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ABSTRAK 

 

Hidayah, Khuri’in Nur. 2017. Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Lingkungan 

Sekolah Terhadap Moral Siswa Kelas V MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut 

Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. 

Miftachul Choiri, M.A. 

 

Kata Kunci:Lingkungan Keluarga, LingkunganSekolah, dan Moral 

 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali dikenal anak 

dalam kehidupannya. Sedangkan lingkungan sekolah adalah lingkungan lanjutan dari 

lingkungan keluarga yang dianggap sebuah sistem yang secara khusus terkait 

denganproses belajar-mengajar atau proses pendidikan. Kedua lingkungan tersebut 

merupakan bagian dari lingkungan sosial yang mempengaruhi tingkat perkembangan 

moral anak. Di lapangan ditemukan siswa sekolah dasar yang perkembangan 

moralnya masih kurang baik meskipun mereka telah berada di kelas atas. Dalam 

penelitian ini ingin mengetahui pengaruh tentang lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah terhadap moral siswa kelas V di MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut 
Babadan Ponorogo. 

Tujuan dari penelitian ini adalah, (1) untuk menjelaskan pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan keluarga terhadap moral siswa kelas V MI ma’arif 
Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo, (2) untuk menjelaskan pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan sekolah terhadapmoral siswa kelas V MI ma’arif 
Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo, dan (3) untuk menjelaskan pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap moral siswa 

kelas V MI ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo. 

Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis 

korelasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu 

dengan menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Adapun teknik 

pengumpulan data menggunakan angket. Sedangkan teknik analisis data 

menggunakan rumus Regresi Linier Sederhana  dan Regresi Linier Berganda , dengan 

bantuan SPSS 16. 

Hasil analisis data ditemukan, (1) terdapat pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan keluarga terhadap moral siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut 
Babadan Ponorogo sebesar 41,3%, (2) terdapat pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan sekolah terhadap moral siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut 
Babadan Ponorogo sebesar 39,5%, dan (3) terdapat pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap moral siswa kelas V MI 

Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo57,5%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan dan perkembangan pada dasarnya adalah perubahan, 

perubahan menuju ke tahap yang lebih tinggi atau lebih baik.
1
 Perkembangan 

mengandung perubahan-perubahan, tetapi bukan berarti setiap perubahan 

bermakna perkembangan. Perubahan-perubahan itu tidak pula mempengaruhi 

proses perkembangan seseorang dengan cara yang sama. Perubahan-perubahan 

dalam perkembangan bertujuan untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri 

dengan lingkungan di masa hidup.
2
 

Moral berasal dari bahasa latin more, yang berarti “akhlak”,  “tabiat” 

“kelakuan”,  “cara hidup”, “adat istiadat” (yang baik). Dari kata itu terbentuk kata 

“moralitas”, yang artinya berkaitan dengan akhlak, tabiat, kelakuan, dari segi ini 

turun kata moral. Kata ini digunakan untuk menyebutkan baik buruknya manusia 

sebagai manusia dalam hal sikap, perilaku, tindak tanduk, dan perbuatanya.
3
 

Pada perkembangan moral akan dilihat (1) bagaimana anak belajar 

membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, 

yakni bagaimana anak mengembangkan  kebiasaan memelihara badan dan 

                                                           
1
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya, 2011), 111.  
2
 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012), 

13. 
3
 A. Mangunharja, Isme Isme dalam Etika dari A Sampai Z (Kanisius: Yogyakarta, 1997), 158. 
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mengembangkan  sikap positif terhadap jenis kelaminnya dan menerima dirinya 

secara positif, dan (2) bagaimana anak mengembangkan kata hati , 

mengembangkan sikap dan perasaan yang berhubungan dengan norma agama, 

seperti disiplin, sopan santun dalam bertutur kata, berbohong, curang, merusak, 

membolos, dan berbicara kotor.
4
 

Menurut Kohlberