
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGARUH AKTIVITAS DALAM ORGANISASI SISWA 

INTRA SEKOLAH (OSIS) DAN KEDISIPLINAN SISWA 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR PENGURUS OSIS 

PERIODE 2008/2009 DALAM MATA PELAJARAN PKn DI 

TINGKAT SMA-MA SE KECAMATAN SUBAH 

KABUPATEN BATANG 

 

SKRIPSI 

 
Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan pada Universitas 

Negeri Semarang 

 

 

Oleh 

Yuliariska Lutfitasari 

3401405067 

 

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2009 

 



 ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia 

Ujian Skripsi  Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada : 

Hari  : 

Tanggal  : 

 

 

     Pembimbing I       Pembimbing II 

 

 

   Drs. Ngabiyanto, M.Si       M. Aris Munandar, S.Sos.M.M 

   NIP. 131876211         NIP. 132258672 

 

 

    Mengetahui 

   Ketua Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan 

 

 

 

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd 

NIP. 131570070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada : 

Hari  : Selasa 

Tanggal  : 24 Maret 2009 

 

Penguji Utama 

 

 

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd 
NIP. 131570070 
 

 

Penguji I              Penguji II 

 

 

 

Drs.Ngabiyanto,M.Si      M.Aris Munandar, S.Sos. M.M 
NIP. 131876211       NIP. 132258672 

 
 

 

 

   Mengetahui : 

  Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

 

 

        Drs. Subagyo, M.Pd 
        NIP. 130818771 
 
 
 

 



 iv

PERNYATAAN 
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MOTTO dan PERSEMBAHAN 

 

    MOTTO 

1. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti datang kemudahan (Q.S Al Insyirah 

ayat 6) 

2. Saya meminta kekuatan, Allah memberi saya kesulitan untuk menjadikan 

saya kuat, saya meminta kedewasaan, Allah memberi saya masalah untuk 

diselesaikan dan saya meminta keberanian dan Allah memberi saya bahaya 

untuk dihadapi.  

3. Cinta dan kasih orang tua adalah satu–satunya bunga yang akan terus tumbuh 

dan mekar tanpa bantuan musim. 

 

PERSEMBAHAN 

1. Bapak dan Ibuku tercinta yang memelukku 

hangat dalam do’a nya. 

2. Kekasihku yang telah mengajariku bagaimana 

memandang positif setiap permasalahan, dan 

menghidupkan inspirasiku. 

3. Sahabat–sahabatku nita, sulis, vani, peni, 

gilang, taufik dan banyak lagi yang tidak dapat 

aku tulis satu–persatu, kalian yang telah 

membantuku dan selalu memberiku semangat.  

4. Adik–adikku semoga kalian tumbuh menjadi 

remaja yang cerdas. 

5. Teman–temanku seperjuangan PKn angkatan 

2005. 

6. Almamaterku.  
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Periode 2008/2009 dalam Mata Pelajaran PKn di Tingkat SMA-MA Se 
Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Skripsi, Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaran, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Semarang. 

 
Kata Kunci : aktivitas OSIS, kedisiplinan, prestasi belajar 
 

Pembangunan Nasional di bidang Pendidikan merupakan upaya demi 
mencerdaskan Bangsa Indonesia dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan 
dan teknologi manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pembinaan 
kesiswaan merupakan bimbingan yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, 
dan terarah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pendidikan Nasional. 
Tujuan Pendidikan Disiplin adalah agar setiap siswa memiliki disiplin jangka 
panjang. Disiplin jangka panjang, yaitu disiplin yang tidak hanya didasarkan pada 
kepatuhan terhadap aturan atau otoritas, tetapi lebih kepada pengemban 
kemampuan untuk mendisiplinkan diri sendiri sebagai salah satu ciri kedewasaan 
individu.  

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengetahui 
tingkat keaktifan dan kedisiplinan siswa dan apakah ada pengaruh aktivitas dalam 
OSIS dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar pengurus OSIS dalam mata 
pelajaran PKn. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini : 
(1) Untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa dalam OSIS, (2) Untuk mengetahui 
kedisiplinan siswa, (3) Untuk mengetahui prestasi belajar siswa, (4) Untuk 
membuktikan ada tidaknya pengaruh aktivitas dalam OSIS dan kedisiplinan siswa 
terhadap prestasi belajar pengurus OSIS periode 2008/2009 dalam mata pelajaran 
PKn di SMA-MA se Kecamatan Subah Kabupaten Batang. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa yang menjadi pengurus 
OSIS di SMA-MA Se Kecamatan Subah Kabupaten Batang sebanyak 98 siswa. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan sampel total karena populasinya kurang 
dari 100, maka semua individu dalam populasi dijadikan sampel. Dalam teknik ini 
semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 
diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi sampel 
penelitian juga seluruh siswa (100%) yang menjadi pengurus OSIS di SMA-MA 
Se Kecamatan Subah Kabupaten Batang. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian yang 
dikembangkan peneliti. Instrumen penelitian ini meliputi : kuesioner (angket) 
tingkat aktivitas OSIS dan kedisiplinan siswa, untuk prestasi belajar diperoleh dari 
nilai raport pengurus OSIS. Data penelitian dianalisis dengan teknik analisis data 
statistik SPSS versi 12. 
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Terdapat pengaruh yang signifikan antara aktifitas dalam OSIS dan 
kedisiplinan terhadap prestasi belajar pengurus OSIS sebesar 71,8% dan sisanya 
28,2% disebabkan oleh faktor-faktor lain. Faktor lain tersebut seperti faktor dari 
lingkungan keluarga baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh 
terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik, faktor lingkungan sekolah,. 
keadaan sekolah yang memenuhi syarat akan menimbulkan semangat belajar, hal 
ini akan berpengaruh terhadap prestasi belajar, faktor  guru juga mempunyai 
pengaruh dalam peningkatan prestasi belajar, ini terlihat dalam hubungan guru 
dengan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung yaitu cara guru 
menyampaikan materi pelajaran dan saat siswa menjawab pertanyaan yang 
diberikan oleh guru. Dengan keaktivan dalam kegiatan OSIS dapat menambah 
wawasan yang luas, terampil, kritis dan kreatif dengan dasar tersebut siswa lebih 
banyak untuk ingin tahu, sehingga mendorong mereka untuk lebih giat belajar 
terutama belajar mandiri untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang akhirnya 
dapat meningkatkan prestasi belajar apa yang diperoleh dalam proses belajar 
mengajar ditunjang dari pengetahuan dalam keaktivan kegiatan OSIS 

Karena belajar memerlukan disiplin, kepada para siswa disarankan 
untuk menumbuhkan disiplin melalui kegiatan OSIS sehingga para siswa dapat 
mempertahankan dan meningkatkan prestasi belajar. Kepada seluruh pihak yang 
berkecimpung dalam OSIS agar dapat menciptakan kegiatan yang lebih variatif 
sehingga tidak menimbulkan kebosanan dalam berkegiatan dan orang lain dapat 
mengambil manfaat dari kegiatan yang diciptakan oleh OSIS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan Nasional di bidang Pendidikan merupakan upaya 

demi mencerdaskan Bangsa Indonesia dan meningkatkan kualitas ilmu 

pengetahuan dan teknologi manusia Indonesia dalam mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Pembukaan UUD 1945. 

Seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menuntut 

peningkatan kualitas pendidikan yang mampu mewujudkan masyarakat 

yang unggul dalam persaingan di era globalisasi ini. Upaya peningkatan 

kualitas pendidikan dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek moral, 

akhlak, budi pekerti, pengetahuan, ketrampilan, seni, olah raga dan 

perilaku. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada 

pengembangan, kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian 

kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan 

berhasil di masa yang akan datang. 

Pembinaan kesiswaan merupakan bimbingan yang dilakukan 

secara sadar, terencana, teratur, terarah dan bertanggung jawab untuk 

mengembangkan sikap, kepribadian, pengetahuan dan ketrampilan siswa 

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pendidikan Nasional. 
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Untuk mencapai salah satu tujuan Bangsa yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa, negara menyelenggarakan satu sistem Pendidikan 

Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional. Adapun tujuan Pendidikan Nasional 

yang termuat dalam UU. No 20 Tahun 2003 pasal 4 yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya 

yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat 

jasmani dan rokhani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 

tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Tujuan Pendidikan Disiplin adalah agar setiap siswa memiliki 

disiplin jangka panjang. Disiplin jangka panjang, yaitu disiplin yang tidak 

hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan atau otoritas, tetapi lebih 

kepada pengemban kemampuan untuk mendisiplinkan diri sendiri sebagai 

salah satu ciri kedewasaan individu. Dalam menerapkan disiplin pada 

siswa, peran semua pihak sangat diperlukan. Tanpa peran semua pihak, 

maka untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang cerdas, disiplin 

dan bertanggung jawab serta memilki moral yang baik akan mengalami 

kesulitan (Moh. Shocib . 1997 : 3) menyatakan bahwa : pihak yang harus 

berperan utama kali dalam mewujudkan disipin pada siswa supaya tidak 

terbawa arus globalisasi adalah peran keluarga. 

Untuk menggerakkan kegiatan OSIS, maka diperlukan 

kepemimpinan pendidikan nasional yaitu kepemimpinan yang 
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memerlukan adanya suatu sistem yang mantap, dana yang memadai, SDM 

yang profesional serta memiliki persyaratan atau sifat-sifat sebagai 

berikut: Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki intelegensi 

yang tinggi, memiliki fisik yang kuat, berpengetahuan yang luas, percaya 

diri, dapat menjadi anggota kelompok, adil dan bijaksana, tegas dan 

berinisiatif berkapasitas membuat keputusan, memiliki kestabilan emosi, 

sehat jasmani dan rokhani. 

Berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi 

pemimpin atau pengurus OSIS ternyata tidak mudah, disamping memiliki 

kemauan, kemampuan dan pengetahuan, selain itu juga harus dapat 

mengatur waktu dengan sebaik-baiknya agar pelajaran tidak terganggu 

serta melalui beberapa seleksi. 

OSIS sebagai satu-satunya organisasi kesiswaan di dalam sekolah, 

merupakan sarana berlatih berorganisasi dan wadah kegiatan bagi siswa di 

sekolah, maka dapat disimpulkan maju dan berkembangnya kegiatan 

sekolah sangat tergantung pada program kerja OSIS, sikap kepemimpinan 

dan pengetahuan dasar mengenai pengelolaan organisasi yang baik serta 

aktivitas pengurus OSIS yang dibimbing para pembina OSIS. Melihat 

peranan dan kedudukan yang penting tersebut, maka OSIS perlu dikelola 

dengan sebaik-baiknya.  

Agar program kerja OSIS dapat terlaksana, yang selanjutnya 

dituangkan dalam pokok-pokok kegiatan sekretaris bidang yang terdiri 

dari:  
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a. Bidang Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

b. Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 

c. Bidang Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 

d. Bidang Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur 

e. Bidang Pendidikan Politik dan Kepemimpinan  

f. Bidang Ketrampilan dan Kewirausahaan  

g. Bidang Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi Seni  

h. Bidang Persepsi, Apresiasi dan Daya Kreasi Seni  

Dalam melaksanakan program kerja yang telah disusun, pengurus 

OSIS melakukan kerja sama antar sekretaris bidang dan antar pengurus 

yang lain serta kerja sama dengan jalur pembinaan kesiswaan yang lain, 

misalnya Latihan Kepemimpinan Siswa, Kegiatan Ekstrakurikuler, 

maupun kerja sama dengan lembaga sekolah yang ada, seperti Dewan 

Guru, staf TU, Humas dan sebagainya. 

Dari pengamatan sementara ditemukan bahwa siswa yang aktif 

dalam kegiatan OSIS memiliki rata-rata prestasi belajar lebih baik dan 

sikap disiplinnya lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang pasif dalam 

kegiatan OSIS. Hal ini disebabkan antara kegiatan OSIS dan kedisiplinan 

saling menunjang dan mendukung sehingga akan memacu dan 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Melalui kegiatan-kegiatan dalam 

OSIS. 
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Tabel Keaktifan dalam OSIS 

NO  Kriteria    Banyaknya Siswa   Prosentase 

1. Aktif                 10       45% 

2. Sedang                 10       45% 

3. Pasif                 2       10% 

  (Anshori, 1998 : 45) 

 Dari tabel di atas dinyatakan bahwa keaktifam dalam OSIS yang 

dilakukan pengurus OSIS memiliki kriteria aktif 10 siswa dengan 

prosentase 45%, kriteria sedang 10 siswa dengan prosentase 45%, 

sedangkan kriteria pasif 2 siswa dengan prosentase 10%. 

SMA dan MA di Kecamatan Subah merupakan salah satu sekolah 

yang potensial secara fisik dan sosial serta budaya. Sekolah ini secara fisik 

memiliki sarana dan prasarana pendidikan dan kurikulum yang relevan. 

Secara sosial budaya, sekolah ini berada pada suasana sosial dan budaya 

yang plural . Karenanya siswa perlu  dididik supaya kepribadiannya dan 

prestasi belajarnya meningkat dan berkembang secara positif dapat 

memainkan peran secara proporsional dan bertanggung jawab dalam 

kehidupan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. 

Banyak persepsi yang menyatakan bahwa kegiatan OSIS hanyalah 

kegiatan senang-senang agar namanya terkenal dimata siswa dan guru-

guru yang lain. Apabila ditinjau dari berbagai sisi secara mendalam  

kegiatan OSIS mengandung banyak manfaat bagi anak didik. Kaitannya 

dengan masalah diatas penulis bermaksud meneliti apakah kegiatan OSIS 
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dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan disiplin dan prestasi belajar 

siswa. 

SMA dan MA di Kecamatan Subah berada disebuah desa yang 

terletak dipinggir jalan raya dan dikelilingi oleh sawah. Hal ini 

memungkinkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik 

sehingga dapat diperoleh hasil yang baik pula. Proses belajar mengajar dan 

hasil belajar dipengaruhi oleh kompetensi guru yang mengajar. Latar 

belakang tingkat pendidikan guru di SMA-MA Se Kecamatan Subah 

sebagian besar dari lulusan sarjana pendidikan, tetapi bukan berarti semua 

guru dapat menguasai dan memahami kompetensi seorang guru. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menganggap 

penting meneliti tentang:”Pengaruh Aktivitas dalam Organisasi Siswa 

Intra Sekolah (OSIS) dan Kedisiplinan terhadap Prestasi Belajar Pengurus 

OSIS Periode 2008/2009 dalam Mata Pelajaran PKn di Tingkat SMA-MA 

Se Kecamatan Subah Kabupaten Batang”. 

 

B. Permasalahan 

Dengan peranan dan kedudukan yang disertai tugas, maka 

pengurus OSIS harus mampu mengelola dan melaksanakan program kerja 

OSIS yang telah ditentukan. Pengurus OSIS dituntut memiliki 

pengetahuan yang cukup dan kritis dalam menghadapi masalah sehingga 

program-program OSIS terlaksana dengan baik, tanpa melalaikan tugas 
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utamanya yaitu mengikuti pelajaran akademis yang diajarkan oleh guru di 

sekolah, sehingga prestasi belajarnya juga dapat berhasil dengan baik. 

Di lain pihak, siswa sebagai subjek didik membutuhkan waktu 

untuk belajar sebagai upaya untuk meraih prestasi belajar yang setinggi-

tingginya sehingga seorang pengurus OSIS harus benar-benar mampu 

mengatur dan membagi waktu dengan sebaik-baiknya, yaitu antara waktu 

untuk kegiatan OSIS dengan waktu belajar dapat seimbang. Melalui 

kegiatan dalam berorganisasi, siswa akan bertambah wawasan, 

pengalaman, dan ketrampilan yang akhirnya dapat meningkatkan prestasi 

belajar.  

Sesuai dengan penulisan skripsi yang berjudul” Pengaruh Aktivitas 

dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Kedisiplinan terhadap 

Prestasi Belajar Pengurus OSIS Periode 2008/2009 dalam Mata Pelajaran 

PKn di Tingkat SMA-MA Se Kecamatan Subah Kabupaten Batang”, maka 

permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:  

1. Bagaimana tingkat keaktifan siswa dalam kegiatan OSIS baik sendiri 

maupun secara bersama-sama. 

2. Bagaimana  kedisiplinan siswa dalam kegiatan OSIS baik sendiri 

maupun secara bersama-sama. 

3. Adakah Pengaruh keaktifan siswa dalam Organisasi Siswa Intra 

Sekolah (OSIS) dan Kedisiplinan terhadap Prestasi Belajar Pengurus 

OSIS Periode 2008/2009 dalam Mata Pelajaran PKn di SMA-MA Se 

Kecamatan Subah Kabupaten Batang”. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian yaitu:”Adakah Pengaruh antara Aktivitas dalam 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Kedisiplinan terhadap Prestasi 

Belajar Pengurus OSIS Periode 2008/2009 dalam Mata Pelajaran PKn di 

SMA-MA Se Kecamatan Subah Kabupaten Batang”. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah dalam memahami arti dan menghindari 

kesalahpahaman mengenai judul skripsi ini, maka penulis memberikan 

batasan istilah-istilah yang dipakai dengan maksud untuk membatasi ruang 

lingkup objek yang akan diteliti dan mendapatkan kesatuan pengertian dari 

kata-kata yang ada pada skripsi ini sebagai berikut:  

a. Pengaruh  

Pengaruh berarti daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang.    

b. Aktivitas  

Aktivitas berarti kegiatan, usaha, pekerjaan. Dalam penulisan 

skripsi ini, kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan atau aktivitas para 

pengurus OSIS. 

c. OSIS 

Setiap sekolah wajib membentuk Organisasi Siswa Intra Sekolah 

(OSIS). OSIS merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan di dalam 
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sekolah, sebagai sarana berorganisasi dan wadah kegiatan bagi siswa di 

sekolah. 

OSIS menampung kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang 

menunjang kurikulum, serta bersifat intra sekolah, artinya tidak ada 

hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain. 

d. Kedisiplinan  

Istilah disiplin dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda 

yang kemudian dipengaruhi juga oleh bahasa Inggris. Istilah disiplin 

menurut pengertian kedua bahasa tersebut berasal dari bahasa 

latin”diciplina”. Makna kata disiplin dapat dipahami dalam kaitannya 

dengan”latihan yang memperkuat”,”koreksi dan sanksi”,”kendali”atau 

terciptanya”ketertiban dan keteraturan”, dan”sistem aturan tata 

laku”(Lemhannas, 1997:11). 

