Tabel 30 
Saya Memberitahukan Ketidakhadiran atau Terlambat dalam Latihan di  
Sekolah dan Kegiatan Lainnya yang Berhubungan dengan Paskibraka 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

14 
4 
8 
6 

43,75% 
12,5% 
25% 

18,75% 
Total  32 100% 

 

Dari tabel 30 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 43,75% (14 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 12,5% (4  orang 

siswa kemudian yang tidak setuju 25 % (8 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 18,75% (6 orang siswa). Dapat disimpulkan responden yang menjawab 14 

orang sangat setuju dengan pernyataan memberitahukan ketidakhadiran atau 

terlambat dalam latihan di sekolah dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan 

paskibraka. Selanjutnya pernyataan saya datang ke sekolah tepat waktu berikut 

tabelnya: 

Tabel 31 
Saya Datang ke Sekolah Tepat Waktu 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

4 
20 
5 
3 

12,5% 
62,5% 
15,6% 
9,4% 

Total  32 100% 
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Dari tabel 31 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 12,5% (4 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 62,5% (20 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 15,6 % (5 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 9,4% (3 orang siswa). Hal ini dapat di simpulkan responden menjawab 

62,5% 20 orang siswa setuju dengan pernyataan saya datang ke sekolah tepat 

waktu . Selanjunya pernyataan melaksanakan tugas piket tidak dengan penuh 

tanggung jawab  berikut tabelnya: 

Tabel 32 
Melaksanakan Tugas Piket Tidak dengan Penuh Tanggung Jawab 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

7 
10 
9 
6 

21,9% 
31,3% 
28,% 
18,8% 

Total  32 100% 

 

Dari tabel 32 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 21,9% (7 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 31,3% (10 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 28 % (9 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 18,8% (6 orang siswa). Hal ini dapat disimpulkan siswa melaksanakan tugas 

piket dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya pernyataan berbicara sopan 

kepada kepala sekolah guru, karyawan dan teman berikut tabelnya: 
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Tabel 33 
Berbicara Sopan Kepada Kepala Sekolah Guru, Karyawan dan Teman 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

10 
9 
10 
3 

31,3% 
28% 

31,3% 
9,4% 

Total  32 100% 

 

Dari tabel 33 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 31,3% (10 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 28% (9 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 31,3 % (10 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 9,4 % (3 orang siswa). Dari hasil pernyataan tersebut maka dapat kita 

simpulkan bahwa siswa berbicara sopan kepada kepala sekolah guru, karyawan 

dan teman. Selanjunya pernyataan tentang ketika berjumpa di jalan dengan 

rombongan yang saya kenal saya terlebih dahulu memberi salam berikut tabelnya: 

Tabel 34 
Ketika Berjumpa di Jalan dengan Rombongan yang Saya Kenal  

Saya Terlebih dahulu Memberi Salam 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

8 
12 
8 
4 

25% 
37,5 % 
25% 

12,5% 
Total  32 100% 
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Dari tabel 34 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 25% (8 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 37,5% (12 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 25% (8 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 12,5 % (4 orang siswa). Dari pernyatan  tersebut dapat disimpulkan bahwa 

responden menjawab setuju jika ketika berjumpa di jalan dengan rombongan yang 

saya kenal saya terlebih dahulu memberi salam.   

Dengan melihat pernyataan setiap item tabel diatas, berdasarkan uraian 

yang telah penulis paparkan, maka penulis melihat kegiatan ekstrakurikuler 

paskibraka dalam kategori tinggi, sedang, rendah, selanjutnya penulis analoginya 

dengan kategori baik, sedang, dan buruk untuk menjawab pertanyaan rumusan 

masalah yang pertama, dan untuk melihat kategori Tinggi, sedang, dan Rendah  

tersebut, maka dicari nilai meannya terlebih dahulu. Data mentah dari tabel yang 

telah dipaparkan di atas untuk variabel kegiatan ekstrakurikuler paskibraka adalah 

sebagai berikut : 

47 70 34 44 77 81 39 77 86 47 39

 42  69 85  73 75 80 92 43 59 44 77

 81 39 77 86 47 39 42 69 85 73 

 

 

  



102 

 

 
 

 Dari data mentah variabel kegiatan ekstrakurikuler paskibraka diatas 

kemudian selanjutnya menentukan Range , interval kelas, dan panjang kelas. 

