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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan keharusan bagi manusia, terutama anak-anak 

yang belum dewasa, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk 

sosial.  Sejak kelahirannya seorang anak dalam kedudukannya sebagai 

individu tampak keharusan baginya untuk memperoleh pendidikan. Gejala itu 

berupa ketidak berdayaan anak manusia itu pada saat di lahirkan, yang berarti 

juga bahwa seorang anak lahir tidak langsung dewasa. Oleh karna itu, untuk 

mencapai kedewasaan tertentu, seorang anak sebagai makhluk harus ditolong, 

dibantu, dibimbing dan diarahkan agar dapat mencapai kedewasaan sesuai 

dengan tuntutan masyarakat. Bantuan, pertolongan, bimbingan dan 

pengarahan itulah yang di sebut sebagai kegiatan pendidikan.
1
 

Pendidikan merupakan kunci untuk semua kemajuan dan 

perkembangan yang berkualitas, sebab dengan pendidikan manusia dapat 

mewujudkan semua potensi dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai 

warga masyarakat. Seiring dengan perkembangan dan perubahan yang 

semakin pesat yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  

bernegara tersebut, dituntut upaya peningkatan kualitas pendidikan yang 

mampu mewujudkan  masyarakat yang unggul dalam persaingan di era 

globalisasi ini.  

Dalam kaitan ini Allah SWT berfirman: 

                       

             

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

                                                 
1
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dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-

Mujadilah: 11).
2
 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dilakukan secara menyeluruh 

yang meliputi aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, 

seni, olah raga, dan perilaku. Pengembangan aspek-aspek  tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui 

pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan 

diri, dan berhasil di masa yang akan datang. Dengan demikian peserta didik 

diharapkan mampu memiliki ketangguhan,  kemandirian, dan jatidiri yang 

dikembangkan melalui pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan. 

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. untuk 

mencapai salah satu tujuan bangsa, maka lembaga pendidikan yang terkait, 

dalam hal ini sekolah, menyelenggarakan berbagai program pembinaan siswa. 

Hal ini diharapkan mampu menunjang kreativitas yang selanjutnya juga 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. Program pembinaan 

kesiswaan tersebut diantaranya adalah berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan 

keorganisasian. Salah satu perwujudannya adalah dalam sebuah organisasi 

kesiswaan yang dinamakan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). OSIS 

merupakan  satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh 

karena itu setiap sekolah wajib membentuk OSIS, yang tidak mempunyai 

hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi 

bagian/alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah.
3
 

Di dalam OSIS, siswa akan memperoleh banyak pengalaman yang 

bermanfaat, seperti pengalaman berorganisasi, pengalaman berinteraksi yang 

lebih banyak terhadap sesama siswa maupun guru, pengalaman mengemban 
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tanggung jawab, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan keberanian 

dalam mengemukakan pendapat, mengembangkan kreativitas, meningkatkan 

kedisiplinan dan lainnya. Diharapkan dengan partisipasi siswa dalam 

organisasi tersebut, dan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh, akan 

membawa pengaruh positif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar siswa. Sehingga prestasi belajarnya akan meningkat.  

Untuk mencapai kedisiplinan 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. 

Dari paparan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PENGARUH KEAKTIFAN SISWA DALAM 

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) TERHADAP 

KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA DI MTs MIFTAHUL ULUM 

NGEMPLAK KEC. MRANGGEN KAB. DEMAK TAHUN AJARAN 

2016/2017”. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Disini penulis mempunyai alasan-alasan dalam menentukan judul, 

adapun alasan penulis dalam pemilihan judul ini adalah: 

1. Karena OSIS merupakan organisasi yang sangat penting bahkan wajib di 

dalam dunia pendidikan khususnya tingkat menengah dan atas. 

2. Kedisiplinan merupakan suatu sikap yang harus di terapkan di dunia 

pendidikan, supaya di dalam kehidupan yang mendatang bisa lebih terarah 

dan teratur. 

3. Organisasi Siswa Intra Sekolah atau yang biasanya di singkat OSIS 

merupakan sebuah sistem, jadi jika salah satu sistem dalam suatu sekolah 

tidak ada maka untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut akan sulit 
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tercapai. Dengan adanya OSIS di harapkan siswa bisa menjadi lebih 

disiplin dan akan membawa pengaruh positif terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa. Sehingga prestasi belajarnya akan 

meningkat.  