Uraian tentang macam-macam arti disiplin di atas dapat 

diintisarikan sebagai berikut, disiplin adalah kepatuhan untuk 

menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang 

tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku (Lemhannas, 

1997: 12). 

e. Prestasi Belajar  

Belajar adalah suatu proses dimana suatu organisasi berubah 

perilakunya akibat pengalaman. Jadi Prestasi Belajar adalah sebagai hasil 

yang dicapai seseorang setelah kegitan belajar yaitu berubahnya tingkah 

laku seseorang akibat pengalaman atau hasil yang telah dicapai oleh siswa 
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setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan melalui evaluasi. 

Hasil tersebut dinyatakan dengan angka atau kriteria tertentu oleh guru 

berdasarkan pada norma yang berlaku dalam waktu yang telah ditentukan. 

Biasanya tertera dalam raport, sedangkan dalam penelitian ini prestasi 

belajar tersebut dibatasi hanya pada nilai raport pengurus OSIS SMA-MA 

se Kecamatan Subah Kabupaten Batang  tahun ajaran 2008/2009.  

f. Pengurus OSIS  

Pengurus OSIS adalah sekelompok siswa yang terpilih dalam rapat 

perwakilan kelas untuk menjalankan atau mengemban tugas-tugas 

kesiswaan. Perangkat OSIS terdiri dari pembina OSIS dan pengurus OSIS. 

g. Mata pelajaran PKn  

PKn adalah nama dari suatu mata pelajaran yang terdapat dalam 

kurikulum sekolah. PKn berusaha membina perkembangan moral anak 

didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat mencapai 

perkembangan secara optimal dan dapat mewujudkan dalam kehidupannya 

sehari-hari (Daryono, 1997: 1). 

Pendidikan Kewarganeraan juga dimaksudkan sebagai usaha untuk 

membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan, kemampuan dasar 

berkenaan dengan hubungan antar negara dengan negara, serta pendidikan 

pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat 

diandalkan oleh Bangsa dan Negara. 

Objek Pendidikan Kewarganegaraan adalah manusia Indonesia 

seutuhnya (anak didik/warga negara) dengan:  
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a. Delapan sasaran bina yaitu:  

a. Manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  

b. Manusia yang cerdas 

c. Manusia yang terampil 

d. Manusia yang berbudi pekerti luhur  

e. Manusia yang memiliki kepribadian yang kuat 

f. Manusia yang tebal semangat kebangsaan 

g. Manusia yang mampu membangun dirinya sendiri  

h. Manusia yang bertanggung jawab atas pembangunan Bangsanya  

b. Sasaran akhir, bahwa anak didik atau manusia Indonesia menghayati 

dan mengamalkan Pancasila sehingga tingkah lakunya sesuai dan 

layak dengan sila-sila Pancasila (bermoral Pancasila). Dengan tingkah 

laku yang sesuai dan layak dengan sila-sila Pancasila, diharapkan anak 

didik atau manusia Indonesia mempunyai sikap hidup manusia 

Pancasila. Sikap hidup manusia Pancasila adalah:  

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Kepentingan pribadinya tetap diletakkan dalam kerangka 

kesadaran kewajibannya sebagai makhluk sosial dalam kehidupan 

masyarakat.  

c. Kewajiban terhadap masyarakat dirasakan lebih besar dari 

kepentingan pribadinya.  
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h. SMA-MA Se Kecamatan Subah  

adalah merupakan lembaga pendidikan formal yang dikelola oleh 

Pemerintah dan mempunyai status negeri dan swasta.  

i. Periode 2008/2009  

Tahun 2008/2009 adalah merupakan tahun di mana peneliti 

mengadakan penelitian di SMA-MA Se Kecamatan Subah sebagai 

objeknya.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a    Untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa dalam OSIS. 

b. Untuk mengetahui kedisiplinan siswa. 

c.   Untuk mengetahui prestasi belajar siswa.  

d. Untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh antara aktivitas dalam 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan kedisiplinan siswa 

terhadap prestasi belajar pengurus OSIS periode 2008/2009 dalam 

mata pelajaran PKn di SMA-MA Se Kecamatan Subah Kabupaten 

Batang. 

2.   Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bahan 

untuk penelitian lanjutan bagi peneliti yang lain yang tertarik pada 

masalah aktifitas OSIS dan kedisiplinan terhadap prestasi belajar. Dan 
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juga secara umum mampu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

dan secara khusus dapat meningkatkan program kerja dan peran OSIS 

dalam mewujudkan tatanan kehidupan sekolah sehingga terlaksana 

proses kegiatan belajar mengajar yang baik. 

b. Manfaat Praktis 

1) Manfaat bagi siswa  

Khususnya siswa yang aktif dalam OSIS atau siswa yang 

menjadi pengurus OSIS dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan 

untuk mengembangkan diri guna memperoleh pengalaman, 

pengetahuan, dan ketrampilan dalam berorganisasi sehingga menjadi 

generasi muda yang berguna bagi masyarakat, Bangsa dan Negara.  

2) Manfaat bagi pembina OSIS  

Dari penelitian ini diharapkan pembina OSIS lebih 

mengevaluasi diri dan tanggung jawab dalam melakukan pembinaan 

kepada peserta didik. Sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan 

prestasi belajar siswa yang tinggi. 

3) Manfaaat bagi sekolah  

Sebagai masukan dalam memutuskan kebijakan sekolah dalam 

perbaikan dan pengembangan OSIS, sehingga tercipta kegiatan belajar 

mengajar yang efektif dan kondusif. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dari laporan 

penelitian ini secara garis besar dibatasi menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Bagian awal atau pendahuluan skripsi secara berturut-turut berisi: 

Halaman Judul, Abstrak, Halaman Pengesahan, Halaman Motto,dan 

Persembahan, Kata Pangantar, Daftar Isi dan Daftar Lampiran. 

2. Bagian isi skripsi, terdiri atas:  

BAB 1. Pendahuluan, berisi tentang: Latar belakang, Permasalahan, 

Penegasan Istilah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan Skripsi  

BAB II. Tinjauan Pustaka dan Hipotesis, terdiri dari: 

1. Tinjauan Pustaka, yang berisikan antara lain: Masalah OSIS, 

Kedisiplinan, Prestasi Belajar, Masalah PKn, dan Pengaruh 

antara aktivitas dalam OSIS dan Kedisiplinan Siswa terhadap 

Prestasi Belajar 

2. Hipotesis, berisi:  

         Adanya pengaruh yang signifikan antara aktivitas dalam 

OSIS dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar 

pengurus OSIS periode 2008/2009 dalam mata pelajaran PKn 

di SMA-MA se Kecamatan Subah 

BAB III. Metode Penelitian, berisi tentang: Jenis Penelitian, Sumber 

Data, Populasi dan Sampel Penelitian, Variabel Penelitian, 
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Metode Pengumpulan Data, Tahapan Penelitian serta Metode 

Analisis Data  

BAB IV     Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB V      Kesimpulan dan Saran 

3.  Bagian akhir skripsi, berisi: Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Aktifitas Siswa dalam OSIS 

Sekolah adalah salah satu wahana strategis untuk mengembangkan 

dan mencapai tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang 

menyatukan pengembangan ranah pengetahuan, keterampilan, serta sikap 

dan nilai untuk mengembangkan kepribadian dan perwujudan diri peserta 

didik. Hal ini disebabkan karena sekolah, memiliki program terarah dan 

terencana, serta memiliki komponen-komponen pendidikan yang saling 

berinteraksi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan (Daryono M, 

1997: 30). 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi peranannya 

dimasa yang akan datang. Fungsi pendidikan adalah menyiapkan peserta 

didik, artinya bahwa peserta didik pada hakikatnya belum siap, tetapi perlu 

disiapkan dan sedang menyiapkan dirinya sendiri. Hal ini menunjuk pada 

proses yang berlangsung sebelum peserta didik itu siap untuk terjun 

kekancah kehidupan yang nyata. 

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bahwa OSIS 

merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan di dalam sekolah, sebagai 

sarana berlatih berorganisasi dan wadah kegiatan bagi siswa di sekolah. 

OSIS menampung kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang menunjang 
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kurikulum, serta bersifat intra sekolah artinya tidak ada hubungan 

organisatoris dengan OSIS di sekolah lain. 

OSIS merupakan bagian dari kebijaksanaan pendidikan berskala 

nasional dalam sektor kesiswaan, sehingga operasionalnya perlu 

dilaksanakan oleh setiap pengelola dan pelaksana pendidikan mulai dari 

tingkat pusat sampai tingkat daerah. Sehubungan dengan hal itu, maka 

SLTP dan SLTA yang berada di lingkungan pendidikan diwajibkan 

membentuk OSIS. 

Organisasi diadakan pada dasarnya untuk memungkinkan setiap 

anggotanya mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab tertentu, 

yang dapat memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan organisasi 

secara keseluruhan. 

Untuk mengetahui berbagai macam aktivitas dalam OSIS akan 

dibahas mengenai landasan hukum, tujuan, susunan OSIS, adalah sebagai 

berikut: 

a. Landasan Hukum 

1) Pancasila 

2) UUD 1945 

3) TAP MPR N0 1V / MPR /1999 Tentang GBHN 

4) UU RI N0 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

5) Keputusan Mendikbud dan Menpora RI N0. 0445 / U / 1984 dan 

N0. 0025 MENPORA / 1984 

6) Keputusan Mendikbud N0. 0374 /U / 1982 
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7) Keputusan Mendikbud N0. 0461 / U / 1984 

8) Surat direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah N0. 

13090 / C / 1984 

9) Hasil rapat perwakilan kelas 

b. Tujuan dan Sifat 

1. OSIS berdasarkan Pancasila 

2. Organisasi ini bertujuan mempersiapkan siswa sebagai kader 

penerus cita-cita perjuangan Bangsa dan sumber insani 

Pembangunan Nasional guna: Meningkatkan Keimanan dan 

Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Meningkatkan 

Pengetahuan dan Ketrampilan, Meningkatkan Kesehatan Jasmani 

dan Rokhani, Memantapkan Kepribadian dan Mandiri, serta 

Mempertebal Rasa Tanggung Jawab Kemasyarakatan dan 

Kebangsaan. 

3. Organisasi ini bersifat intra sekolah dan merupakan satu-satunya 

organisasi siswa yang sah di sekolah sebagai wadah siswa 

berorganisasi dan menampung seluruh kegiatan siswa, dan tidak 

ada hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain, serta 

tidak menjadi bagian organisasi lain di luar sekolah. 

c. Perangkat OSIS terdiri atas : 

a) Pembina OSIS 

b) Perwakilan Kelas 

c) Pengurus OSIS 
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d. Program OSIS atau pokok-pokok kegiatan OSIS terdiri atas : 

1. Bidang Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain: 

a) Jumat beramal 

b) Sholat Jumat 

c) Peringatan Isra’ Mi’raj dengan mengadakan pengajian 

d) Kegiatan Ramadhan seperti pesantren kilat, zakat fitrah, dan 

class meeting dengan lomba tartil, lomba nasyid, lomba 

peragaan busana muslim. 

e) Sholat Idul Adha 

f) Menyembelih hewan kurban 

g) Mading Religius 

h) Kuliah pagi 

i) Ekstra Rebana 

j) Peringatan hari besar Non Islam 

2. Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, antara lain: 

a) Upacara Bendera 

b) Upacara Hari Besar Nasional 

c) Pemberantasan PASUS 

d) Membentuk regu Koor 

e) Memelihara Kelestarian dan Keindahan Lingkungan Sekolah 

f) Memelihara Persatuan dan Kesatuan antar Organisasi di SMA 

Negeri 1 Subah 
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3. Bidang Pendahuluan dan Bela Negara, antara lain: 

a) Pembentukan PASUS 

b) SIDAK (inspeksi mendadak) 

c) Ekstrakurikuler PKS (patroli keamanan sekolah) 

4. Bidang Berkepribadian dan Berbudi Pekerti Luhur, an`tara lain: 

a) Pemakaian dasi 

b) Budaya tertib pakaian dan rambut 

c) Budaya sopan santun kepada warga SMA Negeri 1 Subah 

d) Membantu siswa siswi yang tidak mampu 

5. Bidang Pendidikan Politik dan Kepemimpinan, antara lain: 

a) Mengadakan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 

b) Lomba LAA tingkat SMP se-Kecamatan Subah dan sekitarnya 

dengan menggunakan bahasa jawa. 

6. Bidang Ketrampilan dan Kewiraswastaan, antara lain: 

a) Rencana Pembuatan PIN  

b) Melanjutkan program batikisasi kelas X dan pemakaian jas 

pengurus OSIS 

c) Mengadakan RAT 

d) Membuat struktur kepengurusan koperasi 

e) Mengadakan bazar buku 

f) Membuat jadwal untuk ikut membantu menjaga koperasi 

g) Membuat pembukuan tentang pemasukan dan pengeluaran 

koperasi setiap bulan 
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h) Melengkapi kebutuhan koperasi selain perlengkapan sekolah 

dan makanan ringan, seperti obat-obatan, tisu, dan sebagainya. 

7. Bidang Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi Seni, antara lain: 

a) OSIS CUP 

b) Menyelenggarakan SKJ 

c) Class Meeting: Bola Volly, Catur, Basket dan Sepak Bola 

d) Ekstrakurikuler: Basket, Bola Volly, Sepak Bola, Catur dan 

Sepak Takraw 

e) Pelaksanaan lomba basket antar SMP se-Kabupaten Batang 

f) Penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba, minuman keras, 

dan merokok 

8. Bidang Persepsi, Apresiasi dan Daya Kreasi Seni, antara lain: 

a) Mading 

b) Ekstrakurikuler: musik, tari, baca puisi, geguritan 

c) Lomba Pentas Seni: karaoke, band antar kelas, baca puisi 

d) Pengembangan alat-alat musik SMA Negeri 1 Subah. 

e. Aktivitas Pengurus OSIS 

Untuk dapat mengetahui aktivitas pengurus OSIS dapat dilihat 

dari keikutsertaannya dalam mengikuti berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan oleh OSIS, dari mulai keterlibatannya secara langsung 

sebagai pengurus OSIS sampai pada keterlibatannya dalam mengikuti 

berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS. 
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Kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS adalah kegiatan yang 

bersifat kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan yang bersifat kurikuler 

dilaksanakan diluar jam pelajaran yang tujuannya memperdalam 

kegiatan intra kurikuler. Adapun kegiatan yang bersifat kurikuler 

antara lain membaca buku-buku, mengadakan penelitian, membuat 

karya ilmiah, dan lain-lain. 

Sedangkan kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler dilaksanakan 

juga di luar jam pelajaran dengan tujuan untuk memperluas dan 

menambah pengetahuan siswa, menyalurkan bakat dan minat siswa. 

Adapun kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler antara lain, sepak bola, 

basket, bola voli, catar, sepak takraw, palang merah remaja, bantara, 

patroli keamanan sekolah (PKS), seni musik, seni tari, seni baca 

Alquran, rebana, dan sebagainya. 

Dari keterangan tersebut di atas bahwa siswa sebagai pengurus 

OSIS dikatakan aktif dalam pengurus OSIS apabila siswa terlibat 

langsung dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS. 

 

B. Kedisiplinan 

1. Pengertian Kedisiplinan 

Istilah disiplin dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa 

Belanda, yang kemudian dipengaruhi juga oleh bahasa Inggris. Istilah 

disiplin menurut pengertian ke dua bahasa tersebut berasal dari bahasa 

latin”diciplina”. Dalam tulisan ini hanya dikemukakan lima macam 



 23

arti kata disiplin sebagai pengantar ke pembahasan yang lebih luas. 

Makna kata disiplin dapat dipahami dalam kaitannya dengan”latihan 

yang memperkuat”, ”koreksi dan sanksi” , ”kendali” atau terciptanya 

”ketertiban dan keteraturan”, dan ”sistem aturan tata laku” 

(Lemhannas, 1997: 11). 

Uraian tentang macam-macam arti disiplin di atas dapat 

diintisarikan sebagai berikut, disiplin adalah kepatuhan untuk, 

menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan 

orang tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku 

(Lemhannas, 1997: 12) 

Pengertian disiplin menurut para ahli: 

Menurut Prikodarminto (1992: 23) disiplin adalah suatu kondisi 

yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku 

yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, 

keteraturan dan ketertiban. 

Menurut Surya (2001: 32) disiplin adalah sebagai suatu sikap 

menghormati, menghargai dan mentaati segala peraturan yang berlaku. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap suatu peraturan dan merupakan 

bidang studi yang memilki objek, sistem, dan metode tertentu, sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan . 
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2. Tujuan Disiplin 

Membentuk perilaku yang sesuai dengan peraturan-peraturan 

yang berlaku disuatu tempat tertentu di mana individu berada. Oleh 

karena itu, individu diharapkan patuh dan taat terhadap suatu peraturan 

dengan kesadaran sendiri untuk terciptanya tujuan peraturan itu dengan 

bentuk tingkah laku. 

3. Terbentuknya Disiplin 

Disiplin tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus 

ditumbuhkan, dikembangkan, dan diterapkan dalam semua aspek 

menerapkan sanksi serta dengan membentuk ganjaran dan hukuman 

sesuai dengan amal perbuatan para pelaku. Orang tua mendisiplinkan 

anak, agar anak itu kelak menjadi manusia dan warga negara yang baik 

dan mandiri, sehingga dapat mengatur dan mengendalikan dirinya agar 

tidak melakukan perbuatan yang secara sosial tidak dapat diterima 

lingkungannya. 

Disiplin seseorang adalah produk sosialisasi sebagai hasil 

interaksi dengan lingkungannya, terutama lingkungan sosial. Oleh 

karena itu, pembentukan disiplin tunduk pada kaidah-kaidah proses 

belajar. 

Dalam membentuk disiplin, ada pihak yang memiliki 

kekuasaan yang lebih besar, sehingga mampu mempengaruhi tingkah 

laku pihak pihak lain kearah tingkah laku yang diinginkannya. 

