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ABSTRAK 

Arbangi, Muhammad. 2017. Korelasi Lingkungan Sekolah dengan Kepribadian 

Siswa Kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan Tahun 

Pelajaran 2016/ 2017. Skripsi. Jurusan Pendidikan Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag. 

Kata kunci :Lingkungan Sekolah dan Kepribadian Siswa 

Lingkungan sekolah adalah keseluruhan fenomena (peristiwa, kondisi, atau 

situasi) fisik atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan 

individu baik aspek moral, spiritual, intelektual, maupun sosial di sekolah. 

Kepribadian dapat juga diartikan sebagai “kualitas perilaku individu yang tampak 

dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik”. Keunikan 

itu berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian seperti karakter, tempramen, sikap, 

stabilitas emosional, responsibilitas dan sosiabilitas. Di MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan banyak siswa kelas V yang tidak sopan kepada guru, berbicara 

kotor dan siswa yang bajunya dikeluarkan ketika di sekolah.  

 Dengan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian ini dengan 

rumusan masalah: 1) bagaimana lingkungan sekolah kelas V MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan tahun pelajaran 2016/2017?; 2) bagaimana kepribadian siswa 

kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan tahun pelajaran 2016/2017?; 3) 

adakah korelasi lingkungan sekolah dengan kepribadian siswa kelas V MI Nurul 

Falah Krowe Lembeyan Magetan tahun pelajaran 2016/2017?; 

 Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode 

kuantitatif yang bersifat korelasional. Sampel ini diambil dengan teknik sampel jenuh 

dari populasi yang terdiri dari 23 siswa. Adapun teknik pengumpulan datanya 

menggunakan angket. Sedangkan untuk teknik analisis data digunakan rumus statistik 

“Korelasional product moment”. 

 Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan: 1) Lingkungan sekolah 

siswa kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan tahun pelajaran 2016/2017 

adalah kategori baik yaitu sebanyak 7 siswa (30,343%), sedangkan kategori cukup 

sebanyak 9 siswa (39,160%), dan kategori kurang 7 siswa (30,343%); 2) Kepribadian 

Siswa kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan tahun pelajaran 2016/2017 

adalah kategori baik yaitu sebanyak 6 siswa (26%), sedangkan kategori cukup 

sebanyak 11 siswa (48%), dan kategori kurang 6 siswa (26%).; 3) ada korelasi antara 

lingkungan sekolah dengan kepribadian siswa kelas V MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan tahun pelajaran 2016/2017 dengan hasil korelasi 0,717 atau 72%. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan  negara.
1
 

Pendidikan menjadi harapan utama bagi perbaikan kualitas manusia di 

Indonesia. Ditinjau dari peran dasarnya, pendidikan merupakan jalur 

peningkatan kualitas manusia yang lebih menekannkan pada pembentukan 

kualitas dasar, seperti keimanan, ketakwaan, kepribadian, kecerdasan, 

kedisiplinan, dan sebagainya. 
2
  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara 

sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam 

rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik 

yang menyangkut aspek moral-spiritual, intelektual, emosional maupun 

                                                           
 1

 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 1. 

 
2
Ngainun Naim, Charakter Building. Optimalisasi Peran Pendididkan dalam Pengembangan 

Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25. 
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sosial. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama 

mereka diserahkan kepadanya. Karena itu, sumbangan sekolah sebagai 

lembaga terhadap pendidikan, diantaranya adalah: 1) Di sekolah diberikan 

pelajaran etika, keagamaan, estetika, membedakan benar atau salah, dan 

sebagainya. Dan 2) Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-

kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, mengambar serta ilmu-ilmu 

lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan.
3
 

       Di sekolah, anak tidak hanya mempelajari pengetahuan dan 

keterampilan melainkan juga sikap, nilai-nilai, dan norma-norma. Sebagian 

sikap dipelajari dan nilai-nilai dipelajari secara informal melalui situasi 

formal di kelas dan sekolah. Melalui contoh pribadi guru, isi ceritera buku-

buku bacaan, pelajaran sejarah dan norma-norma masyarakat.
4
 

Sisdiknas membedakan dua jalur pendidikan, yaitu; jalur pendidikan 

sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah adalah 

pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-

mengajar yang berjenjang dan berkesinambungan.
5
 Sebagai lembaga 

pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembangan secara efektif dan 

efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat, merupakan perangkat yang 

berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mendidik 

                                                           
3
 Binti Maunah, Landasan Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2009), 179. 

4
 Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 183. 

5
 Umar Tirtarahardja dan La Sulo, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 

164. 
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warga negara, sekolah dikelola secara formal, hierarkis dan kronologis yang 

berhalauan pada falsafah dan tujuan pendidikan nasional.
6
 Sekolah pada 

hakikatnya adalah bertujuan untuk membantu orang tua mengajarkan 

kebiasaan-kebiasaan baik dan menambahkan budi pekerti yang baik, juga 

diberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar 

diberikan di rumah.
7
 

Mengenai peranan sekolah dalam mengembangkan kepribadian anak, 

Hurlock  mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi 

perkembangan kepribadian anak (siswa), baik dalam cara berpikir, bersikap 

maupun cara berperilaku. Sekolah berperan sebagai subtitusi keluarga, dan 

guru subtitusi orang tua.  Ada beberapa alasan, mengapa sekolah memainkan 

peranan yang berarti bagi perkembangan kepribadian anak, yaitu (a) para 

siswa harus hadir di sekolah, (b) sekolah memberikan pengaruh kepada anak 

sejak dini, seiring dengan perkembangan “konsep diri”-nya, (c) anak-anak 

menghabiskan waktunya di sekolah dari pada di tempat lain di luar rumah, 

(d) sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk meraih sukses, dan 

(e) sekolah memberikan kesempatan pertama kepada anak untuk menilai 

dirinya, dan kemampuannya secara realistik.
8
 

                                                           
6
 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2009), 101. 

7
 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di 

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 76. 
8
 Ibid;55. 
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Pada dasarnya jiwa manusia dibedakan menjadi dua aspek, yakni 

aspek kemampuan (ability) dan aspek kepribadian (personality).  aspek 

kemampuan meliputi prestasi belajar, intelegensi, dan bakat. Sedangkan 

aspek kepribadian meliputi watak, sifat, penyesuaian diri, minat, emosi, 

sikap dan motivasi. Kepribadian sangat perlu diketahui dan dipelajari karena 

kepribadian sangat berkaitan erat dengan pola penerimaan lingkungan sosial 

terhadap seseorang. Orang yang memiliki kepribadian sesuai dengan pola 

yang dianut oleh masyarakat dilingkungannya, akan mengalami penerimaan 

yang baik, tetapi sebaliknya jika kepribadian seseorang tidak sesuai, apalagi 

bertentangan dengan pola yang dianut lingkungannya, maka akan terjadi 

penolakan dari masyarakat. Oleh sebab itulah lingkungan sekolah disini 

mempengaruhi dan memiliki hubungan terhadap kepribadian siswa. 
9
 

Kepribadian itu sendiri adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau 

sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang 

diterima dari lingkungan, misalnya, keluarga pada masa kecil, dan juga 

bawaan sejak lahir.
10

 Kepribadian juga dapat diartikan sebagai kualitas 

perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya 

terhadap lingkungan secara unik. Keunikan inilah yang menunjukkkan 

                                                           
 9

 Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksar, 2015), 1. 

 
10

 Sjarkawi , Pembentukan Kepribadian Anak (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 11. 



7 
 

 

bahwa tidak ada dua orang yang memiliki kepribadian yang sama.
11

 Dalam 

pengertian sehari-hari kepribadian merupakan suatu gambaran singkat 

tentang riwayat hidup seseorang individu. Dalam upaya menggambarkan 

secara utuh seluruh proses perkembangan hidup seseorang individu, 

keberhasilan, kegagalan serta kegembiraan dan kesedihan yang dialaminya 

serta bagimana ia mengatasi masa sulit dihidupnya.
12

  

Sekarang tidak terdapat cara untuk mengukur sejauh manakah faktor-

faktor keturunan, geografis, kebudayaan dan pengalaman sosial itu bersatu 

padu untuk membentuk suatu corak kepribadian tertentu. Jenis-jenis 

hubungan yang kontinyu itu dialami di dalam kelompok keluarga, tetangga 

dan masyarakat sekitar rumah, sekolah, lingkungan permainan dan di dalam 

semua kelompok-kelompok lain yang pergaulannya berlangsung cukup 

lama. Seperti yang dijelaskan di atas, kepribadian mempunyai keterkaitan/ 

hubungan yang sangat erat  dengan lingkungan sekolah  begitupun 

sebaliknya. Manfaat positif bagi siswa tentang kepribadian yang baik yaitu 

memiliki sifat ramah, optimis, memiliki sifat rendah hati, memiliki jiwa 

kepemimimpinan misalnya menjadi ketua kelas. Kemudian kepribadian 

yang  negatif  yaitu suka berbohong, mudah marah, tidak mempunyai sopan 

                                                           
 

11
 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2012), 127. 

 
12

 Hendriati Agustiani, Psikologi Perkembangan (Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan 

Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada Remaja) (Bandung: Refika Aditama, 2009), 128. 
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santun, egois, suka menyontek, pesimis. Selanjutnya faktor-faktor   yang 

mempengaruhi kepribadian siswa yaitu gen, lingkungan, tempat belajar.
13

 

Dari hasil pengamatan di MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan 

pada tanggal 8 November 2016 diketemukan masalah mengenai kepribadian 

siswa di sekolah, masih tampak siswa yang berbicara kasar, mudah marah 

apabila ditegur oleh guru, tidak punya sopan santun. 
14

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah MI Nurul Falah 

Krowe Lembeyan Magetan, Ibu Siti Fatimah menunjukkan bahwa saat 

pembelajaran masih banyak siswa yang ramai, dan terdapat siswa yang 

bajunya dikeluarkan ketika berada di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada sebagian siswa MI Krowe Lembeyan Magetan yang memiliki 

kepribadian tidak baik.
15

  

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena di atas, peneliti 

tertarik melakukan penelitian tentang “Korelasi Lingkungan Sekolah 

dengan Kepribadian Siswa/Siswi  Kelas V  MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017.” 

B. Batasan Masalah 

                                                           
13

 Sanapiah Faisal & Nur Yasik, Sosiologi Pendidikan, ( Surabaya:Usaha Nasional, 1980), 

340.  
14

 Hasil pengamatan peneliti pada tanggal 8 November 2016 di MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan 
15

 Hasil Wawancara dengan kepala sekolah MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan   
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini perlu 

adanya pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini 

dapat lebih terfokus dan terarah. Karena keterbatasan yang dimiliki peneliti 

baik dalam kemampuan, dana, waktu, dan tenaga maka penelitian ini hanya 

mambatasi masalah pada lingkungan sekolah dan kepribadian siswa/ siswi 

kelas V  di MI Nurul Falah Krowe Lembeyan tahun pelajaran 2016/ 2017. 

C. Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah lingkungan sekolah di MI Nurul Falah Krowe Lembeyan 

Magetan tahun 2016/ 2017? 

2. Bagaimanakah kepribadian siswa/ siswi kelas V MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan tahun 2016/ 2017? 

3. Adakah korelasi antara lingkungan sekolah dengan kepribadian siswa/ 

siswi kelas V di MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan tahun 2016/ 

2017?
16

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas maka     

tujuan   penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
16

 Penelitian sementara di MI Nurul Falah Krowe  
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1. Untuk mengetahui lingkungan sekolah MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan tahun 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui tingkat kepribadian siswa/ siswi kelas V MI Nurul 

Falah Krowe Lembeyan Magetan tahun 2016/ 2017. 

3. Untuk mengetahui korelasi antara lingkungan sekolah dengan 

kepribadian siswa/ siswi kelas V di MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan tahun 2016/ 2017. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoretis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan teori tentang 

korelasi lingkungan sekolah dengan kepribadian siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Adanya penelitian ini sekolah akan  memperoleh gambaran tentang 

hubungan lingkungan sekolah dengan kepribadian siswa. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam 

menganalisis masalah yang dihadapi siswa tentang lingkungan sekolah 

dan kepribadian siswa. 

c. Bagi Siswa/siswi 
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Adanya penelitian ini diharapkan siswa memahami pentingnya 

lingkungan sekolah yang baik bagi siswa sehingga mampu 

menumbuhkan kepribadian yang baik. 

d. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian yang selanjutnya tentang lingkungan sekolah dan 

kepribadian siswa. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat 

disusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua,  bab ini menguraikan deskripsi teori atau telaah pustaka, 

kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. 

Bab ketiga, bab ini menguraikan rancangan penelitian, populasi dan 

sampel, instrumen penelitian data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 
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Bab keempat, merupakan uraian tentang gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), dan 

pembahasan atau interpretasi atas angka statistik. 

 

Bab kelima, bab ini berisi simpulan dari seluruh uraian bab terdahulu 

dan saran yang bisa menunjang peningkatan dari permasalahan yang 

dilakukan.
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kajian Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Menurut Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan mengutip 

pendapat J.P. Chaplin tentang definisi lingkungan, merupakan 

“totalitas atau keseluruhan aspek fenomena fisik dan sosial yang 

mempengaruhi organisme individu.” 