C. Telaah Pustaka 

Sebagai bahan acuan dan perbandingan, peneliti telah menemukan 

beberapa skripsi yang berkaitan dengan penulisan skripsi, antara lain: 

1. Dewy Ratnasari (A 210100059) skripsi mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan judul: “Pengaruh kedisiplinan belajar 

terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA N 1 Kartasura 

tahun ajaran 2013/2014”. Pada penelitian ini terdapat adanya pengaruh 

yang signifikan antara kedisiplinan belajar (X) terhadap prestasi belajar 

mahasiswa (Y) dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 

berganda (uji t) yang menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 4,330 > 

1,982  pada taraf signifikan 5%, dengan sumbangan relatif   63,09 % dan 

sumbangan efektif sebesar 16,97 %.
4
 

Persamaan pada penelitian ini fokus kajian penelitiannya sama-sama 

menyangkut tentang kedisiplinan belajar, metode penerapan disiplin, 

pencegahan tindakan tak disiplin dan bentuk-bentuk kedisiplinan. 

Perbedaan pada penelitian ini focus analisis penelitiannya hanya 

membahas tentang kedisiplinan belajar yang berakibat positif pada prestasi 

belajar siswa. Sedangkan pada penelitian saya membahas mengenai 

seberapa besar pengaruh keaktifan siswa dalam Organisasi Siswa Intra 

Sekolah (OSIS) terhadap kedisiplinan belajar siswa. 

2. Fajar Kurniawan (09504241036) skripsi mahasiswa Universitas Negeri 

Yogyakarta dengan judul: “Pengaruh Organisasi Siswa Intra Sekolah 

(OSIS) dan kemampuan berpikir kreatif terhadap prestasi belajar siswa 

SMK Negeri 2 Pengasih tahun ajaran 2013/2014”. Pada penelitian ini tidak 

                                                 
4
 Dewy Ratnasari, Pengaruh Kedisiplinan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi 

Siswa Kelas XI IPS SMA N 1 Kartasura, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS, 

2014, h.96. 
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terdapat pengaruh yang signifikan variabel Organisasi Siswa Intra Sekolah 

(OSIS) dan kemampuan berpikir kreatif secara bersama-sama terhadap 

prestasi belajar siswa SMK Negeri 2 Pengasih tahun ajaran 2013/2014. 

dalam pengujian signifikansi, didapat nilai Thitung sebesar 4,026. Jika 

dibandingkan dengan nilai Ttabel pada df:n-3 = 32 yaitu sebesar 4,15 

maka nilai thitung < ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa keaktifan 

siswa dalam OSIS (X1) dan kemampuan berpikir kreatif (X2) secara 

bersama-sama tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa (Y).
5
 

Persamaan pada penelitian ini fokus kajiannya sama-sama 

membahas mengenai Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS, keaktifan 

siswa dalam OSIS meliputi hakekat keaktifan, pengertian organisasi, 

tujuan, kegiatan-kegiatan, program OSIS. Perbedaan pada penelitian ini 

analisisnya lebih mengfokuskan mengenai pengaruh organisasi siswa intra 

sekolah (OSIS) dan kemampuan berpikir kreatif terhadap prestasi belajar 

siswa. Sedangkan dalam penelitian saya fokus analisis penelitiannya 

mengenai seberapa besar pengaruh keaktifan siswa dalam Organisasi 

Siswa Intra Sekolah (OSIS) terhadap kedisiplinan belajar siswa. 

3. Khundori (126014760) skripsi mahasiswa Universitas Wahid Hasyim 

Semarang dengan judul: “Pengaruh kepribadian terhadap kedisiplinan 

siswa kelas XI SMK Elhusna Kandeman Batang tahun pelajaran 

2015/2016”. Pada penelitian ini terdapat adanya pengaruh yang signifikan 

antara kepribadian (X) terhadap kedisiplinan di sekolah (Y) dapat diterima. 

Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) yang 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 0,966 > 0,291  pada taraf 

signifikan 5%.
6
 

                                                 
5
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Berpikir Kreatif Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMK Negeri 2 Pengasih, Yogyakarta: Fakultas 

Teknik UNY, 2014, h. 103. 
6
 Khundori, Pengaruh Kepribadian Terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas XI SMK Elhusna 

Kandeman Batang , Semarang: Fakultas Agama Islam Unwahas, 2016, h. 66. 