Sebaliknya, pihak lain memiliki ketergantungan pada pihak pertama, 
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sehingga ia bisa menerima apa yang diajarkan kepadanya. Hal ini 

berarti bahwa karakteristik penting dari situasi pembentukan disiplin 

adalah kehadiran gejala”kekuasaan-ketergantungan”. Lima jenis 

kekuasaan yang dapat dibedakan satu sama lain adalah: 

1) Kekuasaan Ganjaran, dimiliki oleh orang yang mempunyai 

kekuasaan untuk memberi keuntungan-keuntungan kepada orang 

lain. 

2) Kekuasaan Paksaan, dimiliki oleh orang yang memliki kekuasaan 

untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada orang lain. 

3) Kekusaan Hukum, dimiliki oleh orang yang mempunyai hak 

berkuasa terhadap orang lain. 

4) Kekuasaan Panutan, seseorang yang mempunyai kekuatan ini 

adalah orang yang dihormati atau disegani orang lain sehingga 

orang lain itu ingin seperti dia. Dengan kata lain, ia dijadikan tokoh 

panutan oleh orang lain. 

5) Kekuasaan Keahlian, dimiliki oleh orang dengan tingkat keahlian 

dan penguasaan informasi yang melebihi orang lain. 

4. Peranan Kedisiplinan 

Dari uraian di atas maka pada intinya peranan kedisiplinan adalah: 

1) Menciptakan suatu kondisi di mana masyarakat dan aparat 

pemerintah mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ada, 

sehingga tercapai suatu keadaan yang tertib dan teratur. 
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2) Menciptakan pranata yang ditaati dan dihormati oleh segenap 

anggota masyarakat dan aparat pemerintah dengan penuh 

kesadaran. 

3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sebagai prasyarat 

terciptanya produktivitas yang tinggi. 

4) Sebagai upaya untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan 

kehidupan bangsa Indonesia. 

5. Pembinaan Kedisiplinan 

Mangun Hardjana (1986: 11) memberikan definisi 

pembinaan adalah suatu proses belajar yang melepaskan hal-hal 

yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang 

menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan 

pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk mencapai tujuan 

hidup dan kerja yang sedang dijalani secara lebih efektif. 

Pembinaan menurut kamus besar bahasa Indonesia 

mempunyai arti: 

a) Proses cara pembuatan 

b) Pembaharuan dan Penyempurnaan 

c) Usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berhasil 

guna dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik. 
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1) Pemanfaatan Lembaga Pendidikan 

Pembinaan disiplin bukanlah sesuatu yang mudah, 

karena mendisiplinkan seseorang dalam kelompok masyarakat 

dalam arti luas, berarti menanamkan kesadaran, pemahaman 

dan penghayatan tentang kehidupan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang tertib dan teratur. Mengajarkan agar 

menghargai hak dan kewajiban, kekuasaan, kewenanagan dan 

peraturan berdasarkan tatanan kehidupan yang disepakati 

bersama, dengan kata lain berarti suatu pembudayaan. Disiplin 

tidak dapat ditanamkan dalam waktu singkat, karena itu 

pembinaanya harus dimulai masa kanak-kanak, sejak 

dini,sebagai usaha pembinaan generasi yang dimulai dari 

lingkungan keluarga, karena masa kanak-kanak adalah masa 

yang peka bagi pembentukan watak manusia. Berdasarkan itu 

maka pembinaan disiplin melalui pemanfaatan lembaga 

pendidikan, baik formal maupun non formal, sangat penting 

artinya. 

Objek utama dari pembinaan disiplin melalui jalur 

pendidikan adalah anak-anak dan remaja. Tujuan pendidikan 

pada hakikatnya adalah menciptakan lingkungan dan 

memberikan pengalaman kepada mereka agar proses 

pertumbuhan fisik intelektual, emosional dan sosial 

berlangsung tanpa hambatan.Para ahli pendidikan pada 



 28

umumnya sepakat bahwa tahap pendidikan dasar sangat 

berpengaruh terhadap proses pendewasaan seseorang, di masa 

depan. Karena itu pendidikan dasar perlu mendapat perhatian 

yang utama, karena atas dasar itulah semuanya dibangun. 

Dengan pendidikan dasar yang baik, maka pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi pun akan lebih terarah, 

termasuk pembinaan disiplin yang merupakan bagian dari 

pembinaan watak. 

Kualitas dan status sosial guru pendidikan dasar perlu 

ditingkatkan karena guru yang kualitasnya makin memadai 

dapat diharapkan memiliki kemampuan mendidik yang 

meningkat pula. Sedangkan dengan meningkatkan status 

sosialnya dapat diharapkan dedikasi mereka akan meningkat 

pula. Dengan meningkatnya persyaratan pendidikan formal 

para guru pendidikan dasar, atribut-atribut lainnya yang 

dituntut dari dari para guru akan meningkat pula. Hasil 

akhirnya anak didik yang memeliki potensi yang lebih besar 

dapat berkembang lebih lanjut. 

Sama halnya dengan kualitas guru pendidikan dasar 

dalam jalur pendidikan formal, maka kualitas para orang tua, 

khususnya para ibu, perlu ditingkatkan kepedulian dan 

partisipasi aktifnya dalam mendidik anak melalui berbagai 

upaya penyuluhan demi berhasilnya proses pengasuhan di 
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lingkungan keluarga. Karena itu demi terlaksananya pendidikan 

awal yang benar dan terpadu, maka langkah lain yang perlu di 

ambil adalah meningkatkan pengetahuan dan keikutsertaan 

para orang tua dalam mendidik anak (Lemhannas, 1997 : 36). 

2) Pemanfaatan Media Masa 

Upaya lainnya untuk mewujudkan dan menegakkan 

kedisiplinan ialah dengan penyuluhan dan kampanye yang luas 

dalam usaha membentuk opini masyarakat tentang arti 

pentingnya disiplin melalui berbagai media masa. Berikut ini 

diajukan tiga macam langkah yang dapat ditempuh: 

(1) Menyajikan tama penyuluhan dan kampanye yang 

menggugah perhatian segenap masyarakat. 

(2) Memperluas jangkauan baik penyebaran maupun penyiaran 

dan meningkatkan intensitas kampanye 

(3) Memanfaatkan nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai 

keagamaan yang mencerminkan pentingnya kehidupan 

yang teguh, patuh dan taat pada peraturan perundangan       

(Lemhannas, 1997 : 37). 

 

C. PRESTASI BELAJAR 

1. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai yang dilakukan, yang 

dikerjakan dan sebagainya (Poerwodarminto, 1998: 768). 
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Sedangkan menurut Oemar Hamalik, Prestasi adalah hasil 

interaksi antara beberapa faktor yang mempengaruhi individu baik dari 

dalam (intern) maupun dari luar (ekstern) individu yang bersangkutan         

(1980: 138). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang 

telah dicapai oleh seseorang setelah ia melakukan sesuatu pekerjaan 

secara maksimal. 

Sedangkan pengertian belajar adalah suatu proses di mana 

suatu organisasi berubah perilakunya akibat pengalaman. Jadi prestasi 

belajar adalah sebagai hasil yang telah dicapai seseorang setelah 

kegiatan belajar yaitu tingkah laku seseorang akibat pengalaman atau 

hasil yang telah dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar 

mengajar dengan melalui evaluasi. Hasil tersebut dinyatakan dengan 

angka atau kriteria tertentu oleh guru berdasarkan pada norma yang 

berlaku dalam waktu yang telah ditentukan. 

Dari dua pengertian dapat disimpilkan bahwa belajar adalah 

suatu proses atau kegiatan untuk mewujudkan perubahan pada diri 

manusia, melalui proses belajar manusia dapat memperoleh pengakuan 

yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan demikian prestasi belajar berarti 

hasil yang telah dicapai oleh oleh seseorang individu setelah 

mengadakan kegiatan belajar mengajar, berupa penguasaan 

pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku atau ketrampilan sebagai 

hasil belajar (kognitif, afektif, psikomotor). 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

Berhasil dan tidaknya seseorang individu dalam mencapai 

prestasi belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang 

terdapat dalam individu sendiri (internal) maupun faktor yang berada 

di luar individu (eksternal). 

a. Faktor internal (yang terdapat dalam individu) 

1) Kecerdasan/intelegensi anak 

Intelegensi merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar. 

Intelegensi merupakan dasar potensi bagi pencapaian hasil 

belajar, artinya hasil belajar yang dicapai akan tergantung pada 

tingkat intelegensi, dan hasil belajar yang dicapai tidak akan 

melebihi tingkat intelegensinya. Semakin tinggi tingkat 

intelegensi, makin tinggi pula kemungkinan tingkat hasil 

belajar yang dapat dicapai. Jika intelegensinya rendah, maka 

kecenderungan hasil yang dicapainyapun rendah. Meskipun 

demikian, tidak boleh dikatakan bahwa”taraf prestasi belajar di 

sekolah kurang, pastilah taraf intelegensinya kurang, karena 

banyak faktor lain yang mempengaruhinya (E. Mulyasa, 2005 : 

193). 

2) Minat 

Yaitu kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu. Oleh karena itu, minat 
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dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar dalam mata 

pelajaran tertentu. Umpamanya, seorang peserta didik yang 

menaruh minat besar terhadap kesenian akan, memusatkan 

perhatiannya lebih banyak dari pada yang lain. Pemusatan 

perhatian yang intensif tersebut memungkinkan peserta didik 

untuk belajar lebih giat, dan akhirnya mencapai prestasi yang 

diinginkan. 

3) Sikap 

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif, 

berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan 

cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan 

sebagainya, baik secara positif maupun negatif. 

4) Waktu dan Kesempatan 

Waktu dan kesempatan yang dimiliki oleh setiap 

individu berbeda sehingga akan berpengaruh terhadap 

perbedaan kemampuan peserta didik. Dengan demikian, peserta 

didik yang memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk 

belajar cenderung memiliki prestasi yang tinggi dari pada yang 

hanya memilki sedikit waktu dan kesempatan untuk belajar. 

Para ahli mengungkapkan bahwa kepandaian seseorang itu 

sangat ditentukan oleh waktu dan kesempatan. Setiap orang 

akan mampu mengerjakan sesuatu asal diberi waktu dan 

kesempatan yang cukup untuk mengerjakannya. Dengan kata 
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lain, dapat dikemukakan bahwa orang pandai dapat 

mengerjakan banyak hal dalam waktu dan kesempatan yang 

relatif singkat, sementara orang bodoh membutuhkan waktu 

dan kesempatan yang banyak. Sehubungan dengan itu, guru 

hendaknya dapat memberikan pelayanan individual yang 

berbeda untuk setiap peserta didik, sehingga dapat 

mengembangkan dirinya secara optimal                            

(E. Mulyasa, 2005 : 194). 

5) Motivasi 

Motivasi diartikan sebagai kekuatan, dorongan, 

kebutuhan, semangat, tekanan atau mekanisme psikologi yang 

mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai 

prestasi tertentu sesuai apa yang dikehendakinya. Dalam hal ini 

adalah prestasi belajar pengurus OSIS. Motivasi dipandang 

sebagai suatu proses,pengetahuan tentang proses ini dapat 

membantu guru menjelaskan tingkah laku yang diamati dan 

meramalkan tingkah laku orang lain. 

Motivasi merupakan suatu yang memberi alasan 

seseorang untuk berbuat sesuatu, belajarpun harus didasari 

suatu motivasi, sebab belajar merupakan suatu keaktifan untuk 

mencapai tujuan yang dipengaruhi oleh kuat lemahnya 

motivasi tersebut. Dengan motivasi dapat mendorong 
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timbulnya tingkah laku atau perbuatan, oleh karena itu tanpa 

motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan misalnya belajar. 

Jadi motivasi dapat disimpulkan atau diartikan sebagai 

setiap kekuatan yang muncul dari dalam diri individu untuk 

mencapai tujuan atau keuntungan tertentu di lingkungan dunia 

kerja atau dunia pendidikan pada umumnya. 

b. Faktor eksternal (dari luar individu), meliputi: 

1) Faktor sosial yang terdiri dari: 

a) Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga baik langsung maupun tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil 

belajar peserta didik. Dalam diri sikap anak terhadap 

sekolahnya dan terhadap belajar dipengaruhi oleh besar 

kecilnya perhatian keluarga terhadap anak tersebut, oleh 

karena itu anak perlu mendapat rangsangan terhadap 

kegiatan belajar maupun kegiatan sehari-hari pada 

umumnya. Hubungan yang baik, harmonis, saling 

pengertian sesama anggota keluarga akan memberikan 

dorongan kepada anak untuk rajin belajar yang akhirnya 

membawa hasil prestasi belajar yang baik, sebaliknya 

apabila dalam keluarga tidak terdapat keharmonisan maka 

sedikit banyak akan berpengaruh pada prestasi belajar anak. 
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b) Lingkungan sekolah 

Dalam lingkungan ini sangat komplek, baik dari 

keadaan sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, guru 

dalam mengajar,teman sekelas, media pembelajaran, 

kedisiplinan sekolah dan sebagainya. Keadaan sekolah 

yang memenuhi syarat akan menimbulkan semangat 

belajar, hal ini akan berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

Adapun sekolah yang memenuhi syarat antara lain adanya 

kelengkapan sekolah seperti perpustakaan,ruang praktek, 

laboratorium, UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan 

ruang belajar yang tenang dan bersih. 

Guru juga mempunyai pengaruh dalam peningkatan 

prestasi belajar, ini terlihat dalam hubungan guru dengan 

siswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung 

yaitu cara guru menyampaikan materi pelajaran dan saat 

siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Proses pembelajaran, khususnya yang berlangsung di kelas 

sebagian besar ditentukan oleh peranan guru. Keterlibatan 

guru dalam pembelajaran memberi pengaruh yang besar 

terhadap proses dan prestasi peserta didik. 

Teman sekelas dalam pergaulan akan berpengaruh 

terhadap tingkah laku masing-masing anak dan akan 

menentukan pula situasi sosial di dalam kelas. 
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Media atau alat pembelajaran juga merupakan 

faktor yang penting dalam kegiatan belajar, kekurangan alat 

atau media akan mengganggu dalam proses belajar 

mengajar sehingga akan berpengaruh pada prestasi belajar 

siswa, begitu pula sebaliknya apabila alat atau media 

pembelajarannya lengkap dan memadai maka akan 

berpengaruh dan menunjang prestasi belajar. 

Kedisiplinan sekolah yang kurang baik, akan 

berpengaruh pada prestasi belajar, sebaliknya yang dapat 

menegakkan kedisiplinan yang tinggi akan menghasilkan 

prestasi belajar yang baik bagi peserta didiknya. 

Kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam mengatur, merancang dan mengendalikan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, 

kepala sekolah mempunyai tanggung jawab yang paling 

besar dalam menciptakan situasi kerja secara keseluruhan di 

sekolah yang dipimpinnya. 

c) Lingkungan masyarakat 

Kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai 

dan sejahtera juga akan berpengaruh terhadap prestasi 

belajar anak menjadi lebih baik, tetapi apabila dalam 

masyarakat sering terjadi kekacauan, keributan sehingga 

dalam masyarakat menjadi tidak aman, warga merasa 
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gelisah, tidak tenang dalam belajar disebabkan oleh kondisi 

masyarakatnya yang kurang mendukung, maka prestasi 

belajar anakpun menurun. 

2) Faktor lingkungan alam dan fisik 

Dalam faktor ini meliputi keadaan rumah, ruang belajar, 

fasilitas belajar, buku-buku sumber, dan sebagainya. 

3) Faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

teknologi dan kesenian. 

4) Faktor lingkungan keagamaan 

Faktor-faktor tersebut sering berinteraksi baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung dalam proses belajar 

mengajar untuk mencapai prestasi belajar. 

 

D. Pendidikan Kewarganegaraan 

I. Pengertian 

PKn adalah nama dari suatu mata pelajaran yang terdapat 

dalam kurikulum sekolah. PKn berusaha membina perkembangan 

moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agar dapat 

mencapai perkembangan secara optimal dan dapat mewujudkan 

dalam kehidupannya sehari-hari. 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah wahana untuk 

mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang 

berakar pada budaya diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan 
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sehari-hari sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara, 

dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Tujuan 

Pendidikan Kewarganegaraan juga dimaksudkan sebagai 

usaha untuk membekali siswa dengan budi pekerti, pengetahuan, 

kemampuan dasar berkenaan dengan antar warga negara agar 

menjadi warga negara yang diandalkan oleh bangsa dan negara. 

PKn berusaha membentuk manusia seutuhnya sebagai 

perwujudan kepribadian Pancasila, yang mampu melaksanakan 

pembangunan masyarakat Pancasila, tanpa PKn, segala kepintaran 

atau akal, ketinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

ketrampilan dan kecekatan, tidak memberi jaminan pada 

terwujudnya masyarakat Pancasila. 

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa PKn mempunyai 

kedudukan yang sangat penting sekali, khususnya dalam 

pembentukan kepribadian manusia Indonesia, notabene suatu 

kepribadian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. karena itu PKn 

sama sekali tidak bisa dilepaskan dari pendidikan nasional, dalam 

arti merupakan satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional 

nutuk mewujudkan Pendidikan Nasional. 

Selanjutnya secara eksplisit bahwa tujuan PKn adalah 

sebagai berikut: 
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a) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

b) Siswa mamahami, menghayati, dan mengamalkan sila 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 

c) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila 

Persatuan Indonesia. 

d) Siswa memahami. menghayati, dan mengamalkan sila 

Kerakyatan yang dipimipin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan Perwakilan. 

e) Siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan sila Keadilan 

Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dari rumusan tujuan secara eksplisit tersebut, yang jelas 

memakai istilah memahami, menghayati, mengamalkan, maka 

berarti bahwa tujuan PKn itu meliputi aspek kognitif (pengetahuan, 

memahami), aspek afektif (sikap/nilai, menghayati), aspek 

psikomotor (perilaku, mengamalkan). 