  Range ( R) = H -  L  +  1 

 H (Nilai tertinggi) =  92 

 L (Nilai terendah) =  34   

N = 32  

  Maka (R)  =  H – L +  1 

  92 – 34 + 1 =  59 

	�
�   =   

��
�   =  8,428 = 9 

Jadi untuk variabel kegiatan ekstrakurikuler paskibraka (variabel X ), interval 

kelasnya yaitu 7 dengan  panjang kelasnya 9, kemudian  selanjutnya dibuat tabel 

distribusi frekuensi  seperti berikut : 

Tabel 35 
Perhitungan Mean (X) 

 
Interval 

Kelas 
F X FX X2 FX2 

86 - 92 

79 - 85 

72 - 78 

65 - 71 

58 - 64 

51 - 57 

44 - 50 

37 - 43 

30 – 36 

4 

4 

7 

3 

1 

0 

5 

7 

1 

89 

82 

75 

68 

61 

54 

47 

40 

33 

356 

328 

525 

204 

61 

0 

235 

280 

33 

7921 

6724 

5625 

4624 

3721 

2916 

2209 

1600 

1089 

31684 

26896 

39375 

13872 

3721 

0 

11045 

11200 

1089 

Jumlah 32  2022  138882 
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Berdasarkan perhitungan diatas, selanjutnya dicari mean (rata-rata) sebagai 

berikut: 

 X = ���  = 202232  = 63,1875 

 Dari tabel di peroleh Σ FX2 = 138882 sedangkan N= 32, dengan demikian 

dapat diketahui SD nya : 

SD =  �∑���
� −��∑��

� ��=�������
�� −��� ���� �

�
 

= !4340,0625 − !3992,66016� 

     =   √347,40234 =  18,64 

 Setelah diketahui mean skor dan standar deviasi skor tentang paskibraka, 

maka selanjutnya adalah menetapkan kategori tinggi, sedang dan rendah (TSR) 

adapun kategori tesebut adalah 

Tinggi = Mx + 1.SD 

  = 63,1875 + 1. (18,64) 

  = 63,1875 + 18,64 

  = 81, 8275 dibulatkan 82 ke atas dengan interval kelasnya (83 – 92) 

Sedang = Mx – 1. SDx sampai dengan Mx + 1. SDx 

   = 63,1875 – 1. (18,64) 

   = 63,1875 – 18,64 

   = 44,5475 dibulatkan 44 sampai dengan: 
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   = Mx + 1. SDx  

   = 63,1875 + 1. (18,64) 

   = 63,1875 + 18,64 

   = 81,8275 dibulatkan menjadi 82 

  Jadi untuk kategori sedang interval kelasnya antara (44 – 82) 

 Rendah = Mx – 1.SDx 

  =  63,1875 – 1. (18,64) 

  =  63,1875 – 18,64 

  =  44,5475 dibulatkan  44 kebawah, interval kelasnya ( 34 – 43) 

Dari diatas selanjutnya dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi relatif 

berikut ini : 

Tabel 36 
Distribusi Frekuensi dan Persentase TSR Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler 

Paskibraka yang diikuti Oleh Siswa MA Al-Fatah Palembang 
 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Tinggi (T) 5 15,625 = 16 % 

2 Sedang (S) 19 59,375 =  59 % 

3 Rendah  (R) 8 25 = 25 % 

 Jumlah 32 100 % 

 

 Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang termasuk 

kategori tinggi berjumlah 5 orang siswa dengan presentase 16 %, kategori sedang 

19 orang siswa dengan presentase 59 %, dan kategori rendah 8 orang siswa dengan 
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presentase 25%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler paskibraka termasuk kategori sedang atau cukup. 

C. Penanaman Kedisiplinan Siswa di MA Al-Fatah Palembang 

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.2 

 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.3 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.4 

kondisi yang tercipta dan penanaman melalui proses dari serangkaian perilaku 

yang menunjukan nilai-nilai kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, keteraturan dan 

ketertiban. 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 

                                                           

 2 Suharsimi Arikunto,Manajemen Pengajaran ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm.114 
3 Tim Penyusun Kamus Pusat dan penembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2008), hlm. 208 
 4 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 2010), hlm. 128 
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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: 5 

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. 