 6 

Persamaan pada penelitian ini fokus kajian penelitiannya sama-sama 

menyangkut tentang kedisiplinan, prinsip-prinsip kedisiplinan, dan faktor-

faktor kedisiplinan. Perbedaan pada penelitian ini focus kajiannya 

menyangkut tentang kedisiplinan siswa sedangkan pada penelitian saya 

nanti fokus kajiannya membahas tentang kedisiplinan belajar siswa. Jadi 

lebih menfokuskan pada kedisiplinan dalam belajar. Dan dalam fokus 

analisis penelitiannya hanya membahas tentang kepribadian  yang 

berakibat positif pada kedisiplinan siswa. Sedangkan pada penelitian saya 

membahas mengenai seberapa besar pengaruh keaktifan siswa dalam 

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) terhadap kedisiplinan belajar 

siswa. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dan problematika merupakan suatu kegiatan 

penelitian. Berangkat dari permasalahan di atas, maka yang menjadi masalah 

sentral pembahasan skripsi ini adalah :  

1. Seberapa tinggi keaktifan siswa dalam OSIS di MTs Miftahul Ulum 

Ngemplak Mranggen Demak? 

2. Seberapa besar tingkat kedisiplinan belajar siswa di MTs Miftahul Ulum 

Ngemplak Mranggen Demak? 

3. Adakah pengaruh keaktifan siswa dalam OSIS terhadap kedisiplinan belajar 

siswa di MTs Miftahul Ulum Ngemplak Mranggen Demak? 

E. Penegasan Istilah    

Untuk menjembatani agar tidak terjadi kesalahpahaman dari judul yang 

penulis paparkan di atas, maka dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul 

yang tersebut di atas sebagai berikut : 
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1. Keaktifan 

Keaktifan berarti kegiatan, kesibukan, usaha, pekerjaan.
7
 Dalam 

penulisan skripsi ini, kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan atau 

aktivitas para pengurus OSIS. 

2. Siswa 

Siswa diartikan sebagai murid terutama pada tingkat sekolah dasar 

dan menengah atau pelajar.
8
 Yang dimaksud siswa dalam judul ini adalah 

anak-anak di MTs Miftahul Ulum Ngemplak Mranggen Demak yang 

dijadikan sampel dalam penulisan skripsi ini. 

3. OSIS 

OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa di sekolah di 

lingkungan pembinaan direktorat jenderal dasar dan menengah untuk 

mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan dan tidak ada 

hubungan organisatoris dengan osis di sekolah atau kursus yang lain.
9
 

4. 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”. 

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.
10

 

 

                                                 
7
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, 1990, h. 31. 
8
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, 1990, h. 335.  
9
 Bidang Pembinaan Generasi Muda Kanwil Depdikbud Jateng, Pembinaan Dan 

Pengembangan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), h. 6. 
10

 Lemhannas, Disiplin Nasional, Jakarta: PT Balai Pustaka, 1997, h. 11-12. 
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5. Belajar 

Belajar adalah suatu proses dimana suatu organisasi berubah 

perilakunya akibat pengalaman.
11

 Jadi yang dimaksud dengan “pengaruh 

keaktifan siswa dalam organisasi siswa intra sekolah (OSIS) terhadap 

kedisiplinan belajar siswa di MTs Miftahul Ulum Ngemplak kec. 

Mranggen kab. Demak tahun ajaran 2016/2017”, yaitu suatu penelitian 

lapangan dimana penulis hendak mencari tahu apakah keaktifan siswa 

dalam OSIS berpengaruh terhadap kedisiplinan belajar sehingga prestasi 

belajarnya akan meningkat. 

 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya 

seluruh hal yang diperoleh setelah penelitian selesai.
12

 Berdasarkan pada 

permasalahan yang diajukan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa tinggi keaktifan siswa dalam OSIS di MTs 

Miftahul Ulum Ngemplak Mranggen Demak. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kedisiplinan belajar siswa di 

MTs Miftahul Ulum Ngemplak Mranggen Demak. 