3. Fungsi 

Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi untuk: 

a) Melestarikan dan mengembangkan nilai moral Pancasila secara 

dinamis dan terbuka. Nilai moral Pancasila yang dikembangkan 

itu mampu menjawab tantangan perkembangan yang terjadi 

dalam masyarakat yanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa 

Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. 
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b) Mengembangkan dan membina siswa menuju manusia 

Indonesia seutuhnya yang sadar politik, hukum dan konstitusi 

negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila 

serta sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Indonesia. 

c) Membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antara 

warga negara dengan negara, antara warga negara dengan 

sesama warga negara, dan pendidikan pendahuluan bela negara 

agar mengetahui dan mampu melaksanakan dengan baik dan 

kewajibannya sebagai warga negara. 

d) Membekali siswa dengan sikap dan perilaku yang berlandaskan 

nilai-nilai moral Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

E. Pengaruh antara aktivitas dalam OSIS dan kedisiplinan terhadap 

prestasi belajar 

Menurut Direktorat Pembinaan Kesiswaan (Depdikbud), bahwa 

OSIS dibentuk dengan tujuan mempersiapkan siswa sebagai kader 

penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani pembangunan 

nasional guna: 

a) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dan berbudi pekerti luhur. 

b) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. 

c) Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. 
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d) Memantapkan kepribadian dan mandiri. 

e) Mempertebal rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka diperlukan 

pengelolaan yang baik, dimana pengelolaan ini merupakan suatu 

rangkaian kegiatan mulai dari proses merencanakan, mengatur atau 

mengorganisasikan, melaksanakan dan mengembangkan sesuatu 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini semua akan 

terwujud apabila didukung oleh kepemimpinan yang baik. Pemimpin 

atau pengurus OSIS adalah pemimpin siswa yang dipilih oleh siswa 

di sekolah melalui perwakilan kelas dan memenuhi persyaratan yang 

telah ditetapkan. 

Keaktifan dalam kegiatan OSIS adalah dalam rangka 

meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, 

kedisiplinan,bakat dan minat serta kreatifitas dengan demikian 

kegiatan OSIS dapat menambah wawasan yang luas, pengalaman, 

ketrampilan, kedisiplinan kritis dan kreatif. Dengan dasar tersebut 

siswa lebih banyak untuk ingin tahu, sehingga mendorong mereka 

untuk lebih giat belajar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

prestasi belajar. Apa yang diperoleh dalam proses belajar mengajar 

akan ditunjang dari pengetahuan, kedisiplinan dan keaktifan dalam 

OSIS. 
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Dengan memperhatikan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara keaktifan dalam kegitan OSIS 

dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar. 

F. HIPOTESIS 

Hipotesis menurut Maman Rachman diuraikan bahwa”hipotesis 

penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya masih harus diuji secara empiris”. (Maman 

Rachman,1997: 47). 

Selanjutnya Suharsimi Arikunto berpendapat hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang 

harus diuji atau dibuktikan kebenarannya melalui pengumpulan data-

data yang dilakukan dalam proses penelitian. (Suharsimi Arikunto, 2006: 

71) 

Berdasarkan keterangan di atas, maka hipotesis dari penelitian ini 

adalah : Ada pengaruh antara Aktivitas Siswa dalam OSIS dan 

Kedisiplinan Siswa terhadap Prestasi Belajar Pengurus OSIS. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu dimana teori 

atau paradigma digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah 

penelitian, menemukan hipótesis, menemukan konsep-konsep, 

menemukan metodologi, dan menemukan alat-alat análisis data. Karena 

itu, sangat penting teori dibicarakan dalam setiap pembahasan kuantitatif, 

mengingat perannya yang dominan itu.penelitian kuantitatif dimulai 

dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang akan menjadi pusat 

perhatian peneliti. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka didesain 

rancangan penelitian yaitu desain model penelitian. Desain inilah yang 

nantinya akan menuntun pelaksanaan penelitian secara keseluruhan mulai 

dari awal sampai akhir penelitian.  

Dalam penelitian kuantitatif ini dilakukan pengumpulan data 

penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka perlu didesain 

instrumen pengumpulan penelitian yang sesungguhnya merupakan 

seperangkat alat perekam data penelitian di lapangan. Alat ini digunakan 

oleh peneliti untuk menghimpun data dilapangan sesuai dengan bentuk 

instrumen itu. 

Kesimpulan dalam penelitian kuantitatif akan lebih baik apabila 

disertai dengan tabel, grafik, bagan, gambar atau tampilan lain. Adapun 
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data-data yang ditemukan dalam penelitian ini dikatakan hanya sebagai 

data pendukung.  

B.  Sumber Data  

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penilitian, adalah 

subjek dari mana data dapat diperoleh. Setiap penelitian selalu berhadapan 

dengan objek atau sumber data penelitian, baik berupa manusia, benda 

peristiwa maupun gejala yang terjadi, sedangkan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kepala Sekolah, guru pengampu mata pelajaran Pkn, Pembina OSIS 

SMA-MA se Kecamatan Subah. 

b. Siswa kelas I dan 2 yang menjadi pengurus OSIS di SMA-MA se 

Kecamatan Subah. 

c. Dokumentasi meliputi dokumentasi data kegiatan OSIS, data siswa 

pengurus OSIS, data sekolah, dan dokumentasi raport yaitu nilai 

raport PKn pengurus OSIS pada semester 1. 

C.  Populasi Penelitian  

Populasi adalah keseluruhan objek dalam penelitian, yaitu elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian, (Suharsimi Arikunto, 2006: 130). 

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, populasi adalah keseluruhan individu 

sebagai objek penelitian, yaitu sejumlah penduduk atau individu yang 

paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama (Sutrisno Hadi, 1996: 220). 
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Populasi dalam penelitian ini adalah populasi seluruh pengurus 

OSIS tingkat SMA-MA di Kecamatan Subah Kabupaten Batang periode 

2008/2009 dengan perincian sebagai berikut : 

NO. Nama Sekolah Jumlah Pengurus 

1. 

2. 

3. 

SMA Negeri 1 Subah 

    MA Darussalam 

    MA Subahanah 

40 Siswa 

38 Siswa 

20 Siswa 

 Jumlah 98 Siswa 

 

D. Teknik Sampling   

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud sampel adalah bagian 

dari populasi yang dapat mewakili penelitian, sebagai pedoman dalam 

pengambilan sampel dikatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 

sebaiknya diambil semua. (Arikunto, Suharsimi, 2006: 131). Sedangkan 

menurut Maman Rachman, teknik sampling adalah cara untuk menentukan 

sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan 

sumber data sebenarnya (Maman Rachman, 1999: 68). 

Pengambilan sampel dilakukan dengan sampel total karena 

populasinya kurang dari 100, maka semua individu dalam populasi 

dijadikan sampel. Dalam teknik ini semua individu dalam populasi baik 

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi sampel penelitian juga seluruh 
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siswa (100%) yang menjadi pengurus OSIS di SMA-MA Se Kecamatan 

Subah Kabupaten Batang. 

E. Variabel Penelitian  

Variabel adalah hal-hal yang menjadi objek penelitian yang 

menjadi titik perhatian dalam suatu kegiatan penelitian, yang menunjukkan 

variasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Arikunto 2002 : 118). 

 Dalam penelitian ini membagi dua variabel, yaitu: 

a. Variabel bebas, yaitu keaktifan kegiatan yang dilakukan pengurus 

OSIS pada SMA-MA se Kecamatan Subah Kabupaten Batang periode 

2008/2009 yang selanjutnya disebut variabel X1, dan kedisiplinan 

siswa pengurus OSIS yang selanjutnya disebut variabel X2. 

b. Variabel terikat, yaitu prestasi belajar mata pelajaran PKn semester 1 

yang menjadi pengurus OSIS pada SMA-MA Se Kecamatan Subah 

Kabupaten Batang periode 2008/2009 yang selanjutnya disebut 

variabel Y. 

F.  Metode Pengumpulan Data  

Dalam sebuah penelitian, peneliti perlu memillih metode penelitian 

yang tepat dan sesuai dengan penelitiannya, sehingga mendapatkan hasil 

penelitian yang objektif dan maksimal. Penelitian dilakukan di SMA-MA 

Se Kecamatan Subah Kabupaten Batang periode 2008/2009, untuk 

memperoleh data dengan cara metode dokumentasi, metode angket, 

metode wawancara, dan metode observasi. 

 



 47

1. Dokumentasi 

Yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 

(Suharsimi Arikunto, 2006: 231). Sedangkan menurut Maman Rachman 

metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, 

teori,dalil atau hukum-hukum dan alat-alat lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian (Maman Rachman, 1999: 96). 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui prestasi belajar siswa yaitu dengan buku raport siswa semester 

1 tahun ajaran 2008/2009. Sehingga peneliti cukup melihat buku raport 

siswa untuk mengetahui prestasi belajar siswa.  

2. Angket  

Metode angket adalah suatu pengumpul informasi dengan cara 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara 

tertulis pula oleh responden (Maman Rachman, 1999 : 85). Metode angket 

dalam penelitian ini adalah bersifat terbuka, dimana jawaban responden 

terhadap setiap pertanyaan kuesioner bentuk ini dapat diberikan secara 

bebas menurut pendapat sendiri. 

Metode angket penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dari 

responden mengenai keaktifan dalam kegiatan OSIS bagi siswa yang 

menjadi pengurus OSIS pada SMA-MA Se Kecamatan Subah Kabupaten 
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Batang periode 2008/2009. Jadi tujuan digunakan metode kuesioner ini 

adalah untuk mengungkap apakah ada pengaruh antara keaktifan dalam 

kegiatan OSIS dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar pengurus 

OSIS SMA-MA Se Kecamatan Subah Kabupaten Batang periode 2008/ 

2009.  

Angket atau kuesioner dapat diarahkan sebagai daftar sejumlah 

pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan kepada responden (sumber 

data) guna memperoleh data dalam penelitian ini didasarkan pada 

anggapan yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yaitu:  

1) Subjek adalah orang yang lebih tahu tentang dirinya sendiri. 

2) Apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya. 

3) Intrprestasi subjek tentang pernyataan-pernyataan yang benar 

diajukan kepadanya adalah sesuai dengan apa yang dimaksud 

peneliti (Sutrisno Hadi, 1989: 57). 

3. Wawancara  

Metode Wawancara adalah teknik untuk mengadakan penyelidikan 

dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung antara penyelidik 

dengan orang yang diselidiki untuk memperoleh data kualitatif. 

Dalam metode ini yang akan diwawancarai adalah Kepala Sekolah, 

pembina OSIS dan siswa sebagai pengurus OSIS SMA Negeri 1 Subah 

untuk dimintai keterangan tentang kepengurusan OSIS, bagaimana prestasi 
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belajar pengurus OSIS selama 1 periode serta beberapa keterangan yang 

berhubungan dengan SMA-MA se Kecamatan Subah. 

Adapun bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara 

terbuka yaitu yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian 

rupa bentuknya sehingga responden diberikan kebebasan menjawabnya     

(Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004 : 94). 

4. Observasi  

Metode observasi adalah cara untuk mendapatkan informasi 

tentang segala sesuatu yang telah terjadi dengan mengamati, menatap 

segala kejadian yang ada di tempat penelitian guna memperoleh data 

dalam penelitian. 

Metode observasi dalam penelitian ini adalah untuk mengamati dan 

mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian di tempat atau berlangsungnya peristiwa seperti hal-hal yang 

berhungan dengan OSIS, SMA Negeri 1 Subah ataupun yang lainnya yang 

dapat mendukung dan melengkapi penelitian ini. 

G. Tahapan Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mempersiapkan 

beberapa hal yang akan menunjang tahap penelitian selanjutnya. Yaitu 

mengumpulkan data-data berupa dokumentasi kegiatan OSIS yang terdiri 

dari program kerja OSIS, susunan pengurus OSIS dan kegiatan OSIS di 

akhir pekan. Selanjutnya peneliti melakukan uji coba instrumen. Uji coba 
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ini berguna untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. Tahap 

selanjutnya adalah meneliti gambaran umum SMA-MA Se Kecamatan 

Subah meliputi sejarah berdirinya, lokasi sekolah dan keadaan sekolah 

disekitarnya. Tahap terakhir adalah penyebaran angket yang telah diuji 

cobakan, kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis data berupa teknik 

analisis regresi yang sebelumnya di uji validitas dan reliabilitas terlebih 

dahulu dengan komputer SPSS versi 12. 

Selanjutnya beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai 

berikut : 

a. Tentukan Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah aktivitas siswa dalam OSIS dan 

kedisiplinan siswa di SMA-MA Se Kecamatan Subah tahun ajaran 

2008/2009. Objek penelitian ini penting untuk ditentukan agar hal-hal 

yang diteliti tidak melebar/keluar dari tujuan penelitian, sehingga 

mengurangi terjadinya data yang terbuang percuma karena tidak fokus 

terhadap data yang akan diteliti.  

b. Persiapkan Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah berupa angket 

yang diberikan kepada sejumlah sampel penelitian. Angket ini ada 3 

macam, yaitu angket untuk mengukur tingkat aktivitas OSIS, angket untuk 

mengukur tingkat kedisiplinan siswa dan angket untuk mengetahui prestasi 

belajar siswa dalam bidang akademik maupun non akademik. Peneliti 
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memilih metode angket karena pertimbangan-pertimbangan sebagai 

berikut : 

a.  Tidak memerlukan hadirnya peneliti 

b. Dapat dibagikan secara serentak kepada banyak responden 

c.  Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-masing 

dan menurut waktu senggang responden. 

d. Dapat dibuat anonim sehingga responden bebas, jujur dan tidak malu-

malu dalam menjawab. 

e.  Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi 

pertanyaan yang benar-benar sama (Suharsimi Arikunto, 2006 : 45). 

2. Tahap Pelaksanaan  

Setelah peneliti menentukan objek penelitian dan mempersiapkan 

instrument penelitian, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan 

penelitian dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data dengan dokumentasi 

Data dengan dokumentasi diperlukan untuk mengetahui informasi 

yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen-

dokumen, peraturan-peraturan dan notulen (Suharsimi Arikunto, 2006: 

135). Data dokumentasi yang diambil antara lain adalah : struktur 

organisasi sekolah, daftar guru dan jabatannya, daftar siswa, program kerja 

OSIS, susunan pengurus OSIS, kegiatan yang diprogramkan dan 

dilaksanakan oleh sekolah, daftar prestasi yang diperoleh dari nilai 
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ulangan harian dan nilai raport, serta dokumen pendukung lainnya 

sebagaimana tercantum dalam lampiran skripsi ini. 

b. Uji coba instrumen 

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka angket terlebih dahulu di uji 

cobakan kepada 40  siswa. 40 siswa ini adalah pengurus OSIS di SMA 

Negeri 1 Subah. Validitas dan Reliabilitas instrumen dikerjakan 3 kali 

karena angket penelitian terdiri dari 3 macam, yaitu angket untuk 

mengukur tingkat aktivitas OSIS, angket untuk mengukur tingkat 

kedisiplinan siswa dan angket untuk mengetahui prestasi belajar siswa 

dalam bidang akademik maupun non akademik   

Skor tingkat keaktifan siswa dalam kegiatan OSIS dihimpun 

melalui angket setelah angket diuji cobakan terhadap 40 siswa dengan 

validitas butir kuesioner yang telah dicantumkan pada uji coba instrumen 

dengan reliabilitas sebesar 0,923. 

Menurut Maman Rachman (2004, 35) penafsiran skor dapat 

digunakan 3 cara yaitu kriteria skor kasar, kriteria presentasi, dan kriteria 

mean. Dalam penelitian ini digunakan kriteria skor kasar dengan 

menggunakan 3 kategori yaitu tinggi, sedang, rendah. Penafsiran skor 

dengan kriteria skor kasar dilakukan untuk mengetahui besaran koefisien 

korelasi tanpa harus mencari besaran deviasi ataupun standar deviasinya. 
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 H. Metode Analisis Data 

Untuk menguji kebenaran hipotesa, dalam penelitian ini digunakan 

teknik regresi, Namur sebelumnya dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut :  

1. Uji Normalitas Data Penelitian 

Untuk menguji normalitas suatu sampel penelitian digunakan 

humus Chi kuadrat, yaitu :  

X2 = 
( )∑

=

−k

i i

ii

E
EO

1

2

 

 

Uji normalitas melengkapi uji normalitas di atas. Terlihat pada output 

pada normal P- Plot of regression terlihat mendekati garis diagonal, jadi 

variabel dependent adalah normal. 

Kriteria pengujian adalah tolak HO jika x2 ≥ x2 
( ά ) ( k-3 )  dengan ά = taraf 

nyata untuk pengujian, dalam hal lainnya HO diterima atau dengan kata 

lain apabila x2 
data berada pada daerah penerimaan HO maka data tersebut 

berdistribusi normal. 
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2. Uji Validitas Instrumen 

Validitas dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui 

kualitas dari pertanyaan angket, yaitu dengan menggunakan rumus 

product moment. 

Ґxy = 
( )( )

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑

−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN  

Keterangan :  

Y = Skor responden pada pernyataan tertentu 

 

X = Skor responden pada skala sikap 

N = Banyaknya responden keseluruhan 

(Suharsimi Arikunto, 2006 : 275) 

Tabel 1. Koefisien Korelasi Product Moment 

Angka Korelasi  Makna  

08.00 - 10.00 Sangat tinggi  

06.00 - 08.00 Tinggi  

04.00 - 06.00 Cukup 

02.00 - 04.00 Rendah 

00.00 - 02.00 Sangat rendah 

Butir item soal dinyatakan valid apabila memiliki korelasi dengan skor 

skala 03.00 ke atas, dan pernyataan yang memiliki korelasi dengan skor 

skala kurang dari pada 03.00 dinyatakan tidak valid. 
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3. Uji Reliabilitas Instrumen 

Bertujuan untuk menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya sebagai alat pengumpul data. Realibilitas ini dapat diukur 

dengan menggunakan rumus alpha, yaitu : 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
= ∑

2

2

11 1 t

b

k
kr

σ

σ
 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

K = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

2∑ bσ = jumlah varians butir  

2
tσ  = varians total  

Kriteria pemilihan soal yang baik adalah dari tingkat validitas dan 

reliabilitas soal. Soal yang valid dan reliabel dipakai sebagai instrumen 

pengambilan data siswa yang aktif dalam OSIS dan kedisiplinan siswa. 

 

4. Uji Regresi  

a. Uji Regresi Linear Sederhana 

Uji ini merupakan analisis tentang hubungan antara satu variabel 

bebas dengan variabel terikat. Uji ini digunakan untuk meramal apakah 

ada pengaruh antara satu variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun 

rumus yang digunakan adalah : 

Y = a + bx 

 



 56

Keterangan : 

Y = Variabel terikat 

x = Variabel bebas 

a,b = koefisien regresi 

untuk mencari nilai a dan b menggunakan rumus : 

( )( ) ( )( )
( )∑ ∑

∑∑∑∑
−

−
= 22

2

XXn

XYXXY
a  

( ) ( )( )
( )22 ∑∑

∑∑∑
−

−
=

XXn

YXXYn
b  

( Maman Rachman, 2004 : 73 ) 

 

b. Uji Regresi Linier Berganda 

Uji ini merupakan analisis tentang hubungan antara satu varibel 

terikat dengan dua variabel bebas.  