Untuk mengetahui jawaban responden tentang penanaman kedisiplinan siswa 

dapat diketahui dari beberapa indikator yang telah penulis jelaskan diatas. Jawaban 

atas pernyataan itu dapat penulis uraikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel 37 
Menurut Saya Mencari Gagasan / Ide Baru Untuk Menyelesaikan yang 

Berkaitan Proses Belajar Adalah Membantu Mengembangkan 
Pola Pikir dalam Diri Siswa 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

9 
8 
9 
6 

28,1% 
25 % 
28,1% 
18,8% 

Total  32 100% 

 

                                                           

 5 E. Mulyasa,  Kurikulum  Berbasis Kompetensi, ( Konsep, Karakteristik dan Implementasi), 
( Bandung: Remaja Rosya Karya, 2006 ), hlm. 109 
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Dari tabel 37 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 28,1% (9 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 25% (8 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 28,1% (9 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 18,8 % (6 orang siswa). Dari pernyataan  responden di atas dapat kita 

simpulkan bahwa pernyataan saya mencari gagasan/ ide baru untuk menyelesaikan 

yang berkaitan proses belajar adalah membantu mengembangkan pola pikir dalam 

diri siswa. Selanjutnya bergotong-royong dengan teman sekolah saya dalam 

kegiatan jum'at bersih jum'at sehat menunjukkan salah satu sikap berkembangnya 

pola pikir siswa berikut tabelnya: 

                Tabel 38 
Bergotong-Royong dengan Teman Sekolah Saya dalam Kegiatan Jum'at 

Bersih Jum'at Sehat Menunjukkan Salah Satu Sikap Berkembangnya 
Pola Pikir Siswa 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

10 
11 
9 
2 

31,3% 
 34,4 % 
28,% 
6,3% 

Total 32 100% 
 

Dari tabel 38 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 31,3 % (10 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 34,4% (11 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 28,% (9 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 6,3% (2 orang siswa) . Dari pernyataan responden siswa setuju bergotong 

royong dengan teman sekolah saya dalam kegiatan jum’at bersih jum’at sehat 

menunjukan salah satu sikap berkembangnya pola pikir siswa. 
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Tabel 39 
Dengan Adanya Pola Pikir dalam Diri Manusia Saya Sebagai Seorang Siswa 

Melaksanaan Tugas Tanpa Terlebih dahulu diingatkan  
dan ditegur Oleh Guru 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

9 
8 
9 
6 

28,1% 
 25% 
28,1% 
18,8% 

Total  32 100% 

 

Dari tabel 39 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 28,1 % (9 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 25% (8 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 28,1% (9 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 18,8% (6 orang siswa). Dari pernyataan  responden tersebut dapat kita 

simpulkan bahwa siswa dapat mengembangkan sikap dan perilakunya didalam 

dilingkungan sekolah. Selanjutnya pernyataan siswa dapat mengembangkan sikap 

dan perilakunya didalam lingkungan sekolah berikut tabelnya:  

Tabel 40 
Siswa Dapat Mengembangkan Sikap dan Perilakunya  

didalam dilingkungan Sekolah 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

11 
6 
9 
6 

34,4% 
18,8 % 
28% 

18,8% 
Total  32 100% 
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Dari tabel 40 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 34,4 % (11 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 18,8% (6 orang 

siswa kemudian yang tidak setuju 28% (9 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 18,8% (6 orang siswa) . Berdasarkan jawaban responden diatas 34,4% 11 

orang siswa sangat setuju jika pernyataan siswa dapat mengembangakan sikap dan 

perilakunya didalam lingkungan sekolah. Selanjutnya pernyataan dengan 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif dalam mengisi waktu luang merupakan 

perilaku yang baik dalam membantu peserta didik meningkatkan standar 

perilakunya. Berikut tabelnya: 

Tabel 41 
Dengan Kegiatan-Kegiatan yang Positif dalam Mengisi Waktu Luang  

Merupakan Perilaku yang Baik dalam Membantu Peserta  
Didik Meningkatkan Standar Perilakunya 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak 

Setuju 

8 
10 
10 
4 

25% 
 31.3% 
31,3% 
12,5% 

Total  32 100% 

 

Dari tabel 41 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 25 % (8 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 31,3% (10 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 31,3% (10 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 12,5% (4 orang siswa). Selanjutnya pernyataan Saya memperhatikan 

kerapian diri baik itu dari pakaian sampai bentuk rambut berikut tabelnya:  
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Tabel 42 
Saya Memperhatikan Kerapian Diri Baik Itu dari Pakaian Sampai Bentuk Rambut 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