3. Untuk membuktikan adakah pengaruh keaktifan siswa dalam OSIS 

terhadap kedisiplinan belajar siswa di MTs Miftahul Ulum Ngemplak 

Mranggen Demak. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bahan 

untuk penelitian lanjutan bagi peneliti yang lain yang tertarik pada masalah 

aktifitas OSIS terhadap kedisiplinan siswa, yang di harapkan dapat 

                                                 
11

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, 1990, h. 143. 
12

Sutrisno Hadi, Statistik Pendidikan II, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psycologi UGM, 

1987, h. 49.  
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meningkatkan prestasi belajar. Dan 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. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. 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. 

b. Bagi pembina OSIS  

Dari penelitian ini diharapkan pembina OSIS lebih 

mengevaluasi diri dan tanggung jawab dalam melakukan pembinaan 

kepada anggotanya. Sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan 

prestasi yang tinggi. 

c. Bagi sekolah 

Sebagai masukan dalam memutuskan kebijakan sekolah dalam 

perbaikan dan pengembangan OSIS, sehingga tercipta kegiatan belajar 

mengajar yang efektif dan kondusif. 

d. Bagi peneliti 

Penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat berharga 

karena dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti, 

khususnya tentang keorganisasian intra di sekolah dan juga semoga 

bermanfaaat bagi pembaca pada umumnya. 
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H. Rumusan Hipotesis 

Untuk mencapai kebenaran yang lebih valid (akurat) perlu diadakan 

pengujian secara empiris yang lebih mendalam. Adapun hipotesis yang 

penulis ajukan  adalah sebagai berikut : “Terdapat pengaruh keaktifan siswa 

dalam OSIS terhadap kedisiplinan belajar siswa di MTs Miftahul Ulum 

Ngemplak Mranggen Demak.” 

I. Metode Penelitian 

Dalam suatu proses penelitian, metode adalah suatu hal yang penting 

karena merupakan suatu syarat untuk mendapatkan tujuan penelitian. Kata 

metode berarti “ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara atau jalan 

yang dilalui.”
13

 Dengan kata lain suatu cara untuk mengadakan penyelidikan 

ilmiah terhadap suatu masalah yang tercakup dalam ilmu pengetahuan. 

Adapun metode yang digunakan adalah : 

1. Obyek Penelitian 

Agar penelitian seorang dapat mencapai hasil yang sesuai dengan 

tujuan penelitian, maka terlebih dahulu menentukan obyek yang akan 

dijadikan penelitian. Penentuan obyek menggunakan penelitian populasi. 

Populasi adalah seluruh individu, obyek, gejala, kejadian  yang 

diselidiki.”
14

 Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah keaktifan 

siswa dalam OSIS terhadap kedisiplinan belajar siswa di MTs Miftahul 

Ulum Ngemplak kec. Mranggen kab. Demak. 

2. Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah “obyek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian”.
15

 Adapun variabel dari obyek penelitian 

ini adalah terdiri dari : 

                                                 
13

H.M. Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan 

Keluarga, Jakarta: Bulan Bintang,, 1987, h. 149.  
14

Suparlan, et.al., Kamus Kesejahteraan Sosial (Istilah), Yogyakarta: Pustaka, 1983, h. 115. 
15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta: Rineka 

Cipta, 1990, h. 95. 
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a. keaktifan siswa dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai 

variabel independent dengan indikator sebagai berikut: 

1). Tingkat kehadiran dalam pertemuan. 

2). Kontribusi bagi peningkatan organisasi. 

3). Motivasi mengikuti kegiatan OSIS. 

4). Tujuan aktif dalam OSIS. 

b. Kedisiplinan belajar siswa sebagai variabel dependent dengan 

indikator sebagai berikut: 

1) Ketepatan waktu dalam belajar. 

2) Ketaatan terhadap aturan. 

3) Tanggung jawab belajar. 

4) Motivasi belajar. 

3. Subyek Penelitian 

Dalam rangka memperoleh gambaran yang jelas mengenai subyek 

penelitian, maka penulis hanya mengemukakan subyek penelitian ini 

menyangkut : 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas : obyek / subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
16

 

Adapun populasi yang penulis maksudkan di dalam penelitian ini adalah 

siswa yang menjadi OSIS di MTs Miftahul Ulum Ngemplak kec. 

