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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh dari lokasi penelitian 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kegiatan ekstrakurikuler paskibraka dapat dikategorikan sedang, terbukti dari 

32 orang siswa sebagai responden terdapat 19 orang atau 59 % menyatakan 

sedang, dikategorikan sedang karena kegiatan ekstrakurikuler paskibraka 

sudah mampu mengembangkan sumber daya manusia (siswa) untuk 

mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagaman, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta memperkaya 

dan memperluas diri memperluas wawasan pengetahuan dan mendorong 

pembinaan sikap atau nilai-nilai, menyalurkan bakat atau pendorong potensi 

anak didik tarap maksimum, baik diluar jam pelajaran wajib serta kegiatanya 

dilakukan di dalam dan di luar sekolah. dan kepribadian siswa, selain itu 

kegiatan ekstrakurikuler ini memberikan kontribusi terhadap pembentukan 

kedisiplinan siswa sebagai wujud manusia seutuhnya, sebagai salah satu 

unsure tujuan pendidikan nasional  yang termaktub dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 20 Tahun menurut 2003 bab II pasal 3 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan responden yang menyatakan tinggi 

ada 5 orang atau16 %,  dan yang  menyatakan rendah 8 orang atau 25 %. 
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2. Penanaman kedisiplinan siswa setelah dianalisa juga tergolong sedang, hal ini 

dibuktikan dari hasil angket yang telah disebarkan, dan didapatkan 20 orang 

atau 62 % yang menyatakan sedang, biasa dikategorikan sedang karena tidak 

semua siswa memiliki kedisiplinan yang baik, dibuktikan dari hasil sebaran 

angket yang dilakukan penulis, sebagian siswa memberikan alternative 

jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sedangkan yang menyatakan 

tinggi 5 orang atau 16%, dan yang menyatakan rendah ada 7 orang atau 22 

%. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler paskibraka 

dengan penanaman kedisiplinan siswa di MA Al-Fatah Palembang, dengan 

perhitungan hasil korelasi product momentnya sebesar 0,3787 jika 

dikonsultasikan dengan tabel distribusi t (t tabel) maka pada taraf signifikansi 

5% adalah 0,349 dan pada taraf signifikansi 1% adalah 0,449. Ini berarti 

hipotesis penelitian Ha diterima dan Ho ditolak, walaupun pada taraf 

signifikansi 1%, t hitungnya lebih kecil. Hal yang demikian dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler paskibraka mempunyai 

hubungan yang positif dengan pembentukan kedisiplinan siswa di MA Al-

Fatah Palembang. 

B. Saran-saran  

Berangkat dari kesimpulan hasil penelitian penulis di atas yang berjudul 

hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler dengan penanaman kedisiplinan siswa 

di MA Al-Fatah Palembang, maka penulis memberikan saran kepada beberapa 
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komponen praktisi pendidikan khusunya pada Madrasah Aliyah Al-Fatah 

Palembang berikut ini : 

1. Kepada guru MA Al-Fatah Palembang agar lebih memperhatiakan kegiatan-

kegiatan ekstrakurikuler, selalu berusaha meningkatkan dan menumbuhkan 

kesadaran diri dalam meningkatkan keterampilan untuk menyalurkan bakat 

minat atau pendorong perkembangan potensi anak didik mencapai tarap 

maksimum. Karena kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler khususnya kegiatan 

paskibraka merupakan bagian dari kurikulum. 

2. Kepada kepala Madrasah agar berperan aktif dalam mengevaluasi eksistensi 

kegiatan ekstrakurikuler paskibraka yang diikuti oleh siswa MA Al-Fatah.  

3. Hendaknya para siswa MA Al-Fatah untuk memfokuskan dan meningkatkan 

kegiatan ekstrakureikuler khususnya paskibraka dalam penanaman 

kedisiplinan siswa.  

4. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian ini, karena 

masih banyak variable-variabel lain yang mempengaruhi penanaman 

kedisiplinan siswa sebagai salah satu unsure tujuan untuk berkembanya 

potensi peserta didik agar manjadi manusia seutuhnya. Lebih lanjut penelitian 

ini sebagai langkah awal untuk penambahan literature dan pengetahuan bagi 

peneliti selanjutnya. 

 