9 
8 
9 
6 

28,1% 
25% 

28,1% 
18,8% 

Total  32 100% 

 

 Dari tabel 42 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju  28,1%( 9 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 25% (8 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju  28,1% (9 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 18,8% (6 orang siswa). Selanjutnya pernyataan Memakai seragam sekolah 

adalah salah satu menggunakan pelaksanaan aturan sekolah sebagai alat untuk 

menegakkan disiplin berikut tabelnya: 

Tabel 43 
Memakai Seragam Sekolah Adalah Salah Satu Menggunakan Pelaksanaan Aturan 

Sekolah Sebagai Alat untuk Menegakkan disiplin 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

7 
3 
15 
7 

21,9% 
9,4% 
46,9% 
21,9% 

Total  32 100% 

  

 



111 

 

 
 

Dari tabel 43 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 21,9% (7 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 9,4 % (3 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 46,9% (15 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 21,9% (7 orang siswa). Selanjutkan  pernyataan Menggunakan pelaksanaan 

aturan sekolah sebagai alat untuk menegakkan disiplin diri saya sebagai siswa 

berikut tabelnya: 

Tabel 44 
Menggunakan Pelaksanaan Aturan Sekolah Sebagai Alat ntuk  

Menegakkan disiplin Diri Saya Sebagai Siswa 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

13 
4 
7 
8 

40,6% 
12,5% 
21,9% 
25% 

Total  32 100% 

  

 Dari tabel 44 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 40,6% (13 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 12,5% (4 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 21,9% (7 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 25% (8 orang siswa). Dengan demikian dapat disimpulkan Menggunakan 

pelaksanaan aturan sekolah sebagai alat untuk menegakkan disiplin diri siswa 

sebagai sebagai peserta didik. Selanjutkan pernyataan  Mentaati tata tertib sekolah 

berarti saya menggunakan pelaksanaan aturan sekolah sebagai alat untuk 

menegakkan disiplin berikut tabelnya: 
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Tabel 45 
Mentaati Tata Tertib Sekolah Berarti Saya Menggunakan Pelaksanaan  

Aturan Sekolah sebagai Alat untuk Menegakkan disiplin 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak 

Setuju 

11 
6 
9 
6 

34,4% 
18,8% 
28% 

18,8% 

Total  32 100% 

  

 Dari tabel 45 diatas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 34,4% (11 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 18,8% (6 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 28% (9 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 18,8% (6 orang siswa). Selanjutnya  pernyataan  tentang melaksanakan 

tugas piket dengan penuh tanggung jawab karena saya takut melanggar 

pelaksanaan aturan sekolah sebagai alat menegakkan disiplin. 

Tabel 46 
Melaksanakan Tugas Piket dengan Penuh Tanggung Jawab Karena Saya Takut  

Melanggar Pelaksanaan Aturan Sekolah Sebagai  
Alat Menegakkan disiplin 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

9 
8 
9 
6 

28,1% 
25% 

18,1% 
18,8% 

Total  32 100% 
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Dari tabel 46 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 28,1% (9 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 25% (8 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 18,1% (9 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 18,8% (6 orang siswa). Selanjutnya dengan pernyataan mengunakan 

pelaksanaan aturan sekolah membuat saya memanajemen diri untuk lebih disiplin 

dalam membagi waktu berikut tabelnya: 

Tabel 47 
Menggunakan Pelaksanaan Aturan Sekolah Membuat Saya Memanajemen  

Diri untuk Lebih disiplin dalam Membagi Waktu 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak 

Setuju 

8 
13 
6 
5 

25% 
40,6% 
18,8% 
15,6% 

Total  32 100% 

 

Dari tabel 47 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 25% (8 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 40,6% (13 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 18,8% (6 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 15,6% (5 orang siswa). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa 

setuju dengan pernyataan menggunakan pelaksanaan aturan sekolah membuat saya 

memanajemen diri untuk lebih disiplin dalam membagi waktu.   
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Tabel 48 
Terlibat Perkelahian Atau Tawuran Pelajar Merupakan Tidak Menggunakan  

Pelaksanaan Aturan Sekolah Sebagai Alat untuk Menegakkan disiplin 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

6 
9 
6 
11 

18,8% 
28% 

18,8% 
34,4% 

Total  32 100% 

 