Mranggen kab. Demak yang berjumlah 27 orang. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode sumber data primer (field research) dan sumber 

data sekunder (Library Research). 

a. Data Sekunder (Library Research)  

                                                 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 

Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 117. 
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Library research atau penelitian kepustakaan adalah usaha 

memperoleh data dengan mengadakan research kepustakaan. Artinya 

meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang 

penulis bahas dalam skripsi yang penulis susun. Metode ini 

dipergunakan untuk mencari data-data yang bersangkutan dengan 

teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli untuk mendukung dalam 

penulisan skripsi atau sebagai landasan teori ilmiah. Kemudian untuk 

mengolah data-data yang diperoleh menggunakan metode analisis : 

1) Metode induktif adalah : “Berangkat dari fakta-fakta yang khusus, 

peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi 

yang bersifat umum.
17

  

2) Metode deduktif adalah : “Apa saja yang dianggap benar pada 

semua peristiwa yang termasuk juga dalam kelas atau jenis, 

berlaku pada semua peristiwa yang termasuk juga dalam kelas atau 

jenis itu.”
18

 

b. Data Primer (field research) 

Adapun metode-metode yang penulis gunakan adalah : 

1) Metode Interview 

Metode ini merupakan suatu kegiatan dengan mengumpulkan 

data siapa saja yang diperlukan tanya jawab secara berhadapan 

sengan siapa saja dan yang dikehendaki. Menurut Sutrisno Hadi 

mengemukakan bahwa interview terikat oleh suatu fungsi, bukan 

hanya sebagai pengumpul data melalui tanya jawab melainkan 

sebagai pengumpul data yang relevan terhadap suatu penyelesaian 

yang telah dipersiapkan secara masak sebelum kegiatan yang 

sebenarnya dilakukan.
19

 

2) Metode Angket 

Metode ini merupakan penyelidikan dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang 

                                                 
17

Sutrisno Hadi, Op.cit. h. 42.  
18

Ibid. h. 36.  
19

Ibid, h. 205.  
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yang menjadi obyek  penelitian. Dalam hal ini penulis tidak 

langsung berhubungan dengan responden, melainkan menggunakan 

daftar-daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang yang diteliti 

untuk mendapatkan data yang diinginkan ataupun dibutuhkan.
20

  

Dalam penulisannya menggunakan angket langsung dengan 

tipe pilihan yaitu dengan cara meminta respon dan untuk memilih 

salah satu jawaban dari kesekian alternatif yang disediakan. Angket 

dalam penulisan proposal ini diperuntukkan kepada semua anggota 

OSIS di MTs Miftahul Ulum Ngemplak kec. Mranggen kab. 

Demak. 

3) Metode Observasi  

Metode observasi suatu metode yang digunakan dengan cara 

menghimpun data yang dilaksanakan dengan mengamati atau 

mencatat gejala yang sedang diteliti baik secara langsung maupun 

tidak langsung.
21

 

4) Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, agenda 

untuk data pelengkap catatan. Metode ini sebagai laporan tertulis 

dari suatu penelitian yang berisi penjelasan-penjelasan. 

 

5. Metode Analsis Data 

Metode analisis data yang telah terkumpul dari hasil penelitian 

kemudian penulis analisis dengan teknik analisis data statistik dengan 

langkah sebagai berikut : 

a. Analisis pendahuluan 

Pada tahapan ini data yang terkumpul dikelompokan kemudian 

dimasukan kedalam tabel distribusi frekuensi secara sederhana untuk 

                                                 
20

Bimo Walgito, Pengantar Psikologi, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi,, 1993, h. 

25.  
21

Suharsimi Arikunto, Op.cit., h. 30.  
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setiap variabel dalam setiap penelitian. Sedangkan angket dalam 

setiap item akan diberi skorsing dengan standar sebagai berikut : 

1) Untuk alternatif jawaban a dengan skor nilai 4 

2) Untuk alternatif jawaban b dengan skor nilai 3 

3) Untuk alternatif jawaban c dengan skor nilai 2 

4) Untuk alternatif jawaban d dengan skor nilai 1 

b. Analisis uji hipotesis 

Analisis ini untuk menguji hipotesis dengan cara  mengadakan 

perhitungan lebih lanjut dengan analisis statistik Product Moment di 

mana N kurang dari 30, yang menggunakan rumus sebagai berikut :
22

 

   