Dalam buku yang sama, Wasty Soemanto berpendapat bahwa 

lingkungan itu dapat diartikan secara (1) fisiologis, yang meliputi 

segala kondisi dan material jasmaniah; (2) psikologis, yang 

mencakup stimulasi yang diterima individu mulai masa konsepsi, 

kelahiran, sampai mati, seperti sifat-sifat genetic; dan (3) 

sosiokultural, yang mencakup segenap stimulasi, interaksi dan 

kondisi eksternal dalam hubungan dengan perlakuan atau karya 
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orang lain.
17

 Lingkungan adalah tempat belajar bagi siswa dan 

teman-temannya untuk memperoleh ilmu pengetahuan dari 

gurunya. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal, 

karena di sekolah terdapat kurikulum sebagai rencana pendidikan 

dan pengajaran, adanya guru-guru yang lebih profesional, sarana 

prasarana dan fasilitas pendidikan khusus sebagai pendukung 

proses pendidikan, serta adanya pengelolaan pendidikan yang 

khusus.
18

 

Lingkungan sekolah adalah keseluruhan fenomena (peristiwa, 

kondisi, atau situasi) fisik atau sosial yang mempengaruhi atau 

dipengaruhi perkembangan individu baik aspek moral, spiritual, 

intelektual, maupun sosial di sekolah.
19

 

Jadi, dapat disimpulkan pengertian lingkungan sekolah adalah 

keseluruhan fenomena (peristiwa, kondisi, atau situasi) fisik atau 

sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan 

                                                           
17

 Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling  (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), 185. 
18

 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 7. 
19

 Yusuf dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling  (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), 185. 
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individu baik aspek moral, spiritual, intelektual, maupun sosial di 

sekolah.
20

 

b. Macam-macam Lingkungan Sekolah 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata lingkungan sekolah juga 

memegang peranan penting dalam belajar para siswanya. 

Lingkungan ini meliputi: 

1) Lingkungan fisik sekolah seperti lingkungan kelas, sarana dan 

prasarana belajar yang ada, sumber belajar, media belajar, dan 

lain sebagainya. 

2) Lingkungan sosial yang menyangkut hubungan siswa dengan 

teman-temannya, guru-gurunya, serta staf sekolah yang lain. 

3) Lingkungan akademis yaitu suasana dan pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar, berbagai kegiatan kokurikuler, dan lain 

sebagainya.
21

 

                                                           
20

 Ibid., 185. 
21

 Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 164. 
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c. Syarat Kenyamanan Lingkungan Sekolah 

Ada beberapa syarat lingkungan sekolah yang nyaman, 

diantaranya: 

1) Lapangan bermain. 

2) Pepohonan yang hijau dan rindang. 

3) Sistem sanitasi dan sumur resapan air. 

4) Tempat pembuangan sampah. 

5) Lingkungan sekitar sekolah yang mendukung. 

6) Bangunan sekolah yang kokoh dan sehat.
22

 

 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Lingkungan Sekolah 

Menurut Syamsu Yusuf dan Ahmad Juntika Nurihsan 

dalam bukunya yang berjudul “Teori Kepribadian”. 

Menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh di lingkungan 

sekolah diantaranya sebagai berikut:
23

 

1) Iklim emosional kelas 

Kelas yang iklim emosinya sehat (guru bersikap ramah, 

dan respek terhadap siswa dan juga berlaku diantara 

sesama siswa) memberikan dampak yang positif bagi 

perkembangan psikis anak, seperti merasa nyaman, 

                                                           
22

 Sofan Amri, dkk, Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran (Jakarta: 

Prestasi Pustakaraya, 2011),107-109. 

23
  Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Teori Kepribadian (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), 31-33. 
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bahagia, mau bekerja sama, termotivasi untuk belajar, dan 

mau mentaati peraturan. Sedangkan kelas yang iklim 

emosinya tidak sehat (guru bersikap otoriter dan tidak 

menghargai siswa) berdampak kurang baik bagi anak, 

seperti merasa tegang, nerveous, sangat kritis, mudah 

marah, malas untuk belajar, dan berperilaku yang 

mengganggu ketertiban. 

2) Sikap dan Perilaku guru 

Sikap dan perilaku guru, secara langsung mempengaruhi 

“self-concept” siswa, melalui sikap-sikap terhadap tugas 

akademik (kesungguhan dalam mengajar), kedisiplinan 

dalam menaati peraturan sekolah, dan perhatiannya 

terhadap siswa. Secara tidak langsung, pengaruh guru ini 

terkait dengan upayanya membantu siswa dalam 

mengembangkan kemampuan penyesuaian sosialnya. 

3) Disiplin (tata-tertib) 

Tata tertib ini ditujukan untuk membentuk sikap dan 

tingkah laku siswa. Disiplin yang otoriter cenderung 

mengembangkan sifat-sifat pribadi siswa yang tegang, 

cemas, dan antagonistik. Disiplin yang permisif, 

cenderung membentuk sifat siswa yang kurang 

bertanggung jawab, kurang menghargai otoritas, dan 

egosentris. Sementara disiplin yang demokratis, cenderung 
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mengembangkan perasaan bahagia, perasaan tenang, dan 

sikap bekerja sama. 

4) Prestasi belajar 

Perolehan prestasi belajar, atau peringkat kelas dapat 

mempengaruhi peningkatan harga diri, dan sikap percaya 

diri siswa. 

5) Penerimaan teman sebaya 

Siswa yang diterima oleh teman-temannya, dia akan 

mengembangkan sikap positif terhadap dirinya, dan juga 

orang lain. Dia merasa menjadi orang berharga.
24

 

Menurut Slameto dalam bukunya yang berjudul “ Belajar 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya” Menyebutkan 

faktor yang mempengaruhi belajar di lingkungan sekolah 

diantaranya:
25

 

1) Metode mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus 

dilalui dalam mengajar. Metode mengajar dapat 

mempengaruhi siswa. Metode mengajar guru yang kurang 

baik akan mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik 

pula. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode 

                                                           
24

 Ibid,. 33. 
25

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya ( Jakarta : Rineka Cipta, 

2011),  27. 
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mengajar diusahakan yang setepat, efisien, dan efektif 

mungkin. 

 

 

2) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang 

diberikan kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar 

adalah menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, 

menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. 

3) Relasi guru dengan siswa 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. 

Proses ini dipengaruhi oleh relasi didalam proses tersebut. 

Relasi guru dengan siswa yang baik, membuat siswa akan 

menyukai gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran 

yang diberikannya sehingga siswa mempelajari sebaik-

baiknya. Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa 

dengan baik menyebabkan proses belajar mengajar itu 

kurang lancar. 

4) Relasi siswa dengan siswa 

Siswa yang mempunyai sifat kurang menyenangkan, 

rendah diri atau mengalami tekanan batin akan diasingkan 

dalam kelompoknya. Jika hal ini semakin parah, akan 

berakibat terganggunya belajar. Siswa tersebut akan malas 
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untuk sekolah dengan berbagai macam alasan yang tidak-

tidak. Jika terjadi demikian, siswa tersebut memerlukan 

bimbingan dan penyuluhan. Menciptakan relasi yang baik 

antar siswa akan memberikan pengaruh positif terhadap 

belajar. 

5) Disiplin sekolah 

Disiplin sekolah erat kaitannya dengan kerajian siswa 

dalam sekolah dan belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup 

kedisiplinan guru dalam mengajar, pegawai sekolah dalam 

bekerja, kepala sekolah dalam mengelola sekolah, dan 

bimbingan penyuluhan dalam memberikan layanan.  

Seluruh staf sekolah yang mengikuti tata tertib dan bekerja 

dengan disiplin membuat siswa disiplin pula. 

6) Waktu sekolah 

Waktu sekolah adalah waktu terjadinya proses belajar 

mengajar di sekolah. Waktu sekolah akan mempengaruhi 

belajar siswa. Memilih waktu sekolah yang tepat akan 

memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar.
26
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2. Kajian Kepribadian 

a. Pengertian Kepribadian 

Personality atau kepribadian berasal dari kata persona 

yang berarti topeng, yakni alat untuk menyembunyikan 

identitas diri.  Adapun pribadi yang merupakan terjemah dari 

bahasa Inggris person, atau persona dalam bahasa Latin yang 

berarti manusia sebagai perseorangan, diri manusia atau diri 

orang sendiri. Secara filosofis dapat dikatakan bahwa pribadi 

adalah “aku yang sejati” dan kepribadian merupakan 

“penampakan sang aku” dalam bentuk perilaku tertetu. Muncul 

gagasan umum bahwa kepribadian adalah kesan yang 

diberikan seseorang kepada orang lain yang diperoleh dari apa 

yang dipikirkan, dirasakan, dan diperbuat yang terungkap 

melalui perilaku.
27

kepribadian dapat juga diartikan sebagai 

“kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan 

penyesuaian dirinya terhadap lingkungannya secara unik”. 

Keunikan itu berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian seperti 

karakter, tempramen, sikap, stabilitas emosional, 

responsibilitas dan sosiabilitas.
28

  

Kepribadian, sebagaimana yang dipelajari di bidang ilmu 

psikologi, diartikan sebagai karakteristik atau cara bertingkah 
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 Djaali, Psikologi…, 2. 

28
  Yusuf, Psikologi. . ., 127-128.  
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laku yang menentukan penyesuaian dirinya yang khas terhadap 

lingkungannya.
29

 Selain itu kepribadian juga berarti ciri atau 

karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang 

bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari 

lingkungan, misalnya, keluarga pada masa kecil, dan juga 

bawaan sejak lahir. Menurut pengertian para ahli diantaranya 

George Kelly menyatakan bahwa kepribadian sebagai cara 

yang unik dari individu dalam mengartikan pengalaman-

pengalaman hidupnya. Gordon Allport juga menyatakan 

bahwa kepribadian merupakan suatu organisaasi yang dinamis 

dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku 

dan pemikiran individu secara khas.
30

  Kepribadian juga 

meliputi aspek jasmaniah dan rohaniah yaitu suatu sistem 

psikofisik suatu kesatuan antara aspek-aspek fisik dengan 

psikis yang keduanya membentuk satu kesatuan.
31

 

b. Tipe-tipe Kepribadian 

Menurut Jung tipe kepribadian manusia itu dapat dibagi 

menjadi dua golongan besar, yakni: 

1) Tipe extrovert, orang-orang yang perhatiannya lebih 

diarahkan keluar dirinya, kepada orang lain, kepada 

masyarakat. 
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 Agustiani, Psikologi …, 128. 
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 Sjarkawi , Pembentukan …, 11. 
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 Sukmadinata, Landasan …, 138-139. 
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2) Tipe introvert, orang-orang yang perhatiannya lebih 

mengarah kepada dirinya, kepada “aku”nya.
32

 

Crow and Crow menguraikan lebih terperinci lagi 

mengenai sifat-sifat dari kedua golongan tipe tersebut, sebagai 

berikut: 

1) Tipe extrovert 

a) Lancar/lincah dalam bicara. 

b) Bebas dari kekhawatiran/kecemasan. 

c) Tidak lekas malu dan tidak canggung. 

d) Umumnya bersifat konservatif. 

e) Mempunyai minat pada autentik. 

f) Dipengaruhi oleh data objektif. 

g) Ramah dan suka berteman. 

h) Suka bekerja bersama orang-orang lain. 

i) Kurang memperdulikan penderitaan dan milik sendiri. 

j) Mudah menyesuaikan diri dan luwes (fleksibel).
33

 

2) Tipe introvert 

a) Lebih lancar menulis daripada bicara. 

b) Cenderung/sering diliputi rasa khawatir. 

c) Lekas malu dan canggung. 

d) Cenderung bersifat radikal. 

e) Suka membaca buku-buku dan majalah. 

                                                           
32

 Purwanto, Psikologi…, 150-151. 
33

 Ibid,. 151. 
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f) Lebih dipengaruhi oleh perasaaan-perasaan subjektif. 

g) Agak tertutup jiwanya. 

h) Menyukai bekerja sendiri. 

i) Sangat menjaga/ berhati-hati terhadap penderitaan dan 

miliknya. 

j) Sukar menyesuaikan diri dan kaku dalam pergaulan.
34

 

c. Aspek-aspek Kepribadian 

Aspek-aspek kepribadian terdiri dari: 

1) Karakter, yaitu konsekuensi tidaknya dalam mematuhi 

etika perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang 

pendirian atau pendapat. 

2) Temperamen, yaitu disposisi teaksi seseorang atu cepat 

lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang 

datang dari lingkungan. 

3) Sikap, yaitu respon terhadap objek yang bersifat positif, 

negative, atau ambivalen. 

4) Stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional 

terhadap rangsangan dari lingkungan. Seperti mudah 

tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa. 

5) Responsibilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan 

dengan hubungan interpersonal, seperti sifat pribadi yang 

                                                           
 34
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terbuka atau tertutup dan kemampuan berkomunikasi 

dengan orang lain.
35

 

d. Karakteristik Kepribadian 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan atau memecahkan 

masalah yang dihadapi, ternyata tidak semua individu mampu 

menampilkan secara wajar, normal atau sehat, diantara  mereka 

banyak juga yang mengalami tidak sehat. Syamsu Yusuf 

mengemukakan bahwa penyesuaian yang baik atau 

kepribadian yang baik ditandai dengan karakteristik sebagai 

berikut.
36

 

1) Mampu menilai diri secara realistik. Individu yang 

kepribadiannya sehat mampu menilai dirinya sebagaimana 

apa adanya, baik kelebihan maupun 

kekurangan/kelemahannya, yang menyangkut fisik (postur 

tubuh, wajah, keutuhan dan kesehatan) dan kemampuan. 