Adapun rumus yang digunakan adalah : 

y = aO + a1x1 + a2x2 

Keterangan :  

y       = variabel yang akan diramal 

x1      = variabel bebas 1 

x2        = variabel bebas 2 

aO, a1, a2  = koefisien regresi 

aO = Y – a1X1 – a2X2 
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a1 = 
( )( ) ( )( )
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a2 = 
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Untuk analisis data akan diselesaikan dengan rumus regresi, komputer 

SPSS versi 12. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum SMA-MA se Kecamatan Subah Kabupaten 

Batang 

 

Berdirinya SMA Negeri I Subah tentunya atas perjuangan dari 

para Pejabat Pemerintah Dati II Kabupaten Batang dan tokoh-tokoh 

masyarakat Kabupaten Batang pada umumnya dan Kecamatan Subah 

pada khususnya. SMA Negeri I Subah berdiri pada tahun pelajaran 

1984/1985 dengan Surat Keputusan Mendikbud RI No. 0558/0/1984 

Tanggal 20 Nopember 1984. Diatas areal tanah seluas 25.000 M di Desa 

Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Sertifikat tanah dari kantor 

Agraria Kabupaten Batang tanggal 15 Juni 1987 No. B 4967271 dengan 

hak pakai No.6. 

SMA N 1 Subah merupakan salah satu dari 7 SMA Negeri di 

Kabupaten Batang dan satu-satunya SMA Negeri yang ada di 

Kecamatan Subah. Letak SMA Negeri 1 Subah berada di desa Jatisari 

Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Jumlah guru di SMA Negeri 1 

Subah sebanyak 60 orang, jumlah siswa kelas X sebanyak 283 siswa, 

dengan laki-laki 101 siswa dan perempuan 181 siswa. Kelas XI 

sebanyak 382 siswa, dengan laki-laki 129 siswa dan perempuan 153 

siswa. Kelas XII sebanyak 286 siswa, dengan laki-laki 110 siswa dan 
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perempuan 178 siswa.  Kemudian untuk prestasi belajar pengurus OSIS 

SMA Negeri 1 Subah dapat dilihat pada lampiran 12. 

Madarasah Aliyah Subhanah didirikan pada tahun 2002, tepatnya 

pada bulan Maret 2002. Pada bulan itu telah dibuka pendaftaran siswa 

baru tahun ajaran 2002/2003. MA Subhanah mulai beroperasi efektif 

sebagai sekolah pada tahun pelajaran baru 2002/2003 pada bulan Juli 

2002. Surat ijin pendidiran MA Subhanah diperoleh secara resmi dari 

Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah dengan Surat 

Keputusan bernomor No. Wk/5.a/PP.03.2/2006/2003. 

Pendirian madrasah ini merupakan bagian dari perwujudan 

rencana besar pendirian Yayasan Subhanah Subah. Yayasan Subhanah 

berdiri tahun 1993 sebagai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, 

sosial dan dakwah. Yayasan merencanakan untuk mendirikan pendidikan 

formal maupun nonformal (pendidikan luar sekolah) dan juga pondok 

pesantren. Tahun 1996 mulai dibangun gedung bertingkat dua yang 

dimaksudkan sebagai gedung madrasah atau pesantren. Tahun 1998 

berdiri KSA Ayatula Subhanah sebagai unit Yayasan yang bergerak di 

bidang penyantunan anak yatim, lansia dan du’afa. Tahun 1999 berdiri 

LPK Subhanah Course yang menyelenggarakan pendidikan ketrampilan. 

Tahun 2000 berdiri SLTP Islam Subhanah. 

Pada tahun 2002 telah selesai pembangunan gedung bertingkat 

tersebut dan satu gedung lagi sebagai penunjang (dapur dan MCK), 

maka pada saat itulah Yayasan mendirikan MA Subhanah Subah dan 



 60

Ponpes Subhanah Subah secara bersamaan. Pada awal berdirinya, MA 

Subhanah Subah didukung oleh para guru yang sudah mengajar di SLTP 

Islam Subhanah. Pada saat itu, hampir semua guru MA Subhanah adalah 

guru SLTP Islam Subhanah. 

 Jumlah guru di MA Subhanah sebanyak 22 orang, jumlah siswa 

kelas X sebanyak 84 siswa, dengan laki-laki 38 siswa dan perempuan 46 

siswa. Kelas XI sebanyak 82 siswa, dengan laki-laki 43 siswa, dan 

perempuan 39 siswa. Kelas XII sebanyak 61 siswa, dengan laki-laki 29 

siswa dan perempuan 32 siswa. Kemudian untuk prestasi belajar 

pengurus OSIS MA Subhanah dapat dilihat pada lampiran 13. 

Madrasah Aliyah Darussalam Kemiri, Kecamatan Subah, 

Kabupaten Batang, Jawa Tengah terletak di Desa Kemiri Barat 

Kecamatan Subah Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah. Awal 

Berdirinya beralamat di Desa Kemiri Kecamatan Subah Kabupaten 

Batang, Propinsi Jawa Tengah karena pada tahun 2002 Desa Kemiri 

secara resmi  dibagi menjadi dua yaitu Kemiri Barat dan Kemiri Timur 

dan MA Darussalam terletak di Kemiri Barat maka sekarang 

beralamatkan di Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah Kabupaten Batang 

Propinsi Jawa Tengah. 

  Adapun lokasi MA Darussalam berada di Desa Kemiri Barat 

yang berbatasan sebelah timur dengan Desa Kemiri Timur, sebelah barat 

dengan Desa Gondang, sebelah selatan dengan Desa Kalimanggis dan 
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Jatisari, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuripan dan 

Laut Jawa. 

Potensi daerah yang dapat dikembangkan di desa Kemiri Barat 

terutama untuk SDM tidak begitu mengalami kendala karena di sini 

cukup tersedia lulusan atau alumni dari berbagai perguruan tinggi baik 

negeri maupun swasta yang tergabung dalam wadah HIMARI 

(Himpunan Mahasiswa dan Alumni Kemiri). Dengan demikian, tenaga 

pendidik dapat diambilkan dari potensi  desa yang sudah tersedia. 

Kemudian ditunjang oleh keberadaan Pondok Pesantren 

Darussalam baik putra maupun putri kami optimis untuk langkah ke 

depan MA Darussalam akan lebih pesat yaitu akan berbanding lurus 

dengan keadaan pondok, kalau Pondok Pesantren santrinya semakin 

banyak maka akan semakin bertambah pula untuk MA Darussalam, 

karena sebagian besar siswa MA merupakan santri dari pondok tersebut. 

Potensi lembaga pendidikan di Desa Kemiri Barat sangat 

mendukung  untuk keberadaan MA Darussalam, terutama untuk 

menampung lulusan program pemerintah tentang wajib belajar  sembilan 

tahun. Adapun lembaga pendidikan yang ada baik formal maupun non 

formal adalah : 

1. TK Pelita I 

2. TPQ Darussalam 

3. Madrasah Diniyah Darussalam 

4. Madrasah Ibtidaiyah Darussalam 
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5. SD Negeri 01 

6. SD Negeri 02  

7. SD Negeri 03 

8. SD Negeri 04 

9. MTs Darussalam 

10. SMP Darma Catur 

11. MA Darussalam 

12. Pondok Pesantren Darussalam 

Jumlah guru di MA Darussalam sebanyak 16 orang, jumlah 

siswa kelas X sebanyak 64 siswa, dengan laki-laki 26 siswa dan 

perempuan 38 siswa. Kelas XI sebanyak 63 siswa, dengan laki-laki 30 

siswa dan perempuan 33 siswa. Kelas XII sebanyak 56 siswa, dengan 

laki-laki 24 siswa dan perempuan 32 siswa. Kemudian untuk prestasi 

belajar pengurus OSIS SMA Negeri 1 Subah dapat dilihat pada lampiran 

14. 

 

2. Keberadaan OSIS di Sekolah 

a. Susunan dan Struktur Organisasi  

Susunan Pengurus OSIS SMA N 1 Subah ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 422/369/2008                             

tanggal 13 Juli 2008 dan struktur organisasi OSIS SMA N 1 Subah. 
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Susunan Pengurus OSIS MA Subhanah ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 061/MAS/VII/2008 tanggal 

10 juli 2008 dan struktur organisasi OSIS MA Subhanah. 

Susunan Pengurus OSIS MA Darussalam ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 22/369/2008                             

tanggal 1 Juli 2008 dan struktur organisasi OSIS MA Darussalam.  

b. Keadaan Pengurus dan Anggota OSIS 

1) Keadaan Pengurus OSIS  

Jumlah pengurus OSIS SMA N 1 Subah adalah 40 siswa terdiri 

dari kelas 1 dan II, sekretaris 1, II dan III, bendahara I dan II dan 

ditambah 8 seksi bidang masing-masing 3 orang. Semua pengurus 

berasal dari kelas 1 dan kelas II sedangkan kelas III dibebaskan dari 

kepengurusan OSIS, karena kelas III dipersiapkan untuk menghadapi 

Ujian Nasional. 

Jumlah pengurus OSIS MA Subhanah adalah 20 siswa terdiri 

dari kelas 1 dan II, sekretaris 1, II dan III, bendahara I dan II dan 

ditambah 8 seksi bidang masing-masing 3 orang. Semua pengurus 

berasal dari kelas 1 dan kelas II sedangkan kelas III dibebaskan dari 

kepengurusan OSIS, karena kelas III dipersiapkan untuk menghadapi 

Ujian Nasional. 

Jumlah pengurus OSIS MA Darussalam adalah 40 siswa terdiri 

dari kelas 1 dan II, sekretaris 1, II dan III, bendahara I dan II dan 

ditambah 8 seksi bidang masing-masing 3 orang. Semua pengurus 
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berasal dari kelas 1 dan kelas II sedangkan kelas III dibebaskan dari 

kepengurusan OSIS, karena kelas III dipersiapkan untuk menghadapi 

Ujian Nasional. 

2) Keadaan Anggota OSIS  

Jumlah anggota OSIS SMA N 1 Subah sama dengan jumlah 

siswa SMA N 1 Subah yaitu siswa yang terdiri dari siswa kelas 1,    

siswa kelas II, dan siswa kelas III. 

Jumlah anggota OSIS MA Subhanah sama dengan jumlah 

siswa MA Subhanah yaitu siswa yang terdiri dari siswa kelas 1,    

siswa kelas II, dan siswa kelas III. 

Jumlah anggota OSIS MA Darussalam sama dengan jumlah 

siswa MA Darussalam yaitu siswa yang terdiri dari siswa kelas 1,    

siswa kelas II, dan siswa kelas III. 

c. Keuangan OSIS 

Suatu organisasi yang dibentuk tidak lepas dari adanya dana yang 

diperlukan untuk melaksanakan segala kegiatan yang telah 

diprogramkan begitu pula kegiatan OSIS SMA-MA di desa Subah dalam 

melaksanakan program kegiatan juga membutuhkan dana. 

Adapun sumber dana keuangan OSIS SMA-MA di desa Subah 

diperoleh dari iuran anggota yang ditarik setiap bulan bersamaan dengan 

pembayaran BP3 atau iuran sukarela. 
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d. Program Kegiatan OSIS di SMA-MA di desa Subah 

Program kegiatan yang telah dilaksanakan OSIS SMA-MA di 

desa Subah meliputi : 

1. Bidang Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain:  

1) Jumat beramal  

2) Sholat Jumat 

3) Peringatan Isra’ Mi’raj dengan mengadakan pengajian  

4) Kegiatan Ramadhan seperti pesantren kilat, zakat fitrah, dan 

class meeting dengan lomba tartil, lomba nasyid, lomba 

peragaan busana muslim. 

5) Sholat Idul Adha  

6) Menyembelih hewan kurban  

7) Mading Religius 

8) Kuliah pagi  

9) Ekstra Rebana 

2. Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, antara lain: 

a) Upacara Bendera 

b) Upacara Hari Besar Nasional 

c) Pemberantasan PASUS 

d) Membentuk regu Koor 

e) Memelihara Kelestarian dan Keindahan Lingkungan Sekolah 

f) Memelihara Persatuan dan Kesatuan antar Organisasi di SMA 

Negeri 1 Subah 
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3. Bidang Pendahuluan dan Bela Negara, antara lain:  

1) Pembentukan PASUS (Pasukan Khusus Sekolah) 

2) SIDAK (Inspeksi Mendadak) 

3) Ekstrakurikuler PKS (Patroli Keamanan Sekolah) 

4. Bidang Berkepribadian dan Berbudi Pekerti Luhur, an`tara lain: 

a) Pemakaian dasi  

b) Budaya tertib pakaian dan rambut 

c) Budaya sopan santun kepada warga SMA Negeri 1 Subah 

d) Membantu siswa siswi yang tidak mampu 

5. Bidang Pendidikan Politik dan Kepemimpinan, antara lain: 

a) Mengadakan Lomba Cerdas Cermat (LCC) 

b) Pemilihan Putri Kartini dan Putra Kartono  

c) Lomba LAA tingkat SMP se-Kecamatan Subah dan sekitarnya 

dengan menggunakan bahasa jawa. 

6. Bidang Ketrampilan dan Kewiraswastaan, antara lain: 

a) Rencana Pembuatan PIN .  

b) Melanjutkan program batikisasi kelas X dan pemakaian jas 

untuk pengurus OSIS  

c) Mengadakan RAT 

d) Membuat struktur kepengurusan koperasi 

e) Mengadakan bazar buku 

f) Membuat jadwal untuk ikut membantu menjaga koperasi 
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g) Membuat pembukuan tentang pemasukan dan pengeluaran 

koperasi setiap bulan  

h) Melengkapi kebutuhan koperasi selain perlengkapan sekolah 

dan makanan ringan, seperti obat-obatan, tisu dan sebagainya. 

7. Bidang Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi Seni, antara lain: 

a) OSIS CUP 

b) Menyelenggarakan SKJ  

c) Class Meeting: Bola Volly, Catur, Basket dan Sepak Bola 

d) Ekstrakurikuler: Basket, Bola Volly, Sepak Bola, Catur dan 

Sepak Takraw 

e) Pelaksanaan lomba basket antar SMP se-Kabupaten Batang 

f) Penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba, minutan keras, 

dan merokok 

8. Bidang Persepsi, Apresiasi dan Daya Kreasi Seni, antara lain: 

a) Mading 

b) Ekstrakurikuler: musik, tari, baca puisi, geguritan 

c) Lomba Pentas Seni: karaoke, band antar kelas, baca puisi  

d) Pengembangan alat-alat musik  

Keberadaan OSIS SMA-MA se Kecamatan Subah tersebut 

dengan segala kegiatannya telah banyak dirasakan manfaatnya 

khususnya bagi siswa sendiri dan umumnya bagi masyarakat sekitarnya. 

Berbagai macam kegiatan telah dilaksanakan oleh OSIS di sekolah 

tersebut baik kegiatan yang ditujukan bagi siswa sendiri, misalnya 
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berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler antara lain sepak bola, bola 

volley, basket, seni tari, seni musik, PMR, PKS, pramuka, seni baca Al-

Qur’an maupun kegiatan yang ditujukan sebagai bakti bagi masyarakat 

sekitarnya seperti kerja bakti bersama masyarakat, membantu 

masyarakat lewat PKS, dan PMR yang ada di sekolah, membagikan 

zakat fitrah, membagikan daging kurban pada hari raya Idul Adha dan 

masih banyak kegiatan yang lain yang telah dilaksanakan oleh SMA dan 

MA di desa Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang. 

 

3. Uji Instrumen 

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka angket terlebih dahulu di uji 

cobakan kepada 40  siswa. 40 siswa ini adalah pengurus OSIS di SMA 

Negeri 1 Subah.  

Validitas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu 

instrumen tes. Setelah kuesioner angket disusun, langkah selanjutnya 

yaitu mengadakan uji coba. Uji coba dilaksanakan oleh 40 responden 

sebelum angket diteskan pada responden sebagai sampel dalam 

penelitian. Uji coba instrumen ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah butir-butir kuesioner pada angket yang akan digunakan 

merupakan kuesioner yang valid atau tidak valid, untuk mengetahui 

validitas butir kuesioner, maka digunakan rumus product moment.  
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Berikut ini adalah hasil perhitungan validitas instrumen dengan 

rumus product moment : 

a.  Kuesioner nomor 1    

 

 

 

 

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh : 
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                       =  0,552 

Pada α = 5% dengan n = N-1=40-1=39 diperoleh rtabel = 0,316 

Karena rxy > rTabel, maka butir nomor tersebut Valid. 

Perolehan nilai r xy diatas kemudian dikonsultasikan ke r tabel product 

moment untuk N = 40 pada taraf signifikan 5% adalah 0,316. Ternyata 

nilai r xy lebih besar dari r tabel. Sehingga dapat dinyatakan kuesioner 

itu valid. Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran  

Nomor 10. 

b. Kuesioner nomor 19 
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Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh : 

{ }{ })8151025()206847(40)15376()408(40
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−−

−
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      =  0,604 

Pada α = 5% dengan n = N-1 = 40-1 = 39 diperoleh  rtabel  =  0,316 

Karena rxy > rTabel, maka butir nomor tersebut Valid. 

Perolehan nilai r xy diatas kemudian dikonsultasikan ke r tabel product 

moment untuk N = 40 pada taraf signifikan 5% adalah 0,316. Ternyata 

nilai r xy lebih besar dari r tabel. Sehingga dapat dinyatakan kuesioner itu 

valid. Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran nomor 

11. 

Reliabilitas sebuah tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang relatif tetap/suatu tes/alat evaluasi dikatakan 

reliabel jika tes tersebut dapat dipercaya, konsisten, dan stabil dari waktu 

ke waktu. Jadi yang dipentingkan disini adalah ketelitiannya, sejauhmana 

tes atau alat tersebut dapat dipercaya kebenarannya. 