    Ʃ xy – (Ʃ x) (Ʃ y) 

      N 

rxy =    

        ƩX
2 

– (Ʃ x )
2   

ƩY
2 

– (Ʃ y )
2
 

           N    N 

  

Keterangan : 

x  = jumlah deviasi skor x setelah dikuadratkan terlebih dahulu 

y  = jumlah deviasi skor y setelah dikuadratkan terlebih dahulu 

r x y = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

N  = banyak responden  

Ʃxy  = jumlah dari hasil perkalian antara skor variabel X dengan 

skor variabel Y 

Ʃx
2  

= jumlah dari skor X setelah terlebih dahulu dikuadratkan 

Ʃy
2   

= jumlah dari skor Y setelah terlebih dahulu dikuadratkan 

X  = variabel X 

Y  = variabel Y 

                                                 
22

Sutrisno Hadi, Statistik Pendidikan, jilid 2, Yogyakarta: Andi, 2004, h. 240.  
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c. Analisis Lanjut 

Setelah diperoleh hasil dari koefisien korelasi antara variabel X 

dengan variabel Y atau diperoleh hasil nilai r, maka langkah 

berikutnya adalah menghubungkan antara r (hasil koefisien korelasi) 

dengan nilai r yang ada pada tabel. Maka hasilnya adalah signifikan 

yang berarti nilai r yang dihasilkan dari koefisien tersebut hipotesis 

yang didapat diterima. Sebaliknya jika nilai r yang dihasilkan dari 

koefisien korelasi itu lebih kecil dari nilai r yang ada dalam tabel baik 

untuk taraf signifikansi 1% atau 5%. Maka hasil yang akan diperoleh 

adalah non signifikan yang berarti hipotesis  yang diajukan adalah 

ditolak.
23

  

J. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan sistematika 

sebagaimana berikut : 

1. Bagian Muka 

Dalam bab ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, kata pengantar  daftar 

isi,  daftar tabel, dan daftar lampiran 

2. Bagian Isi atau Batang tubuh meliputi: 

Bab I yang berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar 

belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, hipotesis, metode penelitian dan statistika. 

Bab II berisikan tentang landasan teori yakni tinjauan yang menjadi 

sudut pandang bagi obyek penelitian. Dalam bab ini akan dibagi menjadi 

tiga sub bab, yakni: sub bab pertama dikemukakan tentang keaktifan 

dalam OSIS meliputi hakekat keaktifan, pengertian organisasi, tujuan 

OSIS, kegiatan-kegiatan OSIS dan program OSIS atau pokok-pokok 

kegiatan OSIS. Pada sub bab kedua dikemukakan tentang kedisiplinan 

belajar yang meliputi pengertian kedisiplinan, teori tentang belajar, faktor-

                                                 
23

Sutrisno Hadi, Op.cit., h. 40.  
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faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar, metode penerapan disiplin 

dan pencegahan tindakan tak disiplin. Pada sub bab ketiga menguraikan 

tentang hubungan antara keaktian siswa dalam OSIS dengan kedisiplinan 

belajar siswa. 

Bab III akan diuraikan tentang gambaran umum MTs Miftahul 

Ulum Ngemplak kec. Mranggen kab. Demak yang meliputi tentang 

tinjauan histori, letak geografis, struktur organisasi, keadaan guru dan 

siswa, keadaan sekolah dan sarana prasarana, tujuan institusional. Pada 

bab ini diuraikan pula data tentang laporan hasil penelitian, meliputi : 

laporan hasil angket tentang keaktian siswa dalam OSIS dengan 

kedisiplinan belajar siswa MTs Miftahul Ulum Ngemplak kec. Mranggen 

kab. Demak. 

Bab IV berisi tentang analisis pengaruh keaktian siswa dalam OSIS 

dengan kedisiplinan belajar siswa MTs Miftahul Ulum Ngemplak kec. 

Mranggen kab. Demak tahun 20016/2017. Bab ini meliputi : Analisi 

Pendahuluan, Analisis Uji Hipotesis dan Analisis Lanjut. 

Kemudian bab V berisi penutup, yang berisi kesimpulan, saran-

saran dan penutup. 

3.  Bagian akhir  

Pada bagian akhir meliputi daftar pustaka, daftar lampiran, daftar 

riwayat hidup penulis.   