2) Mampu menilai situasi secara realistik. Individu dapat 

menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dihadapi 

secara realistik dan mau menerimanya secara wajar. 

3) Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. 

Apabila mengalami kegagalan individu tidak mereaksinya 

dengan frustasi, tetapi dengan sikap optimistic (penuh 

harapan). 
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4) Menerima tanggung jawab. Individu yang sehat adalah 

individu yang bertanggung jawab. Dia memiliki keyakinan 

terhadap kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah 

kehidupan yang dihadapinya. 

5) Kemandirian (autonomi). Individu memiliki sikap mandiri 

dalam cara bervikir dan bertindak, mampu mengambil 

keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri serta 

menyesuaikan diri secara konstruktif dengan norma yang 

berlaku di lingkungannya. 

6) Dapat mengontrol emosi. Dia dapat menghadapi situasi 

frustasi, depresi atau stress secara positif atu konstruktif, 

tidak destruktif (merusak). 

7) Berorientasi pada tujuan. Individu yang sehat 

kepribadiannya dapat merumuskan tujuannya berdasarkan 

pertimbangan secara matang (rasional), tidak atas dasar 

paksaan dari luar. 

8) Berorientasi keluar. Individu bersikap respek, empati 

terhadap orang lain mempunyai kepedulian terhadap 

situasi, atau masalah-masalah lingkungan dan bersifat 

fleksibel dalam berpikirnya.  

9) Penerimaan sosial. Individu dinilai positif oleh orang lain, 

mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan 
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memiliki sikap bersahabat dalam berhubungan dengan 

orang lain. 

10) Memiliki filsafat hidup. Dia mengarahkan hidupnya 

berdasarkan filsafat hidup yang berakar dari keyakinan 

agama. 

11) Berbahagia. Individu yang sehat, situasi kehidupannya 

diwarnai kebahagiaan.
37

 

Adapun kepribadian yang tidak baik itu ditandai dengan 

karakteristik seperti berikut. 

1) Mudah marah (tersinggung). 

2) Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. 

3) Sering merasa tertekan (stress atau depresi). 

4) Bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang 

usianya lebih muda atau terhadap binatang (hewan). 

5) Ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku 

menyimpang meskipun sudah diperingati ataudihukum. 

6) Memiliki kebiasaan berbohong. 

7) Hiperaktif. 

8) Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. 

9) Senang mengkritik/mencemooh orang lain. 

10) Sulit tidur. 

11) Kurang memiliki rasa tanggung jawab.  
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12) Sering mengalami pusing kepala. 

13) Kurang memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama. 

14) Bersikap pesimis dalam menghadapi kehidupan. 

15) Kurang bergairah dalam menjalani kehidupan.
38

 

 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepribadian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian diantaranya 

yaitu: 

1) Faktor Biologis 

Yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani, 

atau seringkali disebut faktor psikologis. Keadaan fisik 

baik yang berasal dari keturunan maupun yang merupakan 

pembawaan yang dibawa sejak lahir itu memainkan peran 

penting pada kepribadian seseorang. 

2) Faktor Sosial 

Yang dimaksud faktor sosial adalah masyarakat, yakni 

manusia-manusia lain di sekitar individu yang 

mempengaruhi individu yang bersangkutan. Yang 

termasuk ke dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat 

istiadat, peraturan peraturan, bahasa, dan sebagainya yang 

berlaku dalam masyarakat itu. 
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3) Faktor Kebudayaan 

Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri 

masing-masing anak tidak dapat dipisahkan dari 

kebudayaan masyarakat dimana  anak itu dibesarkan.
39

 

Perubahan dalam kepribadian tidak terjadi secara spontan, 

tetapi merupakan hasil pematangan, pengalaman, tekanan dan 

lingkungan sosial budaya dan faktor-faktor individu.
40

 

1) Pengalaman Awal 

Sigmund Freud menekankan tentang pentingnya 

pengalaman awal (masa kanak-kanak) dalam 

perkembangan kepribadian. 

2) Pengaruh Budaya 

Dalam menerima budaya anak mengalami tekanan untuk 

mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan 

standar yang ditentukan budayanya. 

3) Kondisi Fisik 

Kondisi fisik yang mempengaruhi kepribadian antara lain 

adalah kelelahan, malnutrisi, gangguan fisik, penyakit 

menahun, dan gangguan kelenjar endokrin kelenjar tiroid 

(membuat gelisah, pemarah, hiperaktif, depresi, tidak 

puas, curiga, dan sebagainya). 
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4) Daya Tarik 

Orang yang dinilai oleh lingkungan menarik biasanya 

memiliki lebih banyak karakteristik kepribadian yang 

diinginkan daripada orang yang dinilai kurang menarik. 

5) Inteligensi 

Perhatian yang lebih pada anak yang pandai dapat 

menjadikan ia sombong, dan anak yang kurang pandai 

merasa bodoh, apabila berdekatan dengan orang yang 

pandai tersebut. 

6) Emosi 

Ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi dinilai sebagai 

orang yang tidak matang.
41

 

7) Nama  

Walaupun hanya sekedar nama, tetapi memiliki sedikit 

pengaruh terhadap konsep diri. 

8) Keberhasilan dan Kegagalan 

Kegagalan dapat merusak konsep diri, sedangkan 

keberhasilan akan menunjang konsep diri. 

9) Penerimaan Sosial 

Anak yang diterima dalam kelompok sosialnya dapat 

mengembangkan percaya diri dan kepandaiannya. 

                                                           
41

 Ibid., 14. 



29 
 

 

Sebaliknya anak yang tidak diterima dalam lingkungan 

sosialnya akan membenci orang lain, cemberut, dan 

mudah tersinggung. 

10) Pengaruh Keluarga  

Pengaruh keluarga sangat penting bagi kepribadian anak, 

karena waktu terbanyak anak adalah keluarga. 

11) Perubahan Fisik 

Perubahan kematangan fisik yang mengarah kepada 

perbaikan kepribadian.
42

 

3. Hubungan Lingkungan Sekolah dengan Kepribadian siswa 

 Sekarang tidak terdapat cara untuk mengukur sejauh 

manakah faktor-faktor keturunan, geografis, kebudayaan dan 

pengalaman sosial itu bersatu padu untuk membentuk suatu corak 

kepribadian tertentu. Jenis-jenis hubungan yang kontinyu itu 

dialami di dalam kelompok keluarga, tetangga dan masyarakat 

sekitar rumah, sekolah, lingkungan permainan dan di dalam 

semua kelompok-kelompok lain yang pergaulannya berlangsung 

cukup lama.
43

  

 Lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi 

individu, sehingga individu itu terlibat/ terpengaruh karenanya. 

Semenjak masa konsepsi dan masa-masa selanjutnya, 
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perkembangan individu dipengaruhi oleh mutu makanan yang 

diterimanya, temperatur udara sekitarnya, suasana dalam 

keluarga, sikap-sikap orang sekitar, hubungan dengan sekitarnya, 

suasana pendidikan (informal, formal, nonformal). Dengan kata 

lain, individu akan menerima pengaruh dari lingkungan, memberi 

respon kepada lingkungan, mencontoh atau belajar tentang 

berbagai hal dari lingkungan.
44

 Konsep lama tentang lingkungan 

perkembangan itu, memahaminya sebagai seperangkat kekuatan 

yang membentuk manusia, karena manusia dipandang seperti 

seonggok tanah liat yang dapat dicetak atau dibentuk. Sekarang 

dipahami bahwa manusia disamping dipengaruhi, juga 

mempengaruhi lingkungan fisik dan sosialnya. Dengan kata lain 

dapat dikemukakan bahwa hubungan antara manusia dengan 

lingkungan itu bersifat saling mempengaruhi (reciprocal 

influencies). Lingkungan perkembangan ini adalah menyangkut 

lingkungan keluarga, sekolah, dan kelompok sebaya.
45
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B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

ini adalah: 

1.  Skripsi karya Rifcy Rosdiana Dewi pada tahun 2013 dengan judul 

“Studi Korelasi Kepribadian Siswa dengan Kedisiplinan Siswa 

Kelas III Ma’arif Singosaren Ponorogo Tahun Pelajaran 

2012/2013.” Dengan simpulan sebagai berikut: 1) Kepribadian 

siswa di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo Tahun Pelajaran 

2012/2013 adalah cukup. Hal ini diketahui dari hasil penelitian 

yang menunjukkan ketegori baik, cukup, dan kurang. Untuk 7 

orang siswa (33,33%) dalam kategori baik, 8 orang siswa 

(38,10%) dalam kategori cukup, dan 6 orang siswa (28,57%) 

dalam kategori kurang. 2) Kedisiplinan siswa di MI Ma’arif 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah cukup. Hal ini 

diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan kategori baik, 

cukup, dan kurang. Untuk 7 orang siswa (33,33%) dalam kategori 

baik, 8 orang siswa (38,10%) dalam kategori cukup, dan 6 orang 

siswa (28,57%) dalam kategori kurang. 3) Ada korelasi yang 

signifikan antara kepribadian siswa dengan kedisiplinan siswa di 

MI Ma’arif Singosaren Ponorogo Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Berdasarkan perhitungan korelasi koefisien kontingensi diperoleh 

∅0 = 0, 650. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian 

Rifcy Rosdiana Dewi dan yang akan dilakukan peneliti. Adapun 
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persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang kepribadian 

siswa, dan sama-sama menggunakan metode kuantitatif sedangkan 

perbedaan penelitian Rifcy Rosdiana Dewi  dan penelitian ini 

adalah variabel independen, penelitian sekarang mengambil 

lingkungan sekolah sebagai variabel independen, sedangkan 

penelitian yang dilakukan Rifcy Rosdiana Dewi mengambil 

variabel independen kepribadian siswa dan tempat penelitian juga 

berbeda. Penelitian terdahulu dilakukan di MI Ma’arif Singosaren 

Ponorogo sedangkan penelitian yang akan dilakukan sekarang di 

MI Nurul Falah Krowe Lembeyan. 
46

  

2. Skripsi karya Binti Anita Sari tahun 2016 dengan judul “Korelasi 

Lingkungan Sekolah Dengan Moral Siswa Kelas IV Di MI 

Ma’arif Darul Ulum Pondok Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016” Dengan kesimpulan sebagai berikut: 1) Kondisi 

lingkungan sekolah siswa kelas IV di MI Ma’arif Darul Ulum 

Pondok Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016 adalah cukup baik. 

Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan sebanyak 

4 siswa (17,39%) dalam kategori baik, sebanyak 16 siswa 

(69,56%) dalam kategori cukup, dan sebanyak 3 siswa (13,05%) 

dalam kategori kurang. 2) Moral siswa kelas IV di MI Ma’arif 

Darul Ulum Pondok Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016 adalah 

cukup baik. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang 
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menunjukkan sebanyak 3 siswa (13,04%) dalam kategori baik, 

sebanyak 18 siswa (78,26%) dalam kategori cukup, dan sebanyak 

2 siswa (8,70%) dalam kategori kurang. 3) Ada korelasi antara 

lingkungan sekolah dengan moral siswa kelas IV di MI Ma’arif 

Darul Ulum Pondok Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini 

terbukti dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment didapatkan nilai: “r” table (rt) 

pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,413. Perhitungan “r” product 

moment ditemukan rxy = 0,441. Maka, rxy > rt. Pada taraf 

signifikansi 5% sebesar 0,413 jadi Ho ditolak dan Ha diterima. 

Metode penelitian yang dilakukan oleh Binti Anita Sari adalah 

kuantitatif. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada 

variabel independen yaitu Lingkungan sekolah. Perbedaannya 

terletak pada variabel dependen yakni pada penelitian Binti Anita 

Sari meneliti Moral siswa, sedangkan penelitian yang akan peneliti 

lakukan meneliti Kepribadian siswa. Perbedaan yang lainnya 

terletak pada tempat penelitian, penelitian terdahulu di MI Maarif 

Darul Ulum Pondok Ponorogo dan penelitian yang akan dilakukan 

sekarang di MI Nurul Falah Krowe Lembeyan.
47

 

3. Skripsi karya Sri Nuryani tahun 2014 dengan judul “Korelasi 

Lingkungan Keluarga Dengan Kepribadian Siswa kelas VA MI 

                                                           
47

  Binti Anita Sari, “Korelasi Lingkungan Sekolah Dengan Moral Siswa Kelas IV Di MI 

Ma’arif Darul Ulum Pondok Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016” . (Skripsi STAIN Ponorogo 

2016) 
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Ma’arif Patihan Wetan Tahun Pelajaran 2013/2014” dengan 

kesimpulan sebagai berikut: 1) Lingkungan keluarga siswa kelas 

VA MI Ma’arif  Patihan Wetan Tahun Pelajaran 2013/2014 

berkategori sedang. Hal ini terbukti dengan skor lingkungan 

keluarga, yaitu dalam kategori baik nilai lebih dari 52 dengan 

frekuensi sebanyak 5 responden (21,73913%), dalam kategori 

sedang nilai antara 42-52 dengan frekuensi sebanyak 12 responden 

(52,173913%), dan dalam kategori kurang dari 42 dengan 

frekuensi sebanyak 6 responden (26,086957%). 2) Kepribadian 

siswa kelas VA MI Ma’arif Patihan Wetan tahun pelajaran 

2013/2014 berkategori sedang. Hal ini terbukti dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,771298878 = 0,771. Terlihat pada taraf 

signifikan 5%  ∅0 = 0, 771. Metode penelitian yang dilakukan oleh 

Sri Nuryani adalah kuantitatif. Terdapat persamaan antara peneliti 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, 

yakni terletak pada variabel dependen yaitu kepribadian siswa. 