Berikut ini adalah hasil perhitungan reliabilitas instrumen dengan   

rumus product moment : 
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UJI RELIABILITAS 
Hasil Olah Data X1 

Item-Total Statistics

56,05 55,313 ,469 ,422 ,833
55,82 53,151 ,483 ,677 ,833
56,05 56,208 ,487 ,669 ,833
56,44 54,305 ,331 ,466 ,845
55,59 56,196 ,509 ,643 ,832
56,26 56,090 ,455 ,711 ,834
56,13 55,378 ,501 ,696 ,831
56,46 56,308 ,320 ,513 ,842
56,33 54,439 ,512 ,595 ,831
55,97 52,973 ,546 ,608 ,829
56,05 59,892 ,159 ,538 ,846
56,46 54,623 ,534 ,642 ,830
56,28 58,208 ,295 ,425 ,841
55,77 58,603 ,378 ,518 ,838
55,82 54,467 ,571 ,699 ,828
55,85 56,291 ,657 ,732 ,829
55,51 56,730 ,622 ,584 ,830
56,26 56,775 ,374 ,454 ,837

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
          Reliability 

        

Reliability Statistics

,842 ,855 18

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 

   

      Analisis : 

Untuk mengetahui kuesioner tersebut reliabel atau tidak dilihat 

pada nilai alpha = 0,842 dicocokkan dengan nilai tabel r produk moment 

adalah 0,316, ternyata alpha lebih besar dari r tabel artinya signifikan atau 

reliabel. 
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Hasil Olah Data X2 

Item-Total Statistics

68,28 71,025 ,543 . ,922
68,28 71,640 ,414 . ,927
67,70 69,754 ,601 . ,921
67,83 78,969 -,052 . ,931
67,58 71,430 ,735 . ,919
67,83 70,763 ,661 . ,920
68,00 70,615 ,528 . ,923
67,90 71,374 ,511 . ,923
67,75 71,423 ,610 . ,921
67,95 70,972 ,688 . ,919
67,95 72,767 ,404 . ,926
67,80 71,497 ,596 . ,921
67,58 70,712 ,751 . ,918
67,63 69,779 ,814 . ,917
67,53 71,230 ,804 . ,918
67,53 70,563 ,882 . ,917
67,55 70,715 ,837 . ,917
67,88 70,112 ,583 . ,922
67,93 71,251 ,658 . ,920
67,70 70,523 ,665 . ,920

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
VAR00014
VAR00015
VAR00016
VAR00017
VAR00018
VAR00019
VAR00020

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 

Reliability 

Reliability Statistics

,925 ,931 20

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 

Analisis : 

Untuk mengetahui kuesioner tersebut reliabel atau tidak dilihat 

pada nilai alpha = 0,925 dicocokkan dengan nilai tabel r produk moment 

adalah 0,316, ternyata alpha lebih besar dari r tabel artinya signifikan atau 

reliabel. 
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4. Uji Normalitas Instrumen 

Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan : 

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas. 

Jika data menyebar jauh garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal dan/tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi Normalitas. 

 

 

Analisis :  

Dari  grafik di atas, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal, serta penyebaranya mengikuti arah garis diagonal. Maka model 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
Observed Cum Prob

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Expected Cum Prob

Dependent Variable: Y
 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
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regresi layak dipakai untuk prediksi prestasi belajar pengurus OSIS 

berdasar masukan variabel independennya. 

 

5. Aktifitas Pengurus OSIS 

Responden sebagai sampel penelitian adalah pengurus OSIS 

dengan jumlah 98 siswa. Mereka memiliki tingkat keaktifan yang 

bervariasi. Dari yang memiliki skor terendah yaitu 24 dan skor tertinggi 

yaitu 70. Skor tersebut selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10. 

Adapun aktivitas pengurus OSIS SMA-MA di Kecamatan Subah 

meliputi : 

a. Semua pengurus OSIS terlibat dalam penyusunan program kerja OSIS. 

b. Ikut dalam kepanitiaan acara tertentu yang diadakan di sekolah, yaitu  

ada yang sebagai ketua, wakil, sekretaris, bendahara maupun seksi-seksi. 

c.Pengurus OSIS melaksanakan program kerja OSIS yang telah ditetapkan 

oleh pembina OSIS. 

d. Pengurus OSIS menggerakkan siswa yang lain (yang bukan pengurus 

OSIS) untuk ikut berperan dan melaksanakan program kerja OSIS. 

e. Pengurus OSIS harus ikut melaksanakan kegiatan OSIS, sesuai dengan 

bakat, minat sebagaimana halnya siswa lain yang bukan pengurus OSIS, 

seperti latihan olahraga, kesenian, pramuka dan sebagainya. 

f. Mengadakan koordinasi dengan pengurus lain untuk mengadakan rapat 

OSIS setiap ada permasalahan dalam kepengurusan OSIS. 
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g. Berkonsultasi/meminta saran dan pendapat dengan pembina OSIS 

apabila ada masalah dalam kegiatan OSIS. 

h. Pengurus OSIS wajib hadir dalam menghadiri rapat OSIS. 

i. Pengurus OSIS datang tepat pada waktunya dalam menghadiri rapat, 

sebagai tanda kedisiplinan sebagai pengurus OSIS. 

j. Pengurus OSIS menyumbangkan saran atau pendapat untuk perbaikan 

dalam penyelenggaraan kegiatan OSIS. 

k. Dalam pertemuan rapat OSIS, pengurus OSIS menyampaikan usul, 

pertanyaan, masukan maupun pertimbangan dalam rapat, demi kemajuan 

program OSIS yang telah ditetapkan. 

l. Dalam pertemuan OSIS, pengurus OSIS berusaha memperlancar 

jalannya kegiatan OSIS, dengan menghargai pendapat orang lain dan 

tidak memaksakan kehendak pengurus lain. 

m. Pada akhir masa jabatan, pengurus OSIS harus menyampaikan laporan 

pertanggung jawaban kepada Rapat Perwakilan Kelas. 

n. Karena kepemimpinan OSIS bersifat kolektif, maka pengurus OSIS 

perlu koordinasi dengan pengurus lain untuk mengikuti dan memajukan 

kegiatan OSIS. 

o. Pengurus OSIS aktif dalam menanggapi pertanyaan, sanggahan atau 

kritik maupun saran yang ada kaitannya dengan Laporan Pertanggung 

Jawaban.   

p. Pengurus OSIS mengadakan RAT, membuat struktur kepengurusan 

koperasi dan membuat jadwal untuk ikut membantu menjaga koperasi. 
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q. Pengurus OSIS mengadakan OSIS CUP, SKJ tiap hari jumat, dan 

mengadakan class meeting setelah mid semester. 

r. Membuat mading sebagai penyalur aspirasi dan bakat yang dimiliki 

siswa serta mengadakan SIDAK (Inspeksi Mendadak). 

Tingkat aktifitas siswa yang mengikuti kegiatan OSIS telah diteliti 

melalui sampel penelitian sejumlah 98 siswa. Tingkat aktifitas juga 

bervariasi, skor tertinggi yaitu 70 dan skor terendah adalah 24. Skor 

tersebut selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran Skor tingkat aktifitas 

siswa dihimpun melalui angket dengan jumlah item soal sebanyak 18 soal.  

Untuk mengetahui aktifitas yang dilakukan oleh pengurus OSIS 

adalah ikut menyusun program kegiatan OSIS, melaksanakan program 

kegiatan OSIS, koordinasi dengan pengurus lain dan Pembina OSIS, 

kehadiran dalam rapat, pemberian sumbang saran maupun pendapat demi 

kelancaran kegiatan OSIS dan ikut menyampaikan LPJ. 

Sedangkan untuk mengetahui keaktifannya itu, penulis akan 

memaparkan data/hasil angket yang menunjukkan hasil keaktifan 

Pengurus OSIS SMA-MA di desa Subah dalam kegiatan OSIS pada 

lampiran 

Untuk mencari kategori keaktifan kegiatan yang dilakukan 

pengurus OSIS, dengan tiga tingkatan kelompok aktif, kelompok sedang 

dan kelompok pasif dengan cara mencari nilai maximal 4 x 20 = 80  

Mencari nilai minimal, 1 x 20 = 20  

Mencari rentang nilai, 80 – 20 = 60  
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Mencari interval kelas, 60 : 3 = 20 

Dari hasil tersebut, maka perolehan kategori dapat diketahui sebagai 

berikut : 

Skor nilai 61 – 80 termasuk kategori kelompok aktif  

Skor nilai 41 – 60 termasuk kategori kelompok sedang 

Skor nilai 21 – 40 termasuk kategori kelompok pasif  

Untuk mengetahui frekuensi distribusi tingkat keaktifan dalam 

OSIS dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut :  

Jumlah item  : 18 

  Jumlah responden  : 98 

  Jumlah skor  : 5855 

  Skor terendah  : 1 x 18 x 98 = 1764 

  Skor tertinggi   : 4 x 18 x 98 = 7056 

  Jarak    : 7056 – 1764 = 5292 

Interval   : 5292 : 3 = 1764 

 

                          Tabel 1 
                 Distribusi frekuensi Aktifitas dalam OSIS 
 
No Skor Kriteria Jumlah Prosentase ( % ) 

1 1764 - 3528   Pasif    3 siswa            3 % 

2 3529 - 5293   Sedang    42 siswa           42 % 

3 5294 - 7058   Aktif    54 siswa           55 % 

          Sumber : Diolah dari kuesioner nomor 1-18 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 3 kriteria yaitu pasif, 

sedang aktif. Dari tabel tersebut diperoleh kategori pasif 3%, sedang 42%, 

dan kategori aktif 55%.  

Sesuai dengan hasil penelitian bahwa  nomor responden 15 atas 

nama Yasinta Ismi (Ketua OSIS) memperoleh skor yang paling banyak 

yaitu 70. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi siswa tersebut aktif 

dalam OSIS diantaranya adalah faktor keluarga. Anak tersebut terdiri dari 

2 bersaudara yang berasal dari keluarga menengah keatas dengan Ayahnya 

adalah seorang ABRI dan Ibunya seorang guru yang mengajar di SMP 

Negeri di tempat tinggalnya. Orang tuanya mendidik dari kecil tentang arti 

pentingnya pendidikan di masa sekarang ini, serta orang tuanya 

mendukung penuh anaknya untuk mengikuti ekstrakurukuler apapun yang 

ada di sekolah, asalkan dapat membagi waktu antara belajar dan mengikuti 

kegiatan. Sesuai dengan kemampuan dan bakatnya yang suka bergelut di 

bidang organisasi maka Yasinta menang dalam pemilihan  Ketua OSIS. 

Waktu duduk di bangku SMP Yasinta juga menjadi Ketua OSIS. Atas 

didikan orang tualah Yasinta bisa menjadi anak yang aktif dan berprestasi 

di sekolah. 

Aktifitas OSIS yang dilakukan siswa mencakup beberapa jenis 

kegiatan yang penting dilaksanakan dan menjadi inti dari jenis-jenis 

kegiatan lain. Beberapa aktifitas yang dilakukan dan menjadi acuan 

pengukuran tingkat keaktifan dalam kegiatan OSIS terangkum menjadi 

bahan yang akan diteliti. Dengan demikian, sejumlah aspek atau indikator 
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yang menjadi dasar penelitian ini merupakan inti dari jenis–jenis kegiatan 

lain maka setelah diadakan penelitian dari indikator yang menjadi aktifitas 

inti dalam OSIS antara lain : 

a. Keikutsertaan dalam menyusun program kerja OSIS  

b. Pelaksanaan program kerja OSIS 

c. Koordinasi dengan pengurus lain dan pembina OSIS  

d. Kehadiran dalam rapat OSIS 

e. Pemberian sumbang saran maupun pendapat demi kelancaran kegiatan  

OSIS 

f. Evaluasi (ikut menyampaikan LPJ)  

Tiap indikator tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa 

bagian untuk dapat dikategorikan menurut kriteria yang telah kita bahas 

sebelumnya. Penafsiran skor yang digunakan untuk mendapatkan kategori 

dari setiap indikator adalah sebagai berikut : 

a. Indikator keikutsertaan dalam menyusun program kerja OSIS  

      Jumlah item  : 2 

  Jumlah responden  : 98 

  Jumlah skor  : 676 

  Skor terendah  : 1 x 2 x 98 = 196 

  Skor tertinggi   : 4 x 2 x 98 = 784 

  Jarak    : 784 – 196 = 588 

Interval   : 588 : 3 = 196 
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                 Tabel 2 
Kriteria skor Indikator keikutsertaan dalam menyusun program kerja OSIS  
    

No      Skor  Kriteria    Jumlah Prosentase ( % ) 

1 196 - 392   Pasif   11 siswa           11,3% 

2 393- 589   Sedang   34 siswa           34,7% 

3 590 - 786   Aktif   53 siswa           54% 

 Sumber : Diolah dari kuesioner nomor 1 dan 2 

b. Indikator pelaksanaan program kerja OSIS 

      Jumlah item  : 5 

  Jumlah responden  : 98 

  Jumlah skor  : 1500 

  Skor terendah  : 1 x 5 x 98 = 490 

  Skor tertinggi   : 4 x 5 x 98 = 1960 

  Jarak    : 1960 – 490 = 1470 

Interval   : 1470 : 3 = 490 

 

                      Tabel 3 
     Kriteria skor Indikator pelaksanaan program kerja OSIS 
 
No      Skor  Kriteria    Jumlah Prosentase ( % ) 

1 490 - 980   Pasif   10 siswa         10,2% 

2 981- 1471   Sedang   36 siswa         36,7% 

3 1472 - 1962   Aktif   52 siswa         53,1% 

 Sumber : Diolah dari kuesioner nomor 3-7 
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c. Indikator koordinasi dengan pengurus lain dan pembina OSIS 

Jumlah item  : 2 

  Jumlah responden  : 98 

  Jumlah skor  : 600 

  Skor terendah  : 1 x 2 x 98 = 196 

  Skor tertinggi   : 4 x 2 x 98 = 784 

  Jarak    : 784 – 196 = 588 

Interval   : 588 : 3 = 196 

 

                            Tabel 4 
 Kriteria skor Indikator koordinasi dengan pengurus lain dan pembina OSIS 
 

No      Skor  Kriteria    Jumlah Prosentase ( % ) 

1 196 - 392   Pasif   9 siswa         9,2% 

2 393 - 589   Sedang   35 siswa         35,7% 

3 590 - 786   Aktif   54 siswa         55,1% 

  Sumber : Diolah dari kuesioner nomor 8 dan 9 

d. Indikator kehadiran dalam rapat OSIS 

Jumlah item  : 3 

  Jumlah responden  : 98 

  Jumlah skor  : 1025 

  Skor terendah  : 1 x 3 x 98 = 294 

  Skor tertinggi   : 4 x 2 x 98 = 1176 

  Jarak    : 1176 – 294 = 882 

Interval   : 882 : 3 = 294 
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                       Tabel 5 
        Kriteria skor Indikator kehadiran dalam rapat OSIS 
 
No      Skor  Kriteria    Jumlah Prosentase ( % ) 

1 294 - 588   Pasif   7 siswa          7,1% 

2 589 - 883   Sedang   37 siswa         37,7% 

3 884 - 1178   Aktif   54 siswa         55,1% 

 Sumber : Diolah dari kuesioner nomor 10,11 dan 12 

 

e. Indikator pemberian sumbang saran maupun pendapat demi kelancaran 

kegiatan  OSIS 

Jumlah item  : 3 

  Jumlah responden  : 98 

  Jumlah skor  : 1066 

  Skor terendah  : 1 x 3 x 98 = 294 

  Skor tertinggi   : 4 x 2 x 98 = 1176 

  Jarak    : 1176 – 294 = 882 

Interval   : 882 : 3 = 294 

Tabel 6 
Kriteria skor Indikator pemberian sumbang saran maupun pendapat 

demi kelancaran kegiatan  OSIS 
 
No      Skor  Kriteria    Jumlah Prosentase ( % ) 

1 294 - 588   Pasif   6 siswa          6,1% 

2 589 - 883   Sedang   40 siswa         40,8% 

3 884 - 1178   Aktif   52 siswa         53,1% 

 Sumber : Diolah dari kuesioner nomor 13,14 dan 15 
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f. Indikator Evaluasi (ikut menyampaikan LPJ)  

Jumlah item  : 3 

  Jumlah responden  : 98 

  Jumlah skor  : 1100 

  Skor terendah  : 1 x 3 x 98 = 294 

  Skor tertinggi   : 4 x 2 x 98 = 1176 

  Jarak    : 1176 – 294 = 882 

Interval   : 882 : 3 = 294 

 
                         Tabel 7 

      Kriteria skor Indikator Evaluasi (ikut menyampaikan LPJ)  
 
No      Skor  Kriteria    Jumlah Prosentase ( % ) 

1 294 - 588   Pasif   5 siswa          5,1% 

2 589 - 883   Sedang   38 siswa         38,8% 

3 884 - 1178   Aktif   55 siswa         56,1% 

 Sumber : Diolah dari kuesioner nomor 16,17 dan 18 

 

6. Kedisiplinan Siswa 

Karena belajar memerlukan disiplin, kepada para siswa 

disarankan untuk menumbuhkan disiplin melalui kegiatan OSIS, 

sehingga para siswa dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi 

belajarnya. Kepada seluruh pihak yang berkecimpung dalam OSIS agar 

dapat menciptakan kegiatan yang lebih variatif sehingga tidak 

menimbulkan kebosanan dalam berkegiatan yang diciptakan. 
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Tingkat kedisiplinan siswa yang mengikuti kegiatan OSIS telah 

diteliti melalui sampel penelitian sejumlah 98 siswa. Tingkat 

kedisiplinan juga bervariasi, skor tertinggi yaitu 80 dan skor terendah 

adalah 23.Skor tersebut selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 

Skor tingkat kedisiplinan siswa dihimpun melalui angket dengan 

jumlah item soal sebanyak 20 soal. Sebelumnya angket tersebut telah 

diuji cobakan terhadap 40 siswa dengan validitas butir soal seperti yang 

telah tercantum pada uji coba instrument dan uji reliabilitas.  