 Dari tabel 48 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 18,8% ( 6 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 28% (9 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 18,8% (6 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 34,4% (11 orang siswa). Selanjutnya pernyataan Tidak hadir dalam kegiatan 

ekstrakurikuler yang dipilih merupakan pelanggaran aturan sekolah  sebagai alat 

untuk menegakan disiplin berikut tabelnya: 

Tabel 49 
Tidak Hadir dalam Kegiatan Ekstrakurikuler yang dipilih Merupakan  

Pelanggaran Aturan Sekolah  Sebagai Alat untuk  
Menegakan disiplin 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

3 
9 
11 
9 

9,4% 
28,1% 
34,4% 
28,1% 

Total  32 100% 
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 Dari tabel 49 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 9,4% (3 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 28,1% (9 orang 

siswa kemudian yang tidak setuju 34,4% (11 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju  tidak setuju 28,1%. Selanjutnya dengan pernyataan saya tidak mengikuti 

upacara bendera tanpa alasan berikut tabelnya: 

Tabel 50 
Saya Tidak Mengikuti Upacara Bendera, Tanpa Alasan 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

3 
9 
11 
9 

9,4% 
28,1% 
34,4% 
28,1% 

Total  32 100% 

  

 Dari tabel 50 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 9,4% ( 3 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 28,1% (9 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 34,4% ( 11 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 28,1% (9 orang siswa). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

responden yang menjawab tidak  setuju 34,4% (11 orang siswa) dengan 

pernyataan  saya tidak mengikuti upacara bendera, tanpa alasan. Selanjutnya 

pernyataan Saya mengerjakan tugas dari guru berikut tabelnya: 
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Tabel 51 
Saya Mengerjakan Tugas dari Guru 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

11 
6 
9 
6 

34,4% 
18,8% 
28% 

18,8% 
Total  32 100% 

 

Dari tabel 51 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 34,4% (11 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 18,8% (6 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 28% (9 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 18,8% (6 orang siswa). 

Tabel 52 
Saya Memberi Keterangan Saat Tidak Hadir 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

10 
3 
12 
7 

31,3% 
9,4% 
37,5% 
21,9% 

Total  32 100% 

 

Dari tabel 52 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 31,3% (10 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 9,4% (3 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 37,5% ( 12 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 21,9% (7 orang siswa). 
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Tabel 53 
Meminta Izin Kepada Guru Piket Ketika Saya Ingin Meninggalkan Sekolah 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

10 
10 
8 
4 

31,25% 
31,25% 

25% 
12,5% 

Total  32 100% 

  

 Dari tabel 53 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 31,25% (10 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 31,25% (10 

orang siswa kemudian yang tidak setuju 25% (8 orang siswa) dan yang sangat 

tidak setuju 12,5% (6 orang siswa). Selanjutnya pernyataan saya meminta izin 

kepada guru mata pelajaran ketika ingin meninggalkan pelajaran berikut tabelnya: 

Tabel 54 
Saya Meminta Izin Kepada Guru Mata Pelajaran Ketika Ingin  

Meninggalkan Pelajaran 
 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

9 
4 
13 
6 

28,1% 
12,5% 
40,6% 
18,8% 

Total  32 100% 

  

 Dari tabel 54 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 28,1% (9 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 12,5% (4 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 40,6% (13 orang siswa) dan yang sangat tidak 
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setuju 18,8% (6 orang siswa). Selanjutnya pernyataan  Saya membuang sampah 

pada tempatnya berikut tabelnya: 

Tabel 55 
Saya Membuang Sampah Pada Tempatnya 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak 

Setuju 

10 
4 
10 
8 

31,25% 
12,5% 
31,25% 

25% 

Total  32 100% 

 

Dari tabel 55 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 31,5% (10 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 12,5% (4 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 31,25% (10 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 25% (8 orang siswa). 

Tabel 56 
Tidak Membayar Sumbangan Lainnya Tepat Waktu. 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

5 
6 
13 
8 

15,6% 
18,8% 
40,6% 
25% 

Total  32 100% 
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Dari tabel 56 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 15,6% (5 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 18,8% (6 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 40,6% (13 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 25% (8 orang siswa). 

Tabel 57 
Saya Membayar SPP Tepat Waktu 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

4 
17 
7 
4 

12,5% 
53,1% 
21,9% 
12,5% 

Total  32 100% 

 

Dari tabel 57 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 12,5% (4 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 53,1% (17 orang 

siswa kemudian yang tidak setuju 21,9% (7 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 12,5% (4 orang siswa). 