Perbedaannya terletak pada variabel independen yakni pada 

penelitian Sri Nuryani meneliti Lingkungan Keluarga, sedangkan 

penelitian yang akan peneliti lakukan meneliti Lingkungan 

Sekolah dan juga terdapat perbedaan tempat penelitian. Tempat 

penelitian terdahulu yaitu di MI Ma’arif Patihan Wetan sedangkan 

penelitian sekarang di MI Nurul Falah Krowe Lembeyan.
48
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C. Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka diatas, maka 

kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah: 

1. Jika lingkungan sekolah baik, maka kepribadian siswa baik. 

2. Jika lingkungan sekolah tidak baik, maka kepribadian siswa 

tidak baik. 

 

D.  Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoretis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawaban yang empirik.
49

 

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis teori yang telah 

penulis sampaikan di atas, maka hipotesis alternatif (Ha) sebagai 

berikut: 

                                                                                                                                                               
Ma’arif Patihan Wetan Tahun Pelajaran 2013/2014”. (Skripsi STAIN Ponorogo 2014) 

 49
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung:  

Alfabeta, 2012), 64. 
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Ha    : Ada korelasi yang positif antara lingkungan sekolah terhadap 

kepribadian siswa kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan 

Tahun 2016/2017. 

Ho   :Tidak ada korelasi yang positif antara lingkungan sekolah 

terhadap kepribadian siswa kelas V MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Tahun 2016/2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah mencatat perencanaan dari cara berpikir 

dan merancang suatu strategi untuk menemukan sesuatu.
50

 Metode penelitian 

pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif, yang bersifat korelasional yang menghubungkan dua variabel.
51

 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajarin sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.
52

 Rancangan  penelitian 

ini terdiri dari dua macam variabel yaitu:  

1. Lingkungan sekolah sebagai variabel bebas independen merupakan 

variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (Variabel X). 

2. Kepribadian siswa sebagai variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(Variabel Y). 
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 Prasetyo dan Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 53. 
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Masing-masing variabel didefinisikan secara oprasional sebagai 

berikut: 

1. Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah adalah Lingkungan sekolah adalah 

keseluruhan fenomena (peristiwa, kondisi, atau situasi) fisik atau sosial 

yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu baik aspek 

moral, spiritual, intelektual, maupun sosial di sekolah.
53

 Sekolah 

merupakan lingkungan pendidikan formal, karena di sekolah terdapat 

kurikulum sebagai rencana pendidikan dan pengajaran, adanya guru-guru 

yang lebih profesional, sarana prasarana dan fasilitas pendidikan khusus 

sebagai pendukung proses pendidikan, serta adanya pengelolaan 

pendidikan yang khusus.
54

 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata lingkungan sekolah juga 

memegang peranan penting dalam belajar para siswanya. Lingkungan ini 

meliputi:
55

 

1) Lingkungan fisik sekolah seperti lingkungan kelas, sarana dan 

prasarana belajar yang ada, sumber belajar, media belajar, dan lain 

sebagainya. 

2) Lingkungan sosial yang menyangkut hubungan siswa dengan teman-

temannya, guru-gurunya, serta staf sekolah yang lain. 
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 Yusuf dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling  (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), 185. 
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 Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 7. 
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3) Lingkungan akademis yaitu suasana dan pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar, berbagai kegiatan kokurikuler, dan lain sebagainya.
56

 

2. Kepribadian  

Kepribadian dapat juga diartikan sebagai “kualitas perilaku individu yang 

tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik”. 

Keunikan itu berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian seperti karakter, 

tempramen, sikap, stabilitas emosional, responsibilitas dan sosiabilitas.
57

  

Dalam penelitian ini, kepribadian terwujud pada  indikator yang dijelaskan 

oleh Syamsu Yusuf,  bahwa penyesuaian yang baik atau kepribadian yang baik 

ditandai dengan karakteristik sebagai berikut.
58

 

a. Mampu menilai diri secara realistik. Individu yang kepribadiannya 

baik mampu menilai dirinya sebagaimana apa adanya, baik kelebihan 

maupun kekurangan/kelemahannya, yang menyangkut fisik (postur 

tubuh, wajah, keutuhan dan kesehatan) dan kemampuan. 

b. Mampu menilai situasi secara realistik. Individu dapat menghadapi 

situasi atau kondisi kehidupan yang dihadapi secara realistik dan mau 

menerimanya secara wajar. 

c. Mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik. Apabila 

mengalami kegagalan individu tidak mereaksinya dengan frustasi, 

tetapi dengan sikap optimistik (penuh harapan). 
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 Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 164. 
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d. Menerima tanggung jawab. Individu yang baik adalah individu yang 

bertanggung jawab. Dia memiliki keyakinan terhadap kemampuan 

untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. 

e. Kemandirian (autonomi). Individu memiliki sikap mandiri dalam cara 

berfikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan 

dan mengembangkan diri serta menyesuaikan diri secara konstruktif 

dengan norma yang berlaku di lingkungannya. 

f. Dapat mengontrol emosi. Dia dapat menghadapi situasi frustasi, 

depresi atau stress secara positif atu konstruktif, tidak destruktif 

(merusak). 

g. Berorientasi pada tujuan. Individu yang baik kepribadiannya dapat 

merumuskan tujuannya berdasarkan pertimbangan secara matang 

(rasional), tidak atas dasar paksaan dari luar. 

h. Berorientasi keluar. Individu bersikap respek, empati terhadap orang 

lain mempunyai kepedulian terhadap situasi, atau masalah-masalah 

lingkungan dan bersifat fleksibel dalam berpikirnya.  

i. Penerimaan sosial. Individu dinilai positif oleh orang lain, mau 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan memiliki sikap 

bersahabat dalam berhubungan dengan orang lain. 

j. Memiliki filsafat hidup. Dia mengarahkan hidupnya berdasarkan 

filsafat hidup yang berakar dari keyakinan agama. 
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k. Berbahagia. Individu yang kepribadiannya baik, situasi kehidupannya 

diwarnai kebahagiaan.
59

 

Adapun kepribadian yang tidak baik itu ditandai dengan karakteristik 

seperti berikut. 

a. Mudah marah (tersinggung). 

b. Menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. 

c. Sering merasa tertekan (stress atau depresi). 

d. Bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya 

lebih muda atau terhadap binatang (hewan). 

e. Ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku menyimpang 

meskipun sudah diperingati atau dihukum. 

f. Memiliki kebiasaan berbohong. 

g. Hiperaktif. 

h. Bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. 

i. Senang mengkritik/mencemooh orang lain. 

j. Sulit tidur. 

k. Kurang memiliki rasa tanggung jawab.  

l. Sering mengalami pusing kepala. 

m. Kurang memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama. 

n. Bersikap pesimis dalam menghadapi kehidupan. 

o. Kurang bergairah dalam menjalani kehidupan.
60

 

B. Populasi dan Sempel 
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1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisai yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga subyek dan 

benda alam yang lain. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakter/sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek itu.
61

 

Penelitian  kuantitatif  ini dilakukan di, dengan populasi yaitu 

seluruh siswa  kelas V di MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan. 

berjumlah 23 orang yang terdiri dari laki-laki berjumlah 13 anak dan 

perempuan berjumlah 10 anak.  

 

2. Sempel 

Dalam penelituan kuantitatif, sempel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi 

besar, dam penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada 

populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
62

  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan 

sampel Nonprobability Sampling. Sampel jenuh adalah teknik penentuan 
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sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 

sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, 

atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil.
63

 Jadi sampel penelitian berjumlah 23 orang  siswa kelas V 

di MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
64

 Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang lingkungan sekolah  kelas V di MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan tahun pelajaran 2016/2017 yang diambil dari angket. 

2. Data tentang kepribadian siswa kelas V di MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan tahun pelajaran 2016/2017 yang diambil dari angket. 

Dalam pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan angket yang 

jawabannya mengacu pada skala likert. Jawaban setiap item instrument 

mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat 

berupa kata-kata, misalnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka setiap jawaban 
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dapat diberi skor.
65

 Skor pada skala likert  pada awalnya tertinggi 5 dan 

terendah 1. Namun dalam pengukuran sering terjadi kecenderungan 

responden memilih dalam kategori ke 3 skala likert yaitu netral, ragu-ragu 

atau kadang-kadang. Untuk menghindari hal tersebut skala likert dimodifikasi 

menjadi 4 pilihan agar jelas sikap atau minat responden.
66

 Selain itu dengan 4 

skala pilihan memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan “netral 

atau kadang-kadang” tidak ada.
67

 Maka skala likert pada penelitian ini dapat 

diberi skor sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Penskoran Skala Likert 

 

Pernyataan Positif (+) Pernyataan Negatif (-) 

Selalu  : 4 

Sering  : 3 

Jarang  : 2 

Tidak pernah : 1 

Selalu  : 1 

Sering  : 2 

Jarang  : 3 

Tidak pernah : 4 

 

Adapun instrument pengumpulan data dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 3.2 
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Kisi-kisi Instrument Pengumpulan Data Variabel X dan Y 

Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Indikator 

No. Butir soal 

sebelum uji 

Validitas 

No. Butir yang 

Valid 

KORELASI 

LINGKUNGAN 

SEKOLAH 

DENGAN 

KEPRIBADIAN 

SISWA KELAS V 

MI NURUL 

FALAH KROWE 

LEMBEYAN 

MAGETAN  

TAHUN 

PELAJARAN 

2016/2017 

Variabel 

Independen: 

Lingkungan 

Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lingkungan  

sekolah,  

contoh: 

a. sarana dan 

prasarana 

belajar yang 

ada 

b. sumber belajar 

c. media belajar. 

2. Lingkungan sosial, 

contoh: 

a. hubungan 

siswa dengan 

teman-teman 

b. hubungan 

siswa dengan 

guru-gurunya. 

3. Lingkungan 

akademis, contoh: 

a. Suasana 

kegiatan 

belajar 

mengajar 

b. Berbagai 

kegiatan 

kokurikuler. 

 

 

 

*1, 2, 3, 4 

 

 

*5, 6, 7, 8 

 

*9, 10, 11, 12 

 

 

 

13, 14, 15, 16 

 

 

*17,18, 19, 20 

 

 

 

 

*21, 22, 23, 24 

 

 

25, 26 

 

 

 

*1, 4 

 

 

*5, 7, 8 

 

*9, 10, 11 

 

 

15, 16 

 

 

*17,20 

 

 

 

*21, 22, 24 

 

 

25, 26 

Variabel 

Dependen: 

Kepribadian 

Siswa 

1. Kepribadian yang   

Baik 

a. Mampu menilai 

diri secara 

realistik. 

b. Mampu menilai 

situasi secara 

realistik. 

c. Mampu menilai 

prestasi yang 

diperoleh secara 

realistic 

(optimis). 

d. Tanggung jawab. 

e. Mandiri dalam 

berpikir dan 

bertindak. 

f. Dapat mengontrol 

emosi. 

g. Berorientasi 

tujuan. 

h. Bersahabat dan 

peduli terhadap 

sekitar 

 

 

1,2  

 

 

3,4 

 

 

 

5,6 

 

 

 

7, 8 

9, 10 

 

11, 12 

 

13, 14 

 

15,16 

 

 

17,18 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

7 

9 

 

 

11 

 

13 

 

16 

 

18 
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i. Berpartisipasi 

aktif dalam 

kegiatan sosial. 

j. Memiliki filsafat 

hidup (keyakinan 

agama) 

k. Berbahagia. 