Penelitian untuk mengukur tingkat kedisiplinan juga 

menggunakan kriteria kriteria skor kasar dalam menafsirkan skor seperti 

pada angket untuk mengukur tingkat aktifitas OSIS. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

Jumlah item   : 20 soal 

Jumlah responden : 98 

Jumlah skor   : 7018 

Skor terendah  : 1 x 20 x 98 = 1960 

Skor tertinggi  : 4 x 20 x 98 = 7840 

Jarak   : 7840 – 1960 = 5880 

Interval  : 5880 : 3 = 196 
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Tabel 8 
          Kriteria Tingkat Kedisiplinan Siswa 

 
No      Skor           Kriteria 

1    1960 - 3920      Tidak disiplin 

2    3921 - 5881      Sedang 

3    5882 - 7842      Disiplin 

`   Sumber : Diolah dari kuesioner nomor 19-38 

Tabel diatas menjelaskan kriteria tingkat kedisiplinan siswa secara 

keseluruhan. Jumlah skor yang diperoleh dari 98 siswa adalah 7018. Jika 

dikonsultasikan dengan tabel diatas maka nilai tersebut masuk pada 

kriteria disiplin. 

Untuk mengetahui frekuensi distribusi tingkat kedisipilinan siswa 

dapat digunakan langkah-langkah sebagai berikut :  

Jumlah item  : 20 

  Jumlah responden  : 98 

  Jumlah skor  : 7018 

  Skor terendah  : 1 x 20 x 98 = 1960 

  Skor tertinggi   : 4 x 20 x 98 = 7840 

  Jarak    : 7840 – 1960 = 5880 

Interval   : 5880 : 3 = 1960 
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         Tabel 9 
`              Distribusi frekuensi kedisiplinan siswa 
 

No      Skor  Kriteria    Jumlah Prosentase ( % ) 

1 1960 - 3920   Tidak disiplin    2 siswa           2,1% 

2 3921 - 5881   Sedang    3 siswa           3,1% 

3 5882 - 7842   Disiplin    93 siswa           94,8% 

     Sumber : Diolah dari kuesioner nomor 19-38 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 3 kriteria yaitu disiplin, 

sedang, dan tidak disiplin. Dari tabel tersebut diperoleh kategori disiplin 

94,8%, sedang 3,1%, dan tidak disiplin 2,1%.  

Dapat kita lihat dari tabel bahwa 93 siswa dengan prosentase 94,8 

% adalah disiplin. Sungguh sangat menarik dengan responden sejumlah 98 

siswa memperoleh kriteria disiplin sebanyak 93 siswa, semua ini tidak 

lepas dari peran orang tua masing- masing siswa. Sebagian besar siswa 

yang menjadi pengurus OSIS orang tuanya adalah PNS (guru). Mereka 

mendidik anaknya untuk disiplin dari hal yang terkecil dalam lingkup yang 

kecil pula yaitu keluarga, agar nantinya di lingkungan sekolah mereka 

disiplin dan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Namun disiplin 

tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus ditumbuhkan, 

dikembangkan, dan diterapkan dalam semua aspek menerapkan sanksi 

serta dengan membentuk ganjaran dan hukuman sesuai dengan amal 

perbuatan para pelaku. Orang tua mendisiplinkan anak, agar anak itu kelak 

menjadi manusia dan warga negara yang baik dan mandiri, sehingga dapat 
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mengatur dan mengendalikan dirinya agar tidak melakukan perbuatan 

yang secara sosial tidak dapat diterima lingkungannya. 

Disiplin seseorang adalah produk sosialisasi sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungannya, terutama lingkungan sosial, jadi faktor lingkungan 

sosial juga sangat berpengaruh dalam membentuk kedisiplinan anak. Oleh 

karena itu, pembentukan disiplin tunduk pada kaidah-kaidah proses 

belajar. 

Dapat diketahui dari tabel bahwa responden yang memperoleh 

kriteria tidak disiplin sebanyak 2 responden dengan prosentase 2,1% 

adalah responden nomor 40 (Rochasanah) dan nomor 65 (Aris Setyawan). 

Kedua responden tersebut menjadi tidak disiplin disebabkan oleh 

faktor keluarga yang kurang mendukung salah satunya adalah kurangnya 

kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Untuk responden nomor 40 

kedua orang tuanya bekerja di luar negeri sebagai TKI. Karena jauh dari 

orang tuanya kemudian menggunakan kesempatan tersebut hanya untuk 

bermain-main dan menonton TV dan tidak belajar. Dari angket yang 

diperoleh dapat dilihat bahwa anak tersebut tidak pernah disiplin dalam 

mengerjakan tugas dari guru maupun mengumpulkan tugas dari guru tidak 

pernah tepat pada waktunya, apabila ditanya oleh guru selalu menjawab 

dengan alasan lupa. 

Sedangkan responden nomor 65 kedua orang tuanya sudah 

bercerai, dan anak tersebut ikut dengan Bapaknya. Bapaknya bekerja 

sebagai supir angkot dari pagi sampai malam ditinggal bekerja, dirumah 
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dengan satu orang adik perempuan. Aris juga sama dengan Rochasanah 

yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. 

Hanya malam hari saja Aris dapat bertemu dengan Ayahnya, itupun cuma 

sebentar setelah itu Ayahnya istirahat karena kecapaian seharian bekerja. 

Namun Aris tidak hanya dalam hal mengerjakan dan mengumpulkan tugas 

saja yang tidak disiplin, melainkan Aris juga sering datang terlambat ke 

sekolah dan jarang mengikuti upacara bendera tiap hari Senin. Sekali 

mengikuti upacara bendera, itupun tidak bersikap sempurna malah asyik 

mendengarkan musik saat pembina upacara memberikan amanat. 

Kedisiplinan yang dilakukan siswa mencakup beberapa jenis 

kedisiplinan yang penting dilaksanakan dan menjadi inti dari jenis-jenis 

kegiatan lain. Beberapa kedisiplinan yang dilakukan dan menjadi acuan 

pengukuran tingkat kedisiplinan dalam kegiatan sekolah terangkum 

menjadi bahan yang akan diteliti. Dengan demikian sejumlah aspek atau 

indikator yang menjadi dasar penelitian ini merupakan inti dari jenis-jenis 

kegiatan lain maka setelah diadakan penelitian dari indikator yang menjadi 

aktifitas inti dalam kedisiplinan siswa antara lain : 

a. Menjalankan tugas dari guru 

b. Mengikuti upacara bendera 

c. Kebersihan kelas 

d. Jadwal belajar 

e. Seragam Sekolah 

f. Disiplin terhadap diri sendiri 



 89

Tiap indikator tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa 

bagian untuk dapat dikategorikan menurut kriteria yang telah kita bahas 

sebelumnya. Penafsiran skor yang digunakan untuk mendapatkan kategori 

dari setiap indikator adalah sebagai berikut : 

 

a. Indikator menjalankan tugas dari guru 

Jumlah item  : 3 

  Jumlah responden  : 98 

  Jumlah skor  : 896 

  Skor terendah  : 1 x 3 x 98 = 294 

  Skor tertinggi   : 4 x 3 x 98 = 1176 

  Jarak    : 1176 – 294 = 882 

Interval   : 882 : 3 = 294 

 

                          Tabel 10 
        Kriteria skor indikator menjalankan tugas dari guru 
 

No      Skor  Kriteria    Jumlah Prosentase ( % ) 

1 294 - 588   Tidak disiplin    2 siswa           2,1% 

2 589 - 883   Sedang    4 siswa          4,1% 

3 884 - 1178   Disiplin    92 siswa           93,8% 

      Sumber : Diolah dari kuesioner nomor 19-21 

 

 

 



 90

b. Indikator mengikuti upacara bendera 

Jumlah item  : 3 

  Jumlah responden  : 98 

  Jumlah skor  : 1100 

  Skor terendah  : 1 x 3 x 98 = 294 

  Skor tertinggi   : 4 x 3 x 98 = 1176 

  Jarak    : 1176 – 294 = 882 

Interval   : 882 : 3 = 294 

 

                          Tabel 11 
          Kriteria skor indikator mengikuti upacara bendera 
 

No      Skor  Kriteria    Jumlah Prosentase ( % ) 

1 294 - 588   Tidak disiplin   3 siswa           3,1% 

2 589 - 883   Sedang    4 siswa          4,1% 

3 884 - 1178   Disiplin    91 siswa           92,8% 

      Sumber : Diolah dari kuesioner nomor 22-24 

c. Indikator kebersihan kelas 

Jumlah item  : 3 

  Jumlah responden  : 98 

  Jumlah skor  : 977 

  Skor terendah  : 1 x 3 x 98 = 294 

  Skor tertinggi   : 4 x 3 x 98 = 1176 

  Jarak    : 1176 – 294 = 882 

Interval   : 882 : 3 = 294 
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                          Tabel 12 
                  Kriteria skor indikator kebersihan kelas 
 

No      Skor  Kriteria    Jumlah Prosentase ( % ) 

1 294 - 588   Tidak disiplin    2 siswa           2,1% 

2 589 - 883   Sedang    6 siswa          6,1% 

3 884 - 1178   Disiplin    90 siswa           91,8% 

      Sumber : Diolah dari kuesioner nomor 25-27 

d. Indikator jadwal belajar 

Jumlah item  : 3 

  Jumlah responden  : 98 

  Jumlah skor  : 965 

  Skor terendah  : 1 x 3 x 98 = 294 

  Skor tertinggi   : 4 x 3 x 98 = 1176 

  Jarak    : 1176 – 294 = 882 

Interval   : 882 : 3 = 294 

                          Tabel 13 
                   Kriteria skor indikator jadwal belajar  
 

No      Skor  Kriteria    Jumlah Prosentase ( % ) 

1 294 - 588   Tidak disiplin    2 siswa           2,1% 

2 589 - 883   Sedang    5 siswa          5,1% 

3 884 - 1178   Disiplin    91 siswa           92,8% 

      Sumber : Diolah dari kuesioner nomor 28-30 
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e. Indikator seragam Sekolah 

Jumlah item  : 3 

  Jumlah responden  : 98 

  Jumlah skor  : 912 

  Skor terendah  : 1 x 3 x 98 = 294 

  Skor tertinggi   : 4 x 3 x 98 = 1176 

  Jarak    : 1176 – 294 = 882 

Interval   : 882 : 3 = 294 

 

                          Tabel 14 
                  Kriteria skor indikator seragam Sekolah 
 

No      Skor  Kriteria    Jumlah Prosentase ( % ) 

1 294 - 588   Tidak disiplin    2 siswa           2,1% 

2 589 - 883   Sedang    3 siswa          3,1% 

3 884 - 1178   Disiplin    93 siswa           94,8% 

      Sumber : Diolah dari kuesioner nomor 31-33 

f. Indikator disiplin terhadap diri sendiri 

Jumlah item  : 5 

  Jumlah responden  : 98 

  Jumlah skor  : 1754 

  Skor terendah  : 1 x 5 x 98 = 490 

  Skor tertinggi   : 4 x 5 x 98 = 1960 

  Jarak    : 1960 – 490 = 1740 

Interval   : 1740 : 3 = 490 
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Tabel 15 
           Kriteria skor indikator disiplin terhadap diri sendiri 
 
No      Skor  Kriteria    Jumlah Prosentase ( % ) 

1 490 - 980   Tidak disiplin    2 siswa           2,1% 

2 981 - 1471   Sedang    4 siswa          4,1% 

3 1472 - 1962   Disiplin    92 siswa           93,8% 

          Sumber : Diolah dari kuesioner nomor 34-38 

 

7. Prestasi Belajar Siswa Pengurus OSIS 

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap data penelitian, akan 

dapat diketahui prestasi belajar siswa Pengurus OSIS SMA-MA Se 

Kecamatan Subah tahun ajaran 2008/2009 data prestasi belajar siswa 

pengurus OSIS SMA-MA Se Kecamatan Subah dapat dilihat pada 

lampiran 12. 

                               Tabel 16 
          Prestasi belajar siswa pengurus OSIS 
 

No Kriteria Jumlah Prosentase 

1 Istimewa (100) 0 siswa     0% 

2 Baik sekali (90-99) 2 siswa     2% 

3 

4 

 

5 

Baik (80-89) 

Lebih dari cukup (70-

79) 

Cukup (60-69) 

77 siswa 

17 siswa  

 

2 siswa 

    78.6% 

    17,4% 

 

     2% 

    Sumber : Diolah dari nilai raport pengurus OSIS 
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Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa prestasi belajar siswa 

pengurus OSIS yang memiliki kriteria baik sekali sebanyak 2 siswa (2%), 

kriteria baik sebanyak 77 siswa (78,6%), kriteria lebih dari cukup 

sebanyak 17 siswa (17,4%), sedangkan kriteria cukup sebanyak 2 siswa 

(2%), dengan demikian prestasi belajar siswa pengurus OSIS SMA-MA se 

Kecamatan Subah tahun 2008/2009 termasuk dalam kategori baik. 

Untuk kriteria cukup sebanyak 2 siswa dengan nomor responden 

56 dan 58 dari MA Darussalam. Hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa 

faktor, diantaranya bahwa anak tersebut sekolah di MA Darussalam bukan 

keinginan sendiri melainkan dipaksa oleh orang tuanya untuk sekolah di 

MA Darussalam. Jadi mereka sekolah dengan semaunya sendiri, tugas 

tidak pernah dikumpulkan, datang ke sekolah sering terlambat, dan kalau 

ujian juga tidak belajar sehingga nilai- nilai mereka menjadi kurang 

dibandingkan dengan nilai teman yang lain. 

 Lingkungan keluarga baik langsung maupun tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam diri 

sikap anak terhadap sekolahnya dan terhadap belajar dipengaruhi oleh 

besar kecilnya perhatian keluarga terhadap anak tersebut, oleh karena itu 

anak perlu mendapat rangsangan terhadap kegiatan belajar maupun 

kegiatan sehari-hari pada umumnya. Hubungan yang baik, harmonis, 

saling pengertian sesama anggota keluarga akan memberikan dorongan 

kepada anak untuk rajin belajar yang akhirnya membawa hasil prestasi 

belajar yang baik, sebaliknya apabila dalam keluarga tidak terdapat 
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keharmonisan maka sedikit banyak akan berpengaruh pada prestasi belajar 

anak.  

Dalam lingkungan sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, guru 

dalam mengajar, teman sekelas, media pembelajaran, kedisiplinan sekolah 

dan sebagainya. Keadaan sekolah yang memenuhi syarat akan 

menimbulkan semangat belajar, hal ini akan berpengaruh terhadap prestasi 

belajar. Adapun sekolah yang memenuhi syarat antara lain adanya 

kelengkapan sekolah seperti perpustakaan,ruang praktek, laboratorium, 

UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang belajar yang tenang dan 

bersih. 

Guru juga mempunyai pengaruh dalam peningkatan prestasi 

belajar, ini terlihat dalam hubungan guru dengan siswa pada saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung yaitu cara guru menyampaikan materi 

pelajaran dan saat siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Proses pembelajaran, khususnya yang berlangsung di kelas sebagian besar 

ditentukan oleh peranan guru. Keterlibatan guru dalam pembelajaran 

memberi pengaruh yang besar terhadap proses dan prestasi peserta didik. 

Media atau alat pembelajaran juga merupakan faktor yang penting 

dalam kegiatan belajar, kekurangan alat atau media akan mengganggu 

dalam proses belajar mengajar sehingga akan berpengaruh pada prestasi 

belajar siswa, begitu pula sebaliknya apabila alat atau media 

pembelajarannya lengkap dan memadai maka akan berpengaruh dan 

menunjang prestasi belajar. 
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Sesuai dengan faktor-faktor diatas yang mempengaruhi prestasi 

belajar siswa maka dalam penelitian diperoleh sebanyak 77 siswa (78,6%) 

dari 98 responden dengan kriteris sedang, dengan jumlah nilai sebanyak 

7750, nilai paling tinggi adalah 90 dan nilai paling rendah adalah 65, jadi 

diperoleh nilai rata-ratanya adalah 80. 

 

8. Pengaruh Aktifitas Siswa dalam OSIS dan Kedisiplinan terhadap 

Prestasi Belajar Pengurus OSIS 

Pengaruh tingkat aktifitas OSIS dengan tingkat kedisiplinan yang 

diperoleh melalui penelitian, data yang diperoleh dalam penelitian ini 

kemudian dianalisis dengan analisis statistik SPSS.  

Dalam menganalisis data digunakan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Mencari kategori keaktifan kegiatan OSIS oleh pengurus OSIS, dengan 

3 tingkatan yaitu kelompok aktif, kelompok sedang dan kelompok pasif 

dengan cara mencari nilai maksimal 4 x 20 = 80  

Mencari nilai minimal, 1 x 20 = 20   

Mencari rentang nilai, 80 – 20 = 60  

Mencari interval kelas, 60 : 3 = 20 

Dari hasil tersebut, maka perolehan kategori dapat diketahui sebagai 

berikut : 

Skor nilai 61 – 80 termasuk kategori kelompok aktif  

Skor nilai 41 – 60 termasuk kategori kelompok sedang 
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Skor nilai 21 – 40 termasuk kategori kelompok pasif  

2. Mencari kategori kedisiplinan siswa, dengan 3 tingkatan yaitu 

kelompok disiplin, kelompok sedang dan kelompok tidak disiplin 

dengan cara mencari nilai maksimal 4 x 20 = 80  

Mencari nilai minimal, 1 x 20 = 20  

Mencari rentang nilai, 80 – 20 = 60  

Mencari interval kelas, 60 : 3 = 20 

Dari hasil tersebut, maka perolehan kategori dapat diketahui sebagai 

berikut : 

Skor nilai 61 – 80 termasuk kategori kelompok disiplin 

Skor nilai 41 – 60 termasuk kategori kelompok sedang 

Skor nilai 21 – 40 termasuk kategori kelompok tidak disiplin 

3. Setelah mencari kategori tiap variabel dan dihitung berapa jumlah skor 

di masing-masing soal, kemudian dihitung validitas dan reliabilitas 

instrumen tiap variabel. Adapun untuk cara menghitungnya sudah 

dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. 

4. Menghitung koefisien regresi 

       UJI PARSIAL 

Pengujian variabel independen secara parsial bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. Pengaruh dari masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen dalam model regresi dapat dilihat pada 
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lampiran tabel 5. Pengujian secara parsial dalam penelitian ini dengan 

menggunakan statistik uji t 

 

Coefficientsa

22,841 1,091 20,934 ,000
,004 ,021 ,025 3,191 ,001
,014 ,018 ,099 2,742 ,002

(Constant)
X1
X2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 

          Uji Parsial Aktifitas OSIS Terhadap Prestasi Belajar 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui besar nilai t-hitung dari 

Aktifitas OSIS sebesar 3,191 sementara t-tabel sebesar 2,00 dengan taraf 

signifikasi 5% dan derajat kebebasan sebesar 97. Hal ini berarti bahwa t-

hitung > t-tabel sehingga H0 ditolak yaitu bahwa Aktifitas OSIS 

berpengaruh terhadap Prestasi Belajar. 