Tabel 58 
Berbicara Sopan Pada Kepala Sekolah, Guru, Karyawan dan Teman 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

11 
9 
8 
4 

34,4% 
28,1% 
25% 

12,5% 
Total  32 100% 
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Dari tabel 58 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 34,4% (11 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 28,1% (9 orang 

siswa kemudian yang tidak setuju 25% (8 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 12,5% (4 orang siswa ). 

Tabel 59 
Berkelakuan Baik Walaupun di Luar Jam Sekolah 

 
Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Tidak Setuju 
d. Sangat Tidak Setuju 

8 
11 
9 
4 

25% 
34,4% 
28,1% 
12,5% 

Total  32 100% 

 

Dari tabel 59 di atas dapat diketahui, responden yang menyatakan sangat 

setuju 25% (8 orang siswa)  sedangkan yang menjawab setuju 34,4% (11 orang 

siswa) kemudian yang tidak setuju 28,1% (9 orang siswa) dan yang sangat tidak 

setuju 12,5% (4 orang siswa ) 

 Dengan melihat pernyataan setiap item pada tabel di atas, berdasarkan uraian 

yang telah penulis paparkan, maka penulis ingin pembentukan kedisiplinan siswa itu 

dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah, selanjutnya penulis analogikan dengan 

kategori baik, sedang, dan rendah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang 

kedua dan untuk melihat kategori tinggi, sedang,rendah tersebut, maka harus dicari 

nilai meannya terlebih dahulu. 
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Data mentah penanaman kedisiplinan siswa sebagai berikut : 

45 65 39 80 83 36 79 87 47 35 

44 67 87 78 77 77 92 44 56 39 

49 70 41 74 86 38 74 86 46 37 

39 71 

Dari data mentah variabel penanaman kedisiplinan siswa diatas kemudian 

selanjutnya menentukan Range , interval kelas, dan panjang kelas. 

Range ( R) = H -  L  +  1 

 H (Nilai tertinggi) =  92 

 L (Nilai terendah) =  35   

N = 32  

Maka (R)  =  H – L +  1 

  92 – 35 + 1 =  58 

	�
�   =   

��
�   =  8,285 = 9 

Jadi untuk variabel penanaman kedisiplinan siswa (variabel Y ), interval 

kelasnya yaitu 7 dengan  panjang kelasnya 9, kemudian  selanjutnya dibuat tabel 

distribusi frekuensi  seperti berikut : 

 

 

 

 



122 

 

 
 

Tabel 60 
Perhitungan Mean (Y) 

 
Interval Kelas F Y FY Y2 FY2 

86 – 92 
79 - 85 
72 - 78 
65 - 71 
58 - 64 
51 - 57 
44 - 50 
37 - 43 
30 - 36 

5 
3 
5 
4 
0 
1 
6 
6 
2 

89 
82 
75 
68 
61 
54 
47 
40 
33 

445 
246 
375 
272 
0 
54 
282 
240 
66 

7921 
6724 
5625 
4624 
3721 
2916 
2209 
1600 
1089 

39605 
20172 
28125 
18496 

0 
2916 
13254 
9600 
2178 

Jumlah 32  1980  136524 
 

Berdasarkan perhitungan di atas, selanjutnya dicari mean (rata-rata) sebagai 
berikut: 

 Y = 
'	�(
�  = 

��� 
��  = 61,875 

 Setelah diketahui harga mean, selanjutnya adalah mencari harga Standar 

Deviasi (SD) skor kelompok sebagai berikut: 

SD =  �∑���
� −��∑��

� ��=���)��*
�� −����� �� �

�
 

= !4266,375 − !3828,5156� 

     =   !437,859375 =  20,9 

 Setelah diketahui mean skor dan standar deviasi skor tentang penanaman 

kedisiplinan, maka selanjutnya adalah menetapkan kategori tinggi, sedang, dan 

rendah(TSR) adapun kategori tersebut adalah: 

 



123 

 

 
 

Tinggi = My + 1.SDy 

  = 61,875 + 1.(20,9) 

  = 61,875 + 20,9 

  = 82,775 dibulatkan menjadi 83 keatas, dengan intervalnya (84-92) 

          Sedang = My + 1.SDy sampai dengan My – 1. SDy 

  = 61,875 + 1. (20,9) 

  = 61,875 + 20,9 

  = 82,775 dibulatkan menjadi 83 Sampai dengan : 

  = My – 1. SDy 

  = 61,875 – 1. (20,9)  