2.Kepribadian yang 

Tidak Baik 

a. Mudah marah. 

b. Menunjukkan 

kekhawatiran dan 

kecemasan. 

c. Merasa tertekan. 

d. Bersikap kejam 

atau senang 

mengganggu 

orang lain. 

e. Ketidakmampuan 

untuk 

menghindar dari 

perilaku 

menyimpang 

f. Berbohong. 

g. Hiperaktif. 

h. Bersikap 

memusuhi. 

i. Senang 

mengkritik/ 

mencemooh. 

j. Sulit tidur. 

k. Kurang memiliki 

rasa tanggung 

jawab.  

l. Sering pusing. 

m. Kurang mentaati 

agama. 

n. Pesimis 

menghadapi 

kehidupan 

 

 

19,20 

 

 

21,22 

 

 

*23, *24 

*25, *26 

 

 

*27, *28 

*29, *30 

 

 

 

*31, *32 

 

 

 

 

*33, *34 

*35, *36 

*37, *38 

 

 

*39, *40 

 

 

*41, *42 

*43, *44 

 

 

*45, *46 

*47, *48 

 

*49, *50 

19,20 

 

21 

 

 

*23 

*25 

 

 

*27 

*29 

 

 

 

*31  

 

 

 

 

*33 

*35 

*37  

 

 

*40 

 

 

*41  

*43 

 

 

*45 

*48 

 

*50 

 

 

 

Keterangan: tanda * artinya pernyataan negatif (-) 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik Pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-

alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya.
68

 Dalam 

rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan angket atau 

kuesioner. Metode kuisioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian 

pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti untuk 

memperoleh data, angket disebarkan kepada responden (orang–orang yang 

menjawab atau yang diselidiki).
69

 Kuisioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur 

dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuisioner juga 

cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah 

yang luas. Kuisioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau 

terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos, atau internet.
70

 

Adapun jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

angket tertutup, di mana jawaban-jawabannya sudah tersedia sedangkan 

responden tinggal memilih. Metode angket ini digunakan untuk menggali 

data tentang kepribadian siswa kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan 

Magetan.
71
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan 

dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan 

jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
72

 

Karena data penelitian adalah data kuantitatif, maka teknik analisis 

data menggunakan statistik. Adapun analisis data dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kehandalan atau kesahihan suatu alat ukur.
73

 Instrumen yang valid 

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) 

itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan menggunakan 

instrument yang valid dalam mengumpulkan data, maka diharapkan 

hasil penelitian menjadi valid. 
74
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Untuk menguji validitas instrument dalam penelitian, peneliti 

menggunakan jenis validitas konstruk. Sebab, variabel dalam 

penelitian ini berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak 

tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Adapun cara 

menghitungnya menggunakan korelasi Product Moment dengan 

rumus: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

 (𝑛∑𝑋2 −  ∑𝑋2 (𝑛∑𝑌2 −  ∑𝑌2 
 

Keterangan: 

rxy = Angka indeks Korelasi Product Moment 

∑X = Jumlah seluruh nilai X 

∑Y = Jumlah seluruh nilai Y 

∑XY = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y.
75

 

Pada uji validitas instrumen ini peneliti mengambil sampel 

kelas V di MI Pupus Lembeyan sebanyak 28 siswa. Adapun pada uji 

validitas instrumen ini terdapat 27 item soal variabel lingkungan 

sekolah siswa dapat dilihat pada lampiran 1 dan terdapat 50 item soal 

variabel kepribadian siswa dapat dilihat pada lampiran 2.  

Setelah nilai koefisien korelasi 𝑟𝑥𝑦  diketahui maka selanjutnya 

untuk mengetahui valid atau tidaknya, menghitung nilai tabel koefisien 

korelasi pada derajat bebas (db) = n-2. Diketahui jumlah responden 
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yang dilibatkan dalam uji validitas adalah 28 siswa, sehingga pada db = 

28-2 = 26. Dengan db sebesar 26, pada tabel nilai product moment  

diperoleh “r” tabel pada taraf signifikasi 5% sebesar 0,374. Jadi kalau 

korelasi antara butir skor total kurang dari 0,374 maka butir dalam 

instrumen tersebut dinyatakan tidak valid atau drop. 

Hasil perhitungan validitas item instrument di atas dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini: 

 

Tabel 3.3  

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Lingkungan Sekolah 

 

No Item “ r”  hitung “r”  table Keterangan 

1 0,440911 0,374 Valid 

2 -0,13692 0,374 Drop  

3 0,012652 

 

0,374 Drop  

4 0,487999 0,374 Valid 

5 0,541953 0,374 Valid 

6 0,205255 0,374 Drop 

7 0,423275 

 

0,374 Valid 

8 0,382687 

 

0,374 Valid 

9 0,546674 

 

0,374 Valid 

10 0,575786 0,374 Valid 
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11 0,615249 

 
0,374 

Valid  

12 -0,0075 

 

0,374 Drop  

13 0,194948 

 

0,374 Drop  

14 0,127575 

 

0,374 Drop 

15 0,43871 

 

0,374 Valid 

16 0,50985 

 
0,374 

        Valid 

17 0,546528 

 

0,374 Valid 

18 0,250909 

 

0,374 Drop  

19 0,383265 

 

0,374 Valid  

20 0,615249 

 

0,374 Valid 

21 0,551196 

 
0,374 

Valid  

22 0,415291 

 

0,374 Valid 

23 -0,09524 

 

0,374 Drop  

24 0,440348 

 

0,374 Valid 

25 0,383105 

 

0,374 Valid 

26 0,413346 

 

0,374 Valid 

 

 

Hasil perhitungan validitas item instrumen variabel lingkungan 

sekolah ada 26 butir soal terdapat 18 butir soal  (1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11,15, 16, 17,19, 20, 21, 22, 24, 25, 26) yang dinyatakan valid dan 

terdapat 8 butir soal (2, 3, 6, 12, 13, 14, 18, 23) yang dinyatakan tidak 

valid. Untuk mengetahui angket yang sudah valid dapat dilihat di 

lampiran 3. Untuk mengetahui skor jawaban angket uji validitas 

lingkungan sekolah secara terperinci dapat dilihat di lampiran 5.  
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Tabel  3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Kepribadian Siswa 

 

Rekapitulasi Uji Validitas Soal Instrumen Penelitian Kepribadian  

No Item “ r”  hitung “r”  kritis Keterangan 

1 0,848937 

 
0,374 

Valid 

2 -0,15295 

 

0,374 Drop 

3 0,848936 

 

0,374 Valid  

4 0,415476 

 

0,374 Drop  

5 0,848938 

 

0,374 Valid 

6 0,11453 

 
0,374 

Drop  

7 0,465282 

 

0,374 Valid  

8 0,168675 

 

0,374 Drop  

9 0,848939 

 

0,374 Valid 

10 -0,10733 

 

0,374 Drop  

11 0,848937 

 
0,374 

Valid 

12 -0,21862 

 

0,374 Drop  

13 0,848936 

 

0,374 Valid 

14 -0,04465 

 

0,374 Drop  

15 0,063236 

 

0,374 Drop  

16 0,848838 

 

0,374 Valid 

17 0,233281 

 

0,374 Drop  
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18 0,863371 

 

0,374 Valid  

19 0,55625 

 

0,374 Valid 

20 0,544454 

 

0,374 Valid  

21 0,347102 

 

0,374 Valid  

22 0,155156 

 

0,374 Drop  

23 0,55672 

 

0,374 Valid  

24 -0,06425 

 

0,374 Drop  

25 0,428221 

 

0,374 Valid 

26 -0,03281 

 

0,374 Drop  

27 0,428221 

 

0,374 Valid  

28 -0,12072 

 

0,374 Drop  

29 0,266244 

 

0,374 Valid  

30 0,031118 

 
0,374 

Drop  

31 0,516139 

 

0,374 Valid  

32 0,39819 

 

0,374 Valid  

33 0,888187 

 

0,374 Valid  

34 0,316296 

 

0,374 Drop  

35 0,43118 

 
0,374 

Valid  

36 -0,0259 

 

0,374 Drop  

37 0,452558 

 

0,374 Valid  

38 0,242602 

 

0,374 Drop  

39 0,287776 

 

0,374 Drop  

40 0,462238 0,374 Valid  

41 0,440278 0,374 Valid 

42 0,223086 

 

0,374 Drop   

43 0,874412 

 

0,374 Valid  

44 0,448613 

 

0,374 Drop 

45 0,808089 0,374 Valid  

46 0,045922 0,374 Drop  
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47 0,035522 

 

0,374 Drop  

48 0,752421 

 

0,374 Valid  

49 0,226286 

 

0,374 Drop  

50 0,808089 0,374 Valid  

 

Hasil perhitungan validitas item instrumen variabel kepribadian 

siswa  ada 50 butir soal  terdapat 26 butir soal (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 

18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41,  43,  45, 48, 50) 

yang dinyatakan valid dan terdapat 24 butir soal (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

15, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 49) yang tidak 

valid. Untuk mengetahui angket yang sudah valid dapat dilihat di 

lampiran 4. Untuk mengetahui skor jawaban angket uji validitas 

kepribadian siswa secara terperinci dapat dilihat di lampiran 6. 

b. Uji Reliabilitas 

Instrument yang reliable adalah instrument yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama.
76

 Untuk menguji reliabilitas 

instrument dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik “belah 

dua (Split Half)” yang dianalisis dengan rumus Sperman Brown di 

bawah ini. 

𝑟𝑖 =
2 . 𝑟𝑏

1 +  𝑟𝑏
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Keterangan:  

ri   = Reliabilitas internal seluruh instrument. 

rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan 

belahan kedua.
77

 

Berikut penghitungan data reliabilitas lingkungan sekolah 

kelas V MI Pupus Lembeyan Magetan: 

1) Membuat tabel pembelahan item soal ganjil dan genap dapat 

dilihat pada lampiran 7. 

2) Mencari koefisien korelasi dengan rumus product moment 

antara belahan skor ganjil dan skor genap, dapat dilihat pada 

lampiran 8. 

∑X    = 752 ∑Y   = 778 ∑XY = 21121 

∑X
2 

  =  20203 ∑Y
2
  = 21901  

 

𝑟𝑥𝑦  = 
𝑛∑𝑋𝑌 −  ∑𝑋  ∑𝑌 

 [𝑛∑𝑋2 − (∑𝑥)²][𝑛∑𝑌2 − (∑𝑦)²]
 

𝑟𝑥𝑦  = 
28.21121 −  752 (778)

 [28. 20560 − (752)²][28. 21901 − (777)²]
 

𝑟𝑥𝑦  = 
592172 − 585056

 (575680 − 565505)(614880 − 605284)
 

𝑟𝑥𝑦  = 
7116

  10178 .  9596 
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𝑟𝑥𝑦  = 
7116

 97648896
 

𝑟𝑥𝑦  = 
7116

9881,746
 

𝑟𝑥𝑦  = 0,971083  dibulatkan menjadi 0,971 

3) Memasukkan hasil hitungan ke dalam rumus Spearman Browm 

𝑟𝑖  = 
2. 𝑟𝑏

1 + 𝑟𝑏
 

𝑟𝑖  = 
2𝑥0,971

1 + 0,971
 

𝑟𝑖  = 
1,942

1,971
 

𝑟𝑖  = 0,9853 atau 0,985 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat diketahui 

bahwa nilai reliabilitas instrumen lingkungan sekolah sebesar 0,9853 

atau 0,985 kemudian dikonsultasikan dengan “r”tabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,374. Karena “r”hitung > dari “r”tabel, 

yaitu 0,985 > 0,374 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. 

Berikut penghitungan data reliabilitas kepribadian siswa 

kelas V MI Pupus Lembeyan Magetan: 

1) Membuat tabel pembelahan item soal ganjil dan genap, dapat 

dilihat pada lampiran 9. 

2) Mencari koefisien korelasi dengan rumus product moment 

antara belahan skor ganjil dan skor genap, dapat dilihat pada 

lampiran 10. 
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∑X   =  982 ∑Y   = 984 ∑XY = 35608 

∑X
2 

 =  35650 ∑Y
2
  = 35712  

 

𝑟𝑥𝑦  = 
𝑛∑𝑋𝑌 −  ∑𝑋  ∑𝑌 

 [𝑛∑𝑋2 − (∑𝑥)²][𝑛∑𝑌2 − (∑𝑦)²]
 

𝑟𝑥𝑦  = 
28.35608 −  982 (984)

 [28. 35650 − (982)²][28. 35712 − (984)²]
 

𝑟𝑥𝑦  = 
997024 − 966288

 (998200 − 964324)(999946 − 968256)
 

𝑟𝑥𝑦  = 
30736

  33876 .  31680 
 

𝑟𝑥𝑦  = 
30736

 1073191680
 

𝑟𝑥𝑦  = 
30736

32759,60439
 

𝑟𝑥𝑦  = 0,967044645  atau 0,967 

3) Memasukkan hasil hitungan ke dalam rumus Spearman Browm 

𝑟𝑖  = 
2. 𝑟𝑏

1 + 𝑟𝑏
 

𝑟𝑖  = 
2𝑥0,967

1 + 0,967
 

𝑟𝑖  = 
1,934

1,967
 

𝑟𝑖  = 0,9832232 atau 0,983 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat diketahui 

bahwa nilai reliabilitas instrumen kepribadian siswa sebesar 



58 
 

 

0,9832232 atau 0,983 kemudian dikonsultasikan dengan “r”tabel pada 

taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,374. Karena “r”hitung > dari 

“r”tabel, yaitu 0,983 > 0,374 maka instrumen tersebut dikatakan 

reliabel. 

c. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistika kita perlu 

mengetahui asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Uji 

persyaratan ini berlaku untuk penggunaan rumus parametrik yang 

diasumsi normal yaitu uji normalitas. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan uji normalitas data tentang korelasi lingkungan 

sekolah dengan kepribadian  siswa kelas V MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Peneliti menggunakan salah satu rumus uji normalitas yaitu 

menggunakan rumus Liliefors
78

. Adapun langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

1) Merumuskan hipotesa 

Ho  :  data berdistribusi normal 

Ha  :  data tidak berdistribusi normal 

2) Menghitung rata-rata (mean) dengan membuat tabel distribusi 

tunggal. 

3) Menghitung Frekuensi Kumulatif Bawah (Fkb) 
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4) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data. 

5) Menghitung masing-masing frekuensi kumulatif bawah (Fkb) 

dibagi jumlah data (Fkb/n). 

6) Menghitung nilai Z dengan rumus X adalah data nilai asli dan µ 

adalah rata-rata populasi dapat ditaksiran dengan menggunakan 

rata-rata sampel atau mean sedangkan σ adalah simpangan baku 

populasi dapat ditaksirkan dengan nilai standar  deviasi dari 

sampel. Nilai Z akan dihitung setiap nilai setalah diurutkan dari 

terkecil ke terbesar. 