         Uji Parsial Kedisiplinan Terhadap Prestasi Belajar 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui besar nilai t-hitung dari 

Kedisiplinan sebesar 2,742 sementara t-tabel sebesar 2,00  dengan taraf  

signifikasi 5% dan derajat kebebasan sebesar 97. Hal ini berarti bahwa t-

hitung > t-tabel sehingga H0 ditolak  yaitu bahwa Aktifitas OSIS 

berpengaruh terhadap Prestasi Belajar. 
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   Regression 

Variables Entered/Removedb

X2, X1a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Model Summary

,869a ,756 ,718 1,147
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X2, X1a. 
 

Angka R sebesar 0,869 munujukkan bahwa korelasi/hubungan 

antara Prestasi belajar pengurus OSIS dengan dua variabel independen 

lainya adalah kuat. 

Angka R square atau Koefisien Determinasi adalah 0,756 (berasal 

dari 0,869 x 0,869). Namun untuk jumlah variabel independen lebih dari 

atau sama dengan dua lebih baik digunakan Adjuted R Square, adalah 

0,718 (selalu lebih lebih kecil dari R Square). Hal ini berarti 71,8% variasi 

dari prestasi belajar pengurus OSIS bisa dijelaskan oleh variasi dari kedua 

variabel independent. Sedangkan sisanya (100% - 71,8% = 28,2%) 

dijelaskan oleh sebab-sebab lain. 

Standart Error of Estimate (SEE) adalah 1,147. Makin kecil SEE 

akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel 

dependen. 
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ANOVAb

,903 2 ,452 35,343 ,004a

124,944 95 1,315
125,847 97

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung adalah 35,343 

dengan tingkat signifikansi 0,004. Karena probabilitas (0,004) jauh lebih 

kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi 

prestasi belajar pengurus OSIS. Atau bisa dikatakan, keaktifan siswa 

dalam kegiatan OSIS dan kedisiplinan siswa dalam kegiatan OSIS 

berpengaruh terhadap prestasi belajar pengurus OSIS 

Coefficientsa

22,841 1,091 20,934 ,000
,004 ,021 ,025 ,191 ,001
,014 ,018 ,099 ,742 ,002

(Constant)
X1
X2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
 

Koefesien Regresi 

Persamaan Regresi : 

Prestasi belajar pengurus OSIS = 22,841 + 0,004(X1) + 0,014(X2)  

Konstanta sebesar 22,841 menyatakan bahwa jika tidak ada 

Keaktifan siswa dalam kegiatan OSIS dan Kedisiplinan siswa dalam 

kegiatan OSIS maka Prestasi belajar pengurus OSIS adalah 22,841. 
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Koefisienen regresi 0,004 menyatakan bahwa setiap penambahan 

(karena tanda +) 1, Keaktifan siswa dalam kegiatan OSIS akan 

meningkatkan Prestasi belajar pengurus OSIS 0,004. 

Koefisienen regresi 0,014 menyatakan bahwa setiap penambahan 

(karena tanda +) 1 Kedisiplinan siswa dalam kegiatan OSIS akan 

meningkatkan Prestasi belajar pengurus OSIS 0,014. 

Uji t untuk menguji signifikansi kontanta dan setiap variabel independen. 

Hipotesis : 

H0 : Koefisiensi regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisiensi regresi signifikan 

Pengambilan keputusan (berdasarkan probabilitas) : 

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak. 

Terlihat bahwa pada kolom Sig/significance : 

Variabel Keaktifan siswa dalam kegiatan OSIS dan Kedisiplinan 

siswa dalam kegiatan OSIS mempunyai angka signifikan di bawah 0,05, 

karena itu, kedua variabel independen tersebut memang mempengaruhi 

Prestasi belajar pengurus OSIS. 

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara tingkat aktifitas dalam OSIS dan tingkat 

kedisiplinan siswa terhadap prestasi balajar pengurus OSIS. Yang artinya 

semakin tinggi tingkat keaktifan siswa dalam kegiatan OSIS, maka 

semakin tinggi pula tingkat kedisiplinan siswa tersebut, yang berarti pula 
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bahwa kegiatan OSIS dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan 

kedisiplinan siswa  

Siswa yang aktif dalam kegiatan OSIS secara akademis dasar 

pengetahuannya memungkinkan lebih baik sebab anak yang aktif akan 

selalu mencari atau berusaha untuk mendapatkan pengetahuan dalam 

rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, mengembangkan bakat 

dan minat.  

Sedang pengaruh aktivitas dalam OSIS dan kedisiplinan siswa 

terhadap prestasi belajar pengurus OSIS dalam mata pelajaran PKn “ 

terbukti memperoleh hasil 0,718 (71,8%).  

Berdasarkan hasil penelitian ternyata hipotesis yang diajukan 

diterima yaitu “ Ada pengaruh yang signifikan antara aktivitas dalam OSIS 

dan Kedisiplinan Siswa terhadap Prestasi Belajar Pengurus OSIS tahun 

2008/2009 dalam Mata Pelajaran PKn di SMA-MA Se Kecamatan Subah 

Kabupaten Batang “. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya harga 

koefisien yang lebih besar dari harga r product moment pada taraf 

signifikan 5%. 

Diterimanya hipotesis yang diajukan selain dipandang sebagai 

hasil penelitian, juga dapat dilihat kerangka teoritis yang melandasinya 

dimana syarat-syarat untuk bisa menjadi pengurus OSIS antara lain 

memiliki kemauan, kemampuan dan pengetahuan yang memadai serta 

dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga pelajarannya tidak 

terganggu karena menjadi pengurus OSIS. Begitu pula salah satu tujuan 
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OSIS yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dengan 

keaktivan dalam kegiatan OSIS dapat menambah wawasan yang luas, 

terampil, kritis dan kreatif dengan dasar tersebut siswa lebih banyak untuk 

ingin tahu, sehingga mendorong mereka untuk lebih giat belajar terutama 

belajar mandiri untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang akhirnya dapat 

meningkatkan prestasi belajar apa yang diperoleh dalam proses belajar 

mengajar ditunjang dari pengetahuan dalam keaktivan kegiatan OSIS. 

Dengan demikian Hipotesa alternatif (Ha) yang berbunyi : 

“ Ada Pengaruh yang signifikan antara Aktivitas dalam OSIS dan 

Kedisiplinan Siswa terhadap Prestasi Belajar Pengurus OSIS tahun 

2008/2009 dalam Mata Pelajaran PKn di SMA-MA se Kecamatan Subah 

Kabupaten Batang terbukti atau diterima “   

B. PEMBAHASAN 

Dalam pembahasan ini, peneliti akan membahas dari dimensi teoritis 

dan realitis yang ada atas hasil penelitian di atas, di mana diketahui bahwa 

siswa atau pengurus OSIS yang aktif prestasinya bagus. Ini disebabkan 

karena psikologis anak yang aktif dalam kegiatan OSIS lebih cepat 

perkembangan jiwanya dan memungkinkan cepat menerima materi 

pelajaran, dengan keaktifan dalam kegiatan OSIS akan menambah ilmu 

pengetahuan yang akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar. 

Sedangkan ditinjau dari aspek sosiologis dalam arti lingkungan 

pergaulan anak akan berpengaruh terhadap prestasi belajar. Sebagai contoh 

jika lingkungan pergaulan anak sekolah dan yang perilakunya juga baik 
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maka dengan sendirinya anak tersebut akan terpacu  untuk meningkatkan 

prestasi belajarnya, karena anak tersebut saling berkompetisi antar teman 

sebaya dan juga pada teman tingkat atasnya akan mendapatkan pengalaman 

dalam pergaulan diantaranya adalah dalam kegiatan OSIS. 

Siswa yang aktif dalam kegiatan OSIS secara akademis dasar 

pengetahuannya memungkinkan lebih baik sebab anak yang aktif akan 

selalu mencari atau berusaha untuk mendapatkan pengetahuan dalam rangka 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, mengembangkan bakat dan minat. 

Dapat diketahui dari tabel bahwa responden yang memperoleh 

kriteria tidak disiplin sebanyak 2 responden dengan prosentase 2,1% adalah 

responden nomor 40 (Rochasanah) dan nomor 65 (Aris Setyawan ). Menurut 

Catio, Muchlis (2005: 23) bahwa salah satu tujuan OSIS yaitu meningkatkan 

pengetahuan, kedisiplinan dan keterampilan, dengan keaktivan dalam 

kegiatan OSIS dapat menambah wawasan yang luas, terampil, kritis, 

berdisiplin dan kreatif dengan dasar tersebut siswa lebih banyak untuk ingin 

tahu, sehingga mendorong mereka untuk lebih giat belajar terutama belajar 

mandiri untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang akhirnya dapat 

meningkatkan prestasi belajar apa yang dipoeroleh dalam proses belajar 

mengajar ditunjang dari pengetahuan dalam keaktivan kegiatan OSIS.  

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. 
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Kedua responden tersebut menjadi tidak disiplin disebabkan oleh 

faktor keluarga yang kurang mendukung salah satunya adalah kurangnya 

kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Untuk responden nomor 40 kedua 

orang tuanya bekerja di luar negeri sebagai TKI. Karena jauh dari orang 

tuanya kemudian menggunakan kesempatan tersebut hanya untuk bermain- 

main dan menonton TV dan tidak belajar. Dari angket yang diperoleh dapat 

dilihat bahwa anak tersebut tidak pernah disiplin dalam mengerjakan tugas 

dari guru maupun mengumpulkan tugas dari guru tidak pernah tepat pada 

waktunya, apabila ditanya oleh guru selalu menjawab dengan alasan lupa. 

Sedangkan responden nomor 65 kedua orang tuanya sudah bercerai, 

dan anak tersebut ikut dengan Bapaknya. Bapaknya bekerja sebagai supir 

angkot dari pagi sampai malam ditinggal bekerja, dirumah dengan satu 

orang adik perempuan. Aris juga sama dengan Rochasanah yang kurang 

mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Hanya malam 

hari saja Aris dapat bertemu dengan Ayahnya, itupun cuma sebentar setelah 

itu Ayahnya istirahat karena kecapaian seharian bekerja. Namun Aris tidak 

hanya dalam hal mengerjakan dan mengumpulkan tugas saja yang tidak 

disiplin, melainkan Aris juga sering datang terlambat ke sekolah dan jarang 

mengikuti upacara bendera tiap hari Senin. Sekali mengikuti upacara 

bendera, itupun tidak bersikap sempurna malah asyik mendengarkan musik 

saat pembina upacara memberikan amanat. 

 Untuk prestasi belajar dengan kriteria rendah sebanyak 2 responden 

dengan nomor responden 56 dari MA Darussalam dan responden nomor 58 
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juga dari MA Darussalam yang masing-masing mendapat nilai 60 dan 65. 

Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya bahwa 

anak tersebut sekolah di MA Darussalam bukan keinginan sendiri melainkan 

dipaksa oleh orang tuanya untuk sekolah di MA Darussalam. Jadi mereka 

sekolah dengan semaunya sendiri, tugas tidak pernah dikumpulkan, datang 

ke sekolah sering terlambat, dan kalau ujian juga tidak belajar sehingga 

nilai- nilai mereka menjadi kurang dibandingkan dengan nilai teman yang 

lain. 

 Lingkungan keluarga baik langsung maupun tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam diri 

sikap anak terhadap sekolahnya dan terhadap belajar dipengaruhi oleh besar 

kecilnya perhatian keluarga terhadap anak tersebut, oleh karena itu anak 

perlu mendapat rangsangan terhadap kegiatan belajar maupun kegiatan 

sehari-hari pada umumnya. Hubungan yang baik, harmonis, saling 

pengertian sesama anggota keluarga akan memberikan dorongan kepada 

anak untuk rajin belajar yang akhirnya membawa hasil prestasi belajar yang 

baik, sebaliknya apabila dalam keluarga tidak terdapat keharmonisan maka 

sedikit banyak akan berpengaruh pada prestasi belajar anak.  

Dalam lingkungan sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, guru 

dalam mengajar, teman sekelas, media pembelajaran, kedisiplinan sekolah 

dan sebagainya. Keadaan sekolah yang memenuhi syarat akan menimbulkan 

semangat belajar, hal ini akan berpengaruh terhadap prestasi belajar. Adapun 

sekolah yang memenuhi syarat antara lain adanya kelengkapan sekolah 
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seperti perpustakaan,ruang praktek, laboratorium, UKS, ruang guru, ruang 

kepala sekolah, dan ruang belajar yang tenang dan bersih. 

Guru juga mempunyai pengaruh dalam peningkatan prestasi belajar, 

ini terlihat dalam hubungan guru dengan siswa pada saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung yaitu cara guru menyampaikan materi pelajaran dan 

saat siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Proses 

pembelajaran, khususnya yang berlangsung di kelas sebagian besar 

ditentukan oleh peranan guru. Keterlibatan guru dalam pembelajaran 

memberi pengaruh yang besar terhadap proses dan prestasi peserta didik. 

Media atau alat pembelajaran juga merupakan faktor yang penting 

dalam kegiatan belajar, kekurangan alat atau media akan mengganggu dalam 

proses belajar mengajar sehingga akan berpengaruh pada prestasi belajar 

siswa, begitu pula sebaliknya apabila alat atau media pembelajarannya 

lengkap dan memadai maka akan berpengaruh dan menunjang prestasi 

belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian ternyata hipotesis yang diajukan 

diterima yaitu “ Ada pengaruh yang signifikan antara aktivitas dalam OSIS 

dan Kedisiplinan Siswa terhadap Prestasi Belajar Pengurus OSIS tahun 

2008/2009 dalam Mata Pelajaran PKn di SMA-MA Se Kecamatan Subah 

Kabupaten Batang “. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya harga 

koefisien yang lebih besar dari harga r product moment pada taraf signifikan 

5%. 
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Diterimanya hipotesis yang diajukan selain dipandang sebagai hasil 

penelitian, menurut Susanto, Hadi (2006 : 15 ) juga dapat dilihat dimana 

syarat-syarat untuk bisa menjadi pengurus OSIS antara lain memiliki 

kemauan, kemampuan dan pengetahuan yang memadai serta dapat mengatur 

waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga pelajarannya tidak terganggu karena 

menjadi pengurus OSIS. Begitu pula salah satu tujuan OSIS yaitu 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dengan keaktivan dalam 

kegiatan OSIS dapat menambah wawasan yang luas, terampil, kritis dan 

kreatif dengan dasar tersebut siswa lebih banyak untuk ingin tahu, sehingga 

mendorong mereka untuk lebih giat belajar terutama belajar mandiri untuk 

memperkaya ilmu pengetahuan yang akhirnya dapat meningkatkan prestasi 

belajar apa yang dipoeroleh dalam proses belajar mengajar ditunjang dari 

pengetahuan dalam keaktivan kegiatan OSIS.  

Terdapat pengaruh yang signifikan antara aktifitas dalam OSIS dan 

kedisiplinan terhadap prestasi belajar pengurus OSIS sebesar 71,8% dan 

sisanya 28,2% disebabkan oleh faktor-faktor lain. Faktor lain tersebut seperti 

faktor dari lingkungan keluarga baik langsung maupun tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik, faktor 

lingkungan sekolah,. keadaan sekolah yang memenuhi syarat akan 

menimbulkan semangat belajar, hal ini akan berpengaruh terhadap prestasi 

belajar, faktor  guru juga mempunyai pengaruh dalam peningkatan prestasi 

belajar, ini terlihat dalam hubungan guru dengan siswa pada saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung yaitu cara guru menyampaikan materi 
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pelajaran dan saat siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru   

(E. Mulyasa, 2005 : 195). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Dengan keaktivan dalam kegiatan OSIS dapat menambah wawasan 

yang luas, terampil, kritis dan kreatif dengan dasar tersebut siswa lebih 

banyak untuk ingin tahu, sehingga mendorong mereka untuk lebih giat 

belajar terutama belajar mandiri untuk memperkaya ilmu pengetahuan 

yang akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar apa yang diperoleh 

dalam proses belajar mengajar ditunjang dari pengetahuan dalam 

keaktivan kegiatan OSIS. 

2. Kondisi prestasi belajar yang diperoleh siswa pengurus OSIS termasuk 

dalam kategori baik sebanyak 77 siswa. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara aktifitas dalam OSIS dan 

kedisiplinan terhadap prestasi belajar pengurus OSIS sebesar 71,8% 

dan sisanya 28,2% disebabkan oleh faktor-faktor lain. Faktor lain 

tersebut seperti faktor dari lingkungan keluarga baik langsung maupun 

tidak langsung akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar 

peserta didik, faktor lingkungan sekolah,. keadaan sekolah yang 

memenuhi syarat akan menimbulkan semangat belajar, hal ini akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar, faktor  guru juga mempunyai 

pengaruh dalam peningkatan prestasi belajar, ini terlihat dalam 

hubungan guru dengan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar 
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berlangsung yaitu cara guru menyampaikan materi pelajaran dan saat 

siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

B. Saran  

1. Bagi guru agar lebih memperhatikan dan lebih intensif dalam membina 

siswa untuk mengembangkan generasi muda, sehingga akan 

menghasilkan anak didik yang lebih terampil dan bertanggung jawab 

dalam kepengurusan OSIS. 

2. Apabila pengurus OSIS ingin meningkatkan prstasi belajar maka 

kedisiplinan juga perlu ditingkatkan baik disiplin dalam belajar, 

menjalankan tugas dari guru maupun disiplin dalam mematuhi peraturan 

sekolah.. 

3. Bagi Pembina OSIS senantiasa meningkatkan Pengawasan, Pengarahan 

dan Pembinaan dalam setiap kegiatan OSIS, sehingga akan tercipta 

suasana yang baik bagi kualitas kegiatan OSIS tanpa mengganggu 

kegiatan belajar. 

4. Bagi sekolah koordinasi kegiatan OSIS dengan berbagai pihak juga 

perlu diadakan. Hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh siswa 

tersebut baik dengan masyarakat, sekolah dan dengan orang tua siswa.  
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