  = 61,875 – 20,9 

  = 40,975 dibulatkan menjadi 41 

  Jadi untuk kategori sedang antara 41-83 keatas 

         Rendah = My – 1.SDy 

  = 61,875 – 1. (20,9) 

  = 61,875 – 20,9 

  = 40,975 dibulatkan 41 kebawah, intervalnya antara (35 - 40) 

 Dan hasil kategori tinggi, sedang, dan rendah maka dibuat tabel distribusi 

frekuensinya sebagai berikut : 
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Tabel 61 
Distribusi Frekuensi dan Persentase TSR Tentang Penanaman  

Kedisiplinan Siswa MA Al Fatah Palembang 
 

No Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 

1 Tinggi (T) 5 15,625 = 16 % 

2 Sedang (S) 20 62,5 = 62 % 

3 Rendah (R) 7 21,875 = 22 % 

 Jumlah 32 100% 

  

 Dilihat dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang termasuk 

kategori tinggi 5 orang dengan persentase 16 % dan kategori sedang 20 orang siswa 

dengan persentase 62 % dan kategori rendah 7 orang siswa dengan persentase 22 %. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanaman kedisiplinan siswa MA Al-

Fatah Palembang termasuk kategori sedang. 

D. Hubungan antara Kegiatan Eksrakurikuler Paskibraka dengan Penanaman 

Kedisiplinan siswa di MA Al-Fatah Palembang 

 Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kegiatan ekstrakurikuler paskibraka 

dengan penanaman kedisiplinan siswa di MA Al Fatah Palembang, maka penulis 

menggunakan teknik analisis korelasi Product Moment dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

 Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada 32 responden dengan 23 butir 

item soal dan alternative jawaban, berkenaan dengan kegiatan ekstrakurikuler 

paskibraka dan  diperoleh  skor mentah sebagai berikut :  
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47 70 34 44 77 81 39 77 86 47  

39 42 69 85  73 75 80 92 43 59  

44 77 81 39 77 86 47  39 42 69  

85 73  

 Sedangkan  berdasarkan hasil penyebaran angket kepada 32 responden dengan 

23 butir item soal dan alternative jawaban, berkenaan dengan penanaman 

kedisiplinan siswa, diperoleh skor mentah sebagai berikut : 

45 65 39 80 83 36 79 87 47 35 

44 67 87 78 77 77 92 44 56 39 

49 70 41 74 86 38 74 86 46 37 

39 71 

 Untuk menganalisa data yang diperoleh dari kegiatan ekstrakurikuler 

paskibraka dengan penanaman kedisiplinan siswa, penulis membuat tabel 

perhitungan analisis data dengan mencari nilai statistik dasar sebagai berikut : 

Tabel 62 
Hubungan Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibraka dengan Penanaman  

Kedisiplinan Siswa  di MA Al Fatah Palembang 
 

No X Y XX YY XY 
1. 47 45 2209 2025 2115 
2. 70 65 4900 4225 4550 
3. 34 39 1156 1521 1326 
4. 44 80 1936 6400 3520 
5. 77 83 5929 6889 6391 
6. 81 36 6561 1296 2916 
7. 39 79 1521 6241 3081 
8. 77 87 5929 7569 6699 
9. 86 47 7396 2209 4042 
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10. 47 35 2209 1225 1645 
11. 39 44 1521 1963 1716 
12. 42 67 1746 4489 2814 
13. 69 87 4761 7569 6003 
14. 85 78 7225 6084 6630 
15. 73 77 5329 5929 5621 
16. 75 77 5625 5929 5775 
17. 80 92 6400 8464 7360 
18. 92 44 8464 1936 4048 
19. 43 56 1849 3136 2408 
20. 59 39 3481 1521 2301 
21. 44 49 1936 2401 2156 
22. 77 70 5929 4900 5390 
23. 81 41 6561 1681 3321 
24. 39 74 1521 5476 2886 
25. 77 86 5929 7396 6622 
26. 86 38 7396 1444 3286 
27. 47 74 2209 5476 3478 
28. 39 86 1521 7396 3354 
29. 42 46 1746 2116 1932 
30. 69 37 4761 1369 2553 
31. 85 39 7225 1521 3315 
32. 73 71 5329 5041 5183 

 2018 1898 138210 126904 124437 
 

Dari tabel diatas diperoleh data Kegiatan Esktrakurikuler Paskibraka dan 

Penanaman Kedisiplinan Siswa di MA Al Fatah Palembang sebagai berikut : 