7) Menghitung P ≤ Z, probabilitas dibawah nilai Z dapat dicari 

pada tabel Z, dapat dilihat pada lampiran 15. Untuk nilai negatif 

lihat kolom luas diluar Z. Untuk nilai positif lihat kolom luas 

antara rata-rata dengan Z+0,5. 

8) Mencari nilai L yang didapatkan dari selisih fkb/N dan P≤Z. 

9) Membandingkan angka tertinggi dengan tabel Liliefors. 

10) Uji hipotesa dan kesimpulan.
79

 

Adapun dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan pada tiap 

variabel yang akan diteliti untuk memastikan data berdistribusi 

normal. Analisisnya sebagai berikut: 

1) Uji normalitas untuk lingkungan sekolah di MI Nurul Falah 

Krowe Lembeyan Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017. 
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Dalam menghitung data normalitas lingkungan sekolah 

terdapat pada lampiran 12.  Sedangkan dalam mencari mean dan 

standar deviasi lingkungan sekolah menggunakan tabel yang 

terdapat pada lampiran 13. Kemudian dimasukkan dalam rumus 

Mx dan SDx sebagai berikut: 

a) Mencari mean (rata-rata) dari variabel X 

 

 

 

b) Mencari standar deviasi dari variabel X 

𝑆𝐷𝑥 =  
∑𝑓𝑋2

𝑁
 −   

∑𝑓𝑋

𝑁
 

2
  

𝑆𝐷𝑥 =  
94289

23
 −   

1469

23
 

2
  

=  4099,52177391304, −(63,8695652174)2 

 

=  4099,52177391304 − 4079,323610597 

 

=  20,2004128533 

= 4,494486939 

2) Uji normalitas untuk kepribadian siswa di MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan tahun ajaran 2016/2017. 

Mx = 

∑Fx 

= 

1469 

= 63,8695652174 

N 23 
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Dalam menghitung data normalitas kepribadian siswa 

terdapat pada lampiran 14. Sedangkan dalam mencari mean dan 

standar deviasi kepribadian siswa menggunakan tabel yang 

terdapat pada lampiran 15. Kemudian dimasukkan dalam rumus 

My dan SDy sebagai berikut: 

a) Mencari mean (rata-rata) dari variabel y. 

 

 

 

b) Mencari standar deviasi dari variabel y. 

𝑆𝐷𝑦 =  
∑𝑓𝑌2

𝑁
 −   

∑𝑓𝑌

𝑁
 

2
  

𝑆𝐷𝑦 =  
81851

23
 −   

1369

23
 

2
  

=  3558,7391304348 − (59,5217391304)2 

 

=  3558,7391304348 − 3542,8374291074 

 

=  15,9017013274 

= 3,987693734 

My = 

∑Fy 

= 

1369 

= 59,5217391304 

N 23 



62 
 

 

Pada Variabel X (lingkungan sekolah) hasil hitung nilai L 

maksimal adalah 0,1271 dan pada variabel Y (kepribadian siswa) 

hasil hitung nilai L maksimal adalah 0.088191. Dari data diatas 

dapat diketahui LMaksimum untuk variabel X dan Y. Selanjutnya 

dikonsultasikan kepada LTabel nilai kritis uji Liliefors pada 

lampiran 16. dengan taraf signifikan 0,05% diperoleh angka 

0,173, sehingga batas penolakan Ho adalah 0,173. Dari 

konsultasi dengan LTabel diperoleh hasil bahwa untuk masing-

masing variabel X dan variabel Y, LMaksimum < LTabel dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data variabel X dan Y 

berdistribusi normal. L tabel dapat dilihat pada lampiran 11.  

Untuk mempermudah analisis uji normalitas variabel X 

dan Y peneliti menyajikan data dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 5 

Hasil Uji Normalitas Variabel X dan Variabel Y 

 

 

 

 

 

 

 

U

Variabel N 

Kriteria Pengujian 

Ho Keterangan 

LMaksimum LTabel 

Lingkungan 

sekolah 
23 0,1271  0,173 

Data berdistribusi 

normal 

Kepribadian siswa 23 0.088191 0,173 
Data berdistribusi 

normal 
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j 

 

 

d. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas diperlukan jika kita membandingkan berapa 

kelompok data. Uji ini sangat perlu terlebih dahulu untuk menguji 

homogenitas variansi dalam membandingkan dua kelompok atau 

lebih. Dalam penelitian ini untuk mengetahui homogenitas data 

lignkungan sekolah dengan kepribadian siswa kelas V MI Nurul 

Falah Krowe Lembeyan Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017 

dengan rumus homogenitas uji Harley.
80

  

Adapun langkah-langkah homogenitas uji Herley sebagai 

berikut: 

1) Menghitung standar deviasi variabel X (lingkungan sekolah) dan 

Y (kepribadian siswa), terdapat pada lampiran 17 dan 18. 

Mencari standar deviasi dari variabel X 

𝑆𝐷𝑥 =  
∑𝑓𝑋2

𝑁
 −   

∑𝑓𝑋

𝑁
 

2
  

𝑆𝐷𝑥 =  
94289

23
 −   

1469

23
 

2
  

=  4099,52177391304 − (63,8695652174)2 
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=  4099,52177391304 − 4079,323610597 

 

=  20,2004128533 

= 4,494486939 

Mencari standar deviasi dari variabel y. 

𝑆𝐷𝑦 =  
∑𝑓𝑌2

𝑁
 −   

∑𝑓𝑌

𝑁
 

2
  

𝑆𝐷𝑦 =  
81851

23
 −   

1369

23
 

2
  

=  3558,7391304348 − (59,52173913074)2 

 

=  3558,739304348 − 3542,8374291074 

 

=  15,9017013274 

= 3,987693734 

 

2) Memasukkan hasil SD ke dalam rumus Harley. 

𝐹 𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑎𝑟 𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑎𝑟 𝑚𝑖𝑛
 

=
𝑆𝐷𝑚𝑎𝑥

2

𝑆𝐷𝑚𝑖𝑛
2  
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=
4,4944869392

3,9876937342
 

     =
20,2004128533

15,9017013274
 

= 1,2703302897atau 1,270 

3) Uji hipotesis 

Membandingkan F (max) hitung dengan F (max) tabel, dapat dilihat 

pada lampiran 17. Dengan db = (n-1; k) = (23-1; k) = (22;2) 

pada taraf signifikansi 5% didapatkan 2,40. 

Hipotesis: 

Ho  :  data homogen 

Ha :  data tidak homogen 

Kriteria pengujian: 

Tolak Ho jika F (max) hitung > F (max) tabel 

Tolak Ha jika F (max) hitung > F (max) tabel 

Dengan melihat data bahwa F (max) hitung (1,27) < F (max) tabel 

(2,40), maka data homogen. 

 

2. Analisis Hasil Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 digunakan analisis 

statistik deskriptif dengan menghitung mean dan standart deviasi yang 

digunakan untuk menentukan kategori dengan rumus sebagai berikut: 

Rumus Mean:  𝑀𝑥 =
∑𝑓𝑥

𝑛
 dan 𝑀𝑦 =

∑𝑓𝑦

𝑛
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Keterangan: 

𝑀𝑥  dan 𝑀𝑦  = Mean yang dicari 

∑fx atau ∑fy = Jumlah dari hasil perkalian antara Midpoint masing-

masing interval, dengan frekuensinya. 

N = Number of cases.
81

 

Rumus Standar Deviasi (Data Tunggal) sebagai berikut: 

𝑆𝐷𝑥 =  
∑𝑓(𝑥 ′)2 

𝑛
−  

∑𝑓𝑥 ′

𝑛
 

2

 

𝑆𝐷𝑦 =  
∑𝑓(𝑦 ′)2 

𝑛
−  

∑𝑓𝑦 ′

𝑛
 

2

 

Keterangan: 

SDx dan SDy = Standar Devisiasi 

∑𝑓𝑥 ′ dan ∑𝑓𝑦 ′ = Jumlah perkalian antara frekuensi dengan 

devisiasi yang telah dikuadratkan 

X = X-Mx, dengan Mx adalah mean 

N = Jumlah data.
82

 

Setelah perhitungan mean dan standar deviasi ditemukan 

hasilnya, kemudian dibuat pengelompokkan dengan menggunakan rumus 

> Mx + 1. SD dikatakan tinggi/baik, < Mx – 1. SD dikatakan 
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rendah/kurang, dan antara Mx - 1. SD sampai dengan Mx + 1. SD 

dikatakan sedang/cukup.
83

 

Adapun teknik yang digunakan untuk menjawab pengajuan 

rumusan masalah ketiga adalah teknik korelasi Product Moment, karena 

menghubungkan antara dua variabel atau lebih yang memiliki data yang 

berbentuk interval atau ration.
84

  Syarat penggunaan korelasi Product 

Moment yaitu data dipilih secara acak, datanya berdistribusi normal, data 

yang dihubungkan berpola linier, dan data yang dihubungkan mempunyai 

pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama.
85

 Adapun teknik 

korelasi Product Moment yaitu secara operasional melalui tahap: 

a. Menyusun hipotesa baik Ha dan Ho 

b. Menyiapkan tabel perhitungan 

c. Menjumlahkan nilai variabel X 

d. Menjumlahkan nilai variabel Y 

e. Mengalikan masing-masing baris antara variabel X dan Y 

f. Mengkuadratkan nilai variabel X 

g. Mengkuadratkan nilai variabel Y 

h. Menghitung koefisien korelasi rxy 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

 (𝑛∑𝑋2 −  ∑𝑋2 (𝑛∑𝑌2 −  ∑𝑌2 
 

                                                           
 83
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176. 
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Keterangan: 

rxy = Angka indeks Korelasi Product Moment 

∑X = Jumlah seluruh nilai X 

∑Y = Jumlah seluruh nilai Y 

∑XY = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y. 

i. Untuk interpretasinya, mencari drajad bebas (db atau df) dengan 

rumusan db = nr 

j. Setelah nilai db diketahui, lihat nilai tabel nilai “r” Product Moment  

k. Membandingkan antara rxy dan rt. 

l. Membuat simpulan.
 
 

m. memberikan interpretasi koefisien korelasi
86

 

Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi 

adalah sebagai berikut:
 87

 

Tabel 3.6 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koevisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah  

0,20 – 0,399  Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat  

0,80 – 1,000 Sangat kuat 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MI Nurul Falah Krowe Lembeyan 

Magetan 

MI Nurul Falah Krowe lembeyan ini berdiri pada tanggal 15 Juli 

1986. MI Nurul Falah  ini dibuat dan dibangun  oleh yayasan di desa 

krowe kecamatan lembeyan kabupaten magetan. Sampai sekarang MI 

Nurul falah ini tetap swasta tidak menjadi negeri hal ini disebabkan oleh 

yayasan tersebut yang tidak membolehkan MI Nurul Falah ini menjadi 

Negeri atau MIN. 

Pada saat pertama dibangun kepala sekolah MI Nurul Falah krowe 

lembeyan ini adalah Siti Fatimah S.Ag dan beliau menjabat sampai tahun 

1989. Pada saat itu siswa yang sekolah di MI Nurul Falah masih 

kebanyakan hanya dari masyarakat setempat dan belum meluas seperti 

sekarang. Kemudian pada tahun 1989 kepala MI Nurul falah krowe 

lembeyan  diganti oleh pak Romadin. Pak Romadin ini menjabat sebagai 

kepala Sekolah sampai tahun 1992.pada saat itu proses pembelajaran di 

MI Nurul Falah masih sederhana belum menggunakan LCD dan 

sebagainya tetapi ekstrakurikuler pramuka sudah ada dan berkembang 

sampai sekarang.  



70 
 

 

Setelah itu pada tahun 1992 sampai tahun 2004 pak Romadin 

digantikan oleh pak Khambali. Kemudian setelah itu pada tahun 2004 

sampai sekarang kepala sekolah MI Nurul Falah Krowe Lembeyan 

kembali lagi ke Siti Fatimah S.Ag. Memang banyak pergantian kepala 

sekolah di MI Nurul Falah Krowe Lembeyan ini tetapi Guru-guru yang 

mengajar tetap tidak ada pergantian secara banyak. Guru-guru yang 

mengajar sekarang diantaranya pak Sugeng S.Ag, Pak Kandar S.pd.I, Bu 

Dian Inarawati Spd, Pak Supriyanto, Pak Marsono, Bu Sukartini, Bu Ela 

Anggra Dewi dan Kepala Sekolah MI Nurul Falah yaitu Bu Siti Fatimah 

S.Ag.  

 

2. Letak Geografis MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan 

Secara geografis MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan 

terletak di jalan Batam RT 05 RW 02 Desa Krowe Kecamatan Lembeyan 

Kabupaten Magetan. Akte notaris yaitu M. Liliana Handoyo SH Madiun 

no 06 pada 2 November 1983. Kode pos adalah 63372. Batas MI Nurul 

Falah Krowe Lembeyan sebelah timur dan selatan berbatasan dengan  

rumah penduduk, sebelah utara berbatasan dengan RA Nurul Falah dan 

Masjid Al- Hasan, dan sebelah barat berbatasan dengan Mts Krowe 

Lembeyan. 

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan 
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a. Visi 

“Menjadikan madrasah yang disenangi dan membentuk siswa yang 

beriman, terampil dan berakhlakul karimah”. 

 

b. Misi  

1) Menumbuhkembangkan minat belajar siswa. 

2) Meningkatkan pembinaan siswa di bidang pengetahuan umum dan 

pengetahuan agama. 

3) Meningkatkan pembinaan siswa dalam taqwa terhadap Allah swt. 

4) Meningkatkan pembinaan potensi keagamaan. 

5) Mengembangkan kecerdasan IQ EQ SQ secara seimbang. 

6) Meningkatkan citra sebagai sekolah pilihan berkualitas. 

c. Tujuan  

1. Hasil UAN rata-rata NUN mencapai 7,00. 

2. Setiap tamatan diharapkan mampu membaca dan mengamalkan isi 

kandungan Al Qur’an dan Hadist sebagai bekal hidup di dunia dan 

di akhirat. 

3. Meningkatkan kegiatan keagamaan di lingkungan madrasah seperti 

sholat dhuha, jamaah sholat dhuhur, tadarus Al Qur’an, dan  

kaligrafi. 

4. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. 

5. Meningkatkan kegiatan jum’at bersih dan sehat . 
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6. Meningkatkan kegiatan pengembangan diri dan pendidikan 

karakter dan lingkungan. 

7. Memiliki kemampuan dalam membaca Al Qur’an yang baik dan 

benar. 

8. Memiliki kebiasaan melaksanakan sholat lima waktu secara tertib. 

 

4. Struktur Organisasi MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan  

MI Nurul Falah Krowe Lembeyan mempunyai struktur organisasi, 

ketua komite dewan sekolah dipimpin oleh Bapak Jamingin Efendi S.pd, 

kepala sekolah dipimpin oleh Ibu Siti Fatimah S.Ag, sekretaris                                          

Bapak Sugeng Riyadi S.Ag, dan bendahara Siti Khotijah A.Ma. Wali kelas 

1 Bu Siti khotijah, Wali kelas II Pak Sugeng Riyadi S.Ag, Wali Kelas III  

Bu Ella Angraini, Wali Kelas IV Bu Emi Setyowati, Wali Kelas V Pak 

Kandar, Wali Kelas VI Pak Basuki. 

 

5. Sarana dan Prasarana MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan 

Adapun sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pendukung 

kegiatan pendidikan di MI Nurul Falah Krowe Lembeyan antara lain: 

ruang kelas sebanyak 6 ruangan, 1 ruang pimpinan, 1 ruang guru, 1 tempat 

ibadah, 1 UKS, 2 kamar mandi, dan tempat olahraga. 

 

6. Keadaan Guru dan Siswa MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan 
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Jumlah guru di MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan tahun 

pelajaran 2016/2017 berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 5 guru laki-laki 

dan 5 guru perempuan. Dari jumlah guru tersebut 4 orang di antaranya 

berstatus PNS, dan 6 orang berstatus GTT. Pendidikan yang ditempuh para 

guru rata-rata S1. 

Siswa yang masuk di MI Nurul Falah Krowe Lembeyan sebagian 

besar berasal dari sekitar lingkungan sekolah. Pada tahun pelajaran 

2016/2017 peserta didik MI Nurul Falah Krowe Lembeyan berjumlah 93 

siswa, yang terdiri dari : kelas I ada 16 siswa, kelas II ada 13 siswa, kelas 

III ada 12 siswa, kelas IV ada 14 siswa, kelas V ada 23 siswa, dan kelas VI 

ada 15 siswa. 

 

B. Deskripsi Data 

1. Data tentang Lingkungan Sekolah Kelas V MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah disebarkan pada 

siswa kelas V di MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan sesuai kisi-

kisi instrumen yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada lampiran 3. Setelah 

diteliti, peneliti memperoleh data tentang lingkungan sekolah kelas V MI 

Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan  Tahun Pelajaran 2016/2017. 
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Selanjutnya, skor jawaban angket tentang lingkungan sekolah dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 

Skor Lingkungan Sekolah Kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan 

Magetan 

 

No Skor Lingkungan Sekolah Frekuensi 

1 69 4 

2 68 3 

3 66 3 

4 65 3 

5 64 2 

6 62 1 

7 61 2 

8 59 2 

9 57 1 

10 55 1 

11 54 1 

Jumlah 23 

 



75 
 

 

Adapun untuk mengetahui data lingkungan sekolah MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017 secara terperinci dapat dilihat 

pada lampiran 17. 

 

2. Data tentang Kepribadian Siswa Kelas V MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran 

sejumlah data hasil penskoran angket yang telah disebarkan pada siswa kelas V di 

MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017. sesuai 

kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada lampiran 4. Setelah 

diteliti, peneliti memperoleh data tentang kepribadian siswa kelas V MI Nurul 

Falah Krowe Lembeyan Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Selanjutnya, skor jawaban angket tentang kepribadian siswa dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.2  

Skor Kepribadian Siswa Kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan  

Magetan 

 

No Skor Kepribadian Siswa  Frekuensi 

1 64 4 

2 63 2 

3 62 3 

4 61 3 
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5 60 3 

6 58 2 

7 56 1 

8 55 2 

9 54 1 

10 52 1 

11 50 1 

Jumlah 23 

 

Adapun untuk mengetahui data kepribadian siswa di MI Nurul Falah 

Krowe Lembeyan Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017 dapat dilihat pada 

lampiran 18. 

 

 

 

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Data tentang Lingkungan Sekolah Kelas V MI Nurul Falah 

Krowe Lembeyan Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Untuk mengetahui data tentang lingkungan sekolah, maka peneliti 

menggunakan angket yang diberikan kepada 23 responden, angket ini terdiri dari 

18 soal, dapat dilihat pada lampiran 3. Setelah diketahui skor jawaban angket lalu 

mencari mean (Mx) dan standar deviasi (SD) dari data yang sudah diperoleh. 

Berikut tabel perhitungan mean dan standar deviasi. 
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Tabel 4.3 

 Perhitungan untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi dari Lingkungan 

Sekolah Kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan 

 

X F f.x x' f.x' x'
2
 fx'

2
 

69 4    276 5 20 25 100 

68 3    204 4 12 16 48 

66 3    198 3 9 9 27 

65 3    195 2 6 4 12 

64 2    128 1 2 1 2 

62 1      62 0 0 0 0 

61 2    122 -1 -2 1 2 

59 2    118 -2 -4 4 8 

57 1      57 -3 -3 9 9 

55 1      55 -4 -4 16 16 

54 1      54 -5 -5 25 25 

Jumlah 23   1469 0 31 110 249 

 

Dari hasil data di atas, kemudian dicari mean dan standar deviasinya 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean (rata-rata) dari variabel X 

Mx = 
∑fx 

= 
1469 

= 63,8695652174 
N 23 
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b. Mencari standar deviasi dari variabel X 

𝑆𝐷𝑥 =  
∑𝑓𝑥′ 2

𝑁
 −   

∑𝑓𝑥′

𝑁
 

2
  

𝑆𝐷𝑥 =  
249

23
 −   

+31

23
 

2
  

=  10,286 − (1,348)2 

 

       

=  8,469 

= 2,910154636 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mx = 63,8695652174  dan SDx = 

2,910154636. Untuk menentukan tingkatan lingkungan sekolah itu tinggi, sedang 

atau rendah dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari Mx + 1.SD adalah tingkatan lingkungan sekolah kelas 

V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan baik. 

b. Skor kurang dari Mx – 1.SD adalah tingkatan lingkungan sekolah 

kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan cukup baik. 

c. Dan skor antara Mx – 1.SD sampai dengan Mx + 1.SD adalah 

tingkatan lingkungan sekolah kelas V MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan kurang baik. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1. SD =  63,8695652174  + 1. 2,910154636 

=  10,286 − 1,817 
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  =  63,8695652174  + 2,910154636 

  =  66,7797198534   

  = 67 (dibulatkan) 

Mx – 1. SD =  63,8695652174  - 1. 2,910154636 

  =  63,8695652174  - 2,910154636 

  =  60,9594105814 

  = 61 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor di atas 67 dikategorikan 

lingkungan sekolah kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan baik, skor  

di bawah 61 dikategorikan lingkungan sekolah kelas V MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan kurang baik, dan skor 67 sampai dengan 61 dikategorikan 

lingkungan sekolah kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan cukup 

baik. 

Setelah dibuat pengelompokan dicari frekuensinya dan hasilnya 

diprosentasekan dengan rumus:  P = 
𝑓

𝑁
x100% 

Baik              =  
7

23
X 100% = 30,434% 

Cukup baik =  
9

23
X 100% = 39,160% 

Kurang baik =  
7

23
X 100% = 30,434% 
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Tabel 4.4 

Kategori Skor Lingkungan Sekolah Kelas V MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 > 67 7 30,343% Baik  

2 61 −67 9 39,160% Cukup baik 

3 < 61 7 30,343% Kurang baik 

Jumlah 23 100%  

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan sekolah kelas V MI 

Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 7 siswa (30,343%), dalam kategori cukup baik dengan frekuensi 

sebanyak 9 siswa (39,160%), dan dalam kurang baik sebanyak 7 siswa (30,343%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa lingkungan sekolah 

adalah cukup baik. 

 

2. Analisis Data tentang Kepribadian Siswa Kelas V MI Nurul Falah 

Krowe Lembeyan Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Untuk mengetahui data tentang kepribadian siswa, maka peneliti 

menggunakan angket yang diberikan kepada 23 responden, angket ini terdiri dari 

26 soal, dapat dilihat pada lampiran 18. Setelah diketahui skor jawaban angket 

lalu mencari mean (My) dan standar deviasi (SD) dari data yang sudah diperoleh. 

Berikut tabel perhitungan mean dan standar deviasi. 
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Tabel 4.5 

Perhitungan untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi dari Kepribadian 

Siswa Kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan 

 

Y F f.y y' f.y' y'
2
 fy'

2
 

64 4     256 5 20 25 100 

63 2     126 4 8 16 32 

62 3     186 3 9 9 27 

61 3     183 2 6 4 12 

60 3     180 1 3 1 3 

58 2     116 0 0 0 0 

56 1       56 -1 -1 1 1 

55 2     110 -2 -4 4 8 

54 1 54 -3 -3 9 9 

52 1 52 -4 -4 16 16 

50 1 50 -5 -5 25 25 

Jumlah 

 

   1369 

 

29 110 233 

 

Dari hasil data di atas, kemudian dicari mean dan standar 

deviasinya, dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean (rata-rata) dari variabel Y 

My = 
∑fy 

= 
1369 

= 59,5217391304 
N 23 
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b. Mencari standar deviasi dari variabel Y 

𝑆𝐷𝑦 =  
∑𝑓𝑦′ 2

𝑁
 −   

∑𝑓𝑦′

𝑁
 

2
  

𝑆𝐷𝑦 =  
233

23
−   

29

23
 

2
  

=  10,1304347826 − (1,2608695652)2 

 

=  10,1304347826 − 1,5897920604 

 

 

Dari hasil di atas dapat diketahui My = 59,5217391304 dan SDy 

=2,922437804. Untuk menentukan tingkatan kepribadian siswa itu tinggi, 

sedang atau rendah dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari My + 1.SD adalah tingkatan kepribadian siswa kelas V 

MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan tinggi. 

b. Skor kurang dari My – 1.SD adalah tingkatan kepribadian siswa kelas 

V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan rendah. 

c. Dan skor antara My – 1.SD sampai dengan My + 1.SD adalah 

tingkatan kepribadian siswa kelas V MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan sedang. 

Adapun perhitungannya adalah: 

=  8,5406427222 

= 2,922437804 
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My + 1. SD =  59,5217391304 + 1. 2,922437804 

 =  59,5217391304 + 2,922437804 

 =  62,4441769344 

 =  62 (dibulatkan) 

My – 1. SD =  59,5217391304 - 1. 2,922437804 

 =  59,5217391304 - 2,922437804 

 =  56,5993013264 

 =  57 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor di atas 62 

dikategorikan kepribadian siswa kelas V MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan tinggi, skor  di bawah 57 dikategorikan kepribadian 

siswa kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan rendah, dan 

skor 57 sampai dengan 62 dikategorikan kepribadian siswa kelas V MI 

Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan sedang. 

Setelah dibuat pengelompokan dicari frekuensinya dan hasilnya 

diprosentasekan dengan rumus:  P = 
𝑓

𝑁
x100% 

Tinggi  =  
6

23
X 100% = 26,086% = 26 % (dibulatkan) 

Sedang =  
11

23
X 100% = 47,826% = 48 % (dibulatkan) 

Rendah =  
6

23
X 100% = 26,086 = 26% (dibulatkan) 

Tabel 4.6  
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Kategori Skor Kepribadian Siswa Kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan 

Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 > 62 6 26% Tinggi 

2 57 − 62 11 48% Sedang 

3 < 57 6 26% Rendah 

Jumlah 33 100%  

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kepribadian siswa 

mengikuti MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan dalam kategori 

tinggi dengan frekuensi sebanyak 6 siswa (26%), dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 11 siswa (48%), dan dalam kategori rendah  

sebanyak 6 siswa (26%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa kepribadian siswa adalah sedang. 

3. Analisis Data tentang Korelasi Lingkungan Sekolah dengan 

Kepribadian Siswa Kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan 

Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017” 

Untuk menganalisis data tentang korelasi lingkungan sekolah 

dengan kepribadian siswa kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan 

Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017, peneliti menggunakan teknik 

perhitungan Product Moment, dengan rumus sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

 (𝑛∑𝑋2 −  ∑𝑋2 (𝑛∑𝑌2 −  ∑𝑌2 
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Adapun langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut: 

a. Ho : rxy = 0 (Tidak ada korelasi lingkungan sekolah dengan 

kepribadian siswa kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan 

Magetan tahun pelajaran 2016/2017). 