Σx = 2018, Σy = 1898, Σx2 =138210, Σy2 = 126904, Σxy2 = 124437 

Jumlah sampel (N) = 32 

 Setelah didapatkan hasil dari tabel diatas, maka penulis mencari jumlah 

kuadarat (JK) untuk variabel kegiatan ekstrakurikuler paskibraka dan variabel 

penanaman kedisiplinan siswa. Untuk mencari jumlah kuadrat (JK) variabel X 

tersebut maka penulis menggunakan rumusan sebagai berikut : 
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 JKx  = ΣX
2 {(Σ X )

2 : N} 

 JKx=  138210 – {(2018)2 : 32} 

 JKx = 138210–(4072324: 32) 

 JKx = 138210 –127260,125 

 JKx = 10949,875 

Jadi, nilai jumlah kuadrat (JK) untuk variabel (X),kegiatan ekstrakurikuler 

paskibraka adalah 10949,875. Kemudian selanjutnya penulis mencari jumlah 

kuadrat (JK) untuk variabel (Y), penanaman kedisiplinan siswa dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

JKy  = Σy
2 {(Σ y )

2 : N} 

 JKy=  126904 – {(1898)2 : 32} 

 JKy=  126904–(3602404 : 32) 

 JKy = 126904 –112575,125 

 JKy = 14328,875 

 Jadi, nilai jumlah kuadrat variabel penanaman kedisiplinan siswa (Y) adalah 

14328,875 setelah mencari jumlah kuadrat, maka penulis mencari jumlah produk 

(JP) dengan rumus sebagai berikut : 

 JPxy = Σxy - {(Σ x) (Σ y) : N} 

JPxy = 124437–{(2018) (1898) : 32} 

JPxy = 124437 – (3830164 : 32) 

JPxy = 124437–119692,625 

JPxy = 4744,375 
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Dari rumus di atas diperoleh data kegiatan ekstrakurikuler paskibraka dengan 

penanaman kedisiplinan siswa yang berjumlah 32 orang responden dengan kuadrat 

X adalah 2018, jumlah kuadrat Y adalah 1898, dan jumlah JPxyadalah 124437. 

Dari hasil data di atas maka penulis dapat mencari jumlah koefisien korelasi 

(rxy) dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

rxy = JPxy : !{(JK/)(JK1)} 

rxy = 4744,375 : {!10949,875)(14328,875 

rxy = 4744,375 : {!156899390,14 

rxy = 4744,375 : 12525,94 

jadirxy = 0,3787 

Jadi hasil jumlah koefisien adalah 0,3787, setelah penulis dapatkan hasil rxy 

atau r hitung maka penulis dikonsultaikan dengan r tabel, diperoleh harga tabel r 

product moment untuk N= 32 adalah sebagai berikut : 

R 1% = 0,449 dan R 5% = 0,349 

Jadi rxy = 0,3787 

Melihat data diatas, maka hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler 

paskibraka dengan penanaman kedisiplinan siswa tergolong signifikan, oleh 

karena itu maka hipotesis Ha diterima dan hipotesis Ho ditolak. Hasil analisis di 

atas akan penulis lihat seberapa besar Koefisien Determinasi atau pengaruh 

variabel lain yang mendukung tercapainya penanaman kedisiplinan siswa. 

Perhitunganya adalah sebagai berikut : 
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rxy = 0,3787rxy
2 = 0,1434 

rxy
2 = 14,34% 

Setelah didapatkan nilai koefisien determinasi yang berjumlah 14,34% maka 

penulis mengiterprestasikan hasil analisis sebagai berikut : 

1. Hubungan Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibraka dengan Penanaman 

Kedisiplinan siswa di MA Al Fatah Palembang secara sistematis sebesar 

14,34%. 

2. Hubungan Kegiatan Ekstrakurikuler Paskibraka dipengaruhi faktor-faktor 

lain yang disebut dengan unexplained factors, diluar faktor Penanaman 

Kedisiplinan Siswa sebesar 85,66%. 

 Hasil interpretasi di atas  sesuai dengan teori menurut Direktorat Pendidikan 

Menengah Kejuruan adalah tujuaan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan 

ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan siswa beraspek kognitif, 

efektif, dan psikomotor. Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya 

pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. Dapat 

mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu pelajaran dengan 

mata pelajaran lainya. 

 