 Ha : rxy ≠ 0 (Ada korelasi lingkungan sekolah dengan kepribadian 

siswa kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan tahun 

pelajaran 2016/2017). 

b. Membuat tabel perhitungan, yang mana tabel secara terperinci dapat 

dilihat pada lampiran 19. 

c. Menjumlahkan nilai variabel lingkungan sekolah, sehingga didapatkan 

∑X = 1469. 

d. Menjumlahkan nilai variabel kepribadian siswa, sehingga didapatkan 

∑Y = 1369. 

e. Mengalikan masing-masing baris antara variabel lingkungan sekolah 

dan kepribadian siswa, sehingga didapatkan ∑X.Y = 87565. 

f. Menguadratkan nilai variabel lingkungan sekolah, sehingga didapatkan 

∑ X
2 

= 94013. 

g. Menguadratkan nilai variabel kepribadian siswa, sehingga didapatkan 

∑ Y
2 

= 80705. 

h. Menghitung koefisien korelasi rxy 

𝑟𝑥𝑦  = 
𝑛∑𝑋𝑌 −  ∑𝑋  ∑𝑌 

 [𝑛∑𝑋2 − (∑𝑥)²][𝑛∑𝑌2 − (∑𝑦)²]
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𝑟𝑥𝑦  = 
23 x 87565 −  1469 (1369)

 [ 23 x 94013    1469)2   [ 23 x 80705    (1369)2]
 

𝑟𝑥𝑦  = 
2013995 − 2011061

  2162299 − 2157961 (1878019 − 1874161)
 

𝑟𝑥𝑦  = 
2934

  4338 .  3858 
 

𝑟𝑥𝑦  = 
2934

 16736004
 

𝑟𝑥𝑦  = 
2934

4090,966145
 

𝑟𝑥𝑦  =   0,717189997 atau 0,717 

i. Untuk interpretasinya, mencari derajat bebas (db/df) dengan rumus   

db = n – r, n = 23, variabel yang dicari korelasinya sebanyak 2 buah, 

jadi nr = 2. Maka db = 23 – 2 = 21. 

j. Melihat tabel nilai “r” pada taraf signifikan 1% dan 5 %. 

Dengan db = 21 

Pada taraf signifikan 5%, r tabel/ rt = 0,413 

Untuk analisis interpretasinya yaitu mencari derajat bebas (db/ df), 

rumus db = n.r. jumlah populasi pada penelitian ini sebesar 23. Jadi n = 23 

dan variabel yang dicari korelasinya sebanyak 2 buah, jadi r = 2. Maka db 

= 23 – 2 = 21, dengan db 21 maka kita lihat tabel nilai “r” Product 

Moment, dapat dilihat pada lampiran 20. Pada taraf signifikasi 5%, r tabel/ 

rt = 0,413, maka rxy > rt = 0,717 > 0,413, dan pada taraf signifikasi 1%, r 

tabel/ rt = 0,526, maka rxy > rt = 0,717 > 0,526, sehingga Ho ditolak atau 

Ha diterima. 
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Berdasarkan analisis data dengan statistik di atas ditemukan bahwa 

rxy lebih besar  rt. Dari data tersebut dibandingkan dengan koefisien 

korelasi rxy = 0,717 , artinya variabel lingkungan sekolah (x) sebesar 

71,7% atau 72% ada korelasi dengan kepribadian siswa (y) dan 18% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

Jadi, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Ha yang berbunyi “ 

Ada korelasi positif yang signifikan antara lingkungan sekolah dengan 

kepribadian siswa kelas V di MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan 

tahun pelajaran 2016/2017”. Sehingga disimpulkan ada korelasi positif 

yang signifikan antara lingkungan sekolah dengan kepribadian siswa kelas 

V di MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan tahun pelajaran 

2016/2017. 

 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

Setelah nilai Product Moment  diketahui, untuk analisis interpretasi 

penulis mencari terlebih dahulu db = 23 – 2 = 21, lalu dikonsultasikan dengan 

tabel nilai “r” Product Moment, pada db = 21. Pada taraf signifikasi 5% rxy = 

0,757, maka rxy > rt sehingga Ho ditolak/ Ha diterima. 

Maka hasil analisis tersebut dapat diinterpretasikan bahwa: 

1. Tingkat lingkungan sekolah kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan 

Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017, mayoritas berkategori cukup baik. 

Hal ini dapat diketahui dari skor lingkungan sekolah kelas V MI Nurul 

Falah Krowe Lembeyan Magetan dalam kategori baik dengan frekuensi 
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sebanyak 7 siswa (30,343%), dalam kategori cukup baik dengan frekuensi 

sebanyak 9 siswa (39,160%), dan dalam kurang baik sebanyak 7 siswa 

(30,343%). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Skripsi karya Binti Anita Sari tahun 2016 dengan 

judul “Korelasi Lingkungan Sekolah Dengan Moral Siswa Kelas IV Di 

MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016.” 

Dengan hasil penelitian ada korelasi yang signifikan antara lingkungan 

sekolah dengan moral siswa kelas IV di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok 

Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016. Berdasarkan perhitungan korelasi 

product moment diperoleh rxy = 0,441 . Artinya semakin baik lingkungan 

sekolah maka semakin tinggi pula kepribadian siswa, begitu pula 

sebaliknya, semakin kurang baik kepribadian siswa maka semakin rendah 

pula lingkungan sekolahnya. 

2. Tingkat kepribadian siswa kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan 

Magetan tahun pelajaran 2016/2017 mayoritas berkategori sedang. Hal ini 

dapat diketahui dari skor kepribadian siswa kelas V MI Nurul Falah 

Krowe Lembeyan Magetan sebanyak 6 siswa (26%) dalam kategori 

tinggi, 11 siswa (48%) dalam kategori sedang, dan 6 siswa (26%) dalam 

keadaan rendah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Skripsi karya Rifcy Rosdiana Dewi pada tahun 2013 

dengan judul “Studi Korelasi Kepribadian Siswa dengan Kedisiplinan 

Siswa Kelas III Ma’arif Singosaren Ponorogo Tahun Pelajaran 

2012/2013.” Hasil penelitian 1) Kepribadian siswa di MI ma’arif 
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Singosaren Ponorogo Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah Cukup. Hal ini 

diketahui dari hasil penelitian yang menunjukkan ketegori baik, cukup, 

dan kurang. Untuk 7 orang siswa (33,33%) dalam kategori baik, 8 orang 

siswa (38,10%) dalam kategori cukup, dan 6 orang siswa (28,57%) dalam 

kategori kurang. 2) Kedisiplinan siswa di MI Ma’arif Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2012/2013 adalah cukup. Hal ini diketahui dari hasil penelitian 

yang menunjukkan kategori baik, cukup, dan kurang. Untuk 7 orang siswa 

(33,33%) dalam kategori baik, 8 orang siswa (38,10%) dalam kategori 

cukup, dan 6 orang siswa (28,57%) dalam kategori kurang. 3) Ada 

korelasi yang signifikan antara kepribadian siswa dengan kedisiplinan 

siswa di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Berdasarkan perhitungan korelasi koefisien kontingensi diperoleh ∅0 = 0, 

650. Ini menunjukkan semakin baik kepribadian siswa maka semakin baik 

pula lingkungan sekolahnya, begitu pula sebaliknya semakin kurang baik 

kepribadian siswa maka semakin rendah pula lingkungan sekolahnya. 

3. Berdasarkan analisis data statistik menggunakan teknik analisis korelasi 

Product Moment, ada korelasi positif yang signifikan antara lingkungan 

sekolah dengan kepribadian siswa kelas V di MI Nurul Falah Krowe 

Lembeyan Magetan tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini terbukti dari hasil 

perhitungan statistik dengan rumus korelasi Product Moment didapatkan 

nilai: “r” tabel (𝑟𝑡) pada taraf signifikasi 5% sebesar 0,413 perhitungan 

“r”Product Moment diperoleh nilai rxy = 0,717 maka, rxy > rt pada taraf 

signifikasi 5% sebesar 0,413 sehingga Ho  ditolak dan Ha  diterima. 
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Dengan hasil rxy = 0,717, artinya variabel lingkungan sekolah (x) sebesar 

71,7% atau 72% ada korelasi dengan kepribadian siswa (y) dan 18% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian 

ini.  

Dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya kepribadian siswa 

berkaitan erat dengan lingkungan sekolah itu sendiri, sehingga penelitian 

ini mendukung teori dari Syamsu Yusuf bahwa kepribadian berkaitan erat 

dengan lingkungan sekolah. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan  analisis data dengan menggunakan teknik analisis 

statistik Product Moment dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kondisi lingkungan sekolah kelas V Mi Nurul Falah Krowe Lembeyan 

Magetan tahun pelajaran 2016/2017 dalam kategori baik sebanyak 7 

siswa (30,343%) , kategori cukup sebanyak 9 siswa (39,160%), kategori 

kurang sebanyak 7 siswa (30,343%). Dengan demikian, secara umum 

dapat dikatakan bahwa kondisi lingkungan Mi Nurul Falah Krowe 

Lembeyan tahun pelajaran 2016/ 2017 cukup baik. 

2. Kepribadian siswa  kelas V MI Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan 

tahun pelajaran 2016/2017 dalam kategori baik sebanyak 6 siswa 

(26%), kategori cukup sebanyak 11 siswa (48%), kategori kurang 

sebanyak 6 siswa (26%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa kepribadian siswa Mi Nurul Falah Krowe Lembeyan 

tahun pelajaran 2016/ 2017 cukup baik. 

3. Ada korelasi lingkungan sekolah dengan kepribadian siswa kelas V MI 

Nurul Falah Krowe Lembeyan Magetan tahun pelajaran 2016/2017. Hal 

ini terbukti dari perhitungan statistik dengan menggunakan rumus 

Korelasi Product Moment didapatkan nilai: “r” tabel (rt) pada taraf 
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signifikansi 5% sebesar 0,413 perhitungan “r” product moment 

ditemukan r = 0,717. artinya variabel lingkungan sekolah (x) sebesar 

71,7% atau 72% ada korelasi dengan kepribadian siswa (y) dan 18% 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian 

ini. 

B. Saran  

1. Bagi Sekolah 

Hendaknya pihak sekolah khususnya Kepala Sekolah dan Bapak 

Ibu guru selalu berperan aktif  mengontrol dan mengawasi siswanya 

dalam beraktivitas di lingkungan sekolah dan meningkatkan kualitas 

diri serta memberikan teladan yang baik bagi siswanya. 

 

2. Bagi Siswa 

Hendaknya siswa harus lebih aktif dalam proses belajar di 

lingkungan sekolah, menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah dan 

memiliki kepribadian yang baik di kehidupannya baik di dalam 

sekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat. 

3. Peneliti yang akan datang 

Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar atau 

paling tidak sebagai pembanding untuk penelitian yang akan datang. 

Selain itu, diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat melanjutkan 

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif.  



93 
 

 

  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Agustiani, Hendriati. Psikologi Perkembangan (Pendekatan Ekologi 

Kaitannya dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri pada 

Remaja). Bandung: Refika Aditama,  2009. 

 

Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2003. 

 

Darmawan, Deni. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung:  Remaja 

Rosdakarya, 2014. Darmawan, Deni. Metode Penelitian 

Kuantitatif. Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2014. 

 

Dewi, Rifcy Rosdiana.“Studi Korelasi Kepribadian Siswa dengan 

Kedisiplinan Siswa Kelas III Ma’arif Singosaren Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2012/2013.” Skripsi. STAIN Ponorogo, 2013. 

 

Djaali. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2015. 

 

Faisal, Sanapiah dan Nur Yasik. Sosiologi Pendidikan. Surabaya: Usaha 

Nasional, 1980. 

 

Hasbullah. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada,   

 2009. 

 



94 
 

 

Irham, Muhammad dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori 

dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran. Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013. 

Komsiyah, Indah. Belajar dan Pembelajaran. Yogyakarta: Teras, 2012. 

 

Mahmud. Psikologi Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 2012. 

 

Naim, Ngainun. Charakter Building. Optimalisasi Peran Pendididkan 

 dalam Pengembangan Ilmu & pembentukan karakter Bangsa. 

Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012. 

 

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. Metodelogi Penelitian. Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013. 

 

Purwanto, Ngalim. Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1998. 

 

Prasetyo, Bambang dan Lina miftahul Jannah. Metode Penelitian 

Kuantitatif. Jakarta: Raja Grafindo, 2008. 

 

Riduwan. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru,Karyawan dan Peneliti 

Pemula. Bandung: Alfabeta, 2012. 

 

Sjarkawi. Pembentukan Kepribadian Anak. Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2014. 

 

Sudijono, Anas. Pengantar Statistika Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo, 

2008. 

 



95 
 

 

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

Bandung:  Alfabeta, 2012. 

 

Sukmadinata, Nana Syaodih. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011. 

 

Widyaningrum, Retno. Statistika. Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2015. 

 

Yusuf, Syamsu. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2012. 

 

Yusuf LN, Syamsu dan A. Juantika Nurihsan. Landasan Bimbingan & 

Konseling. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.  

 

 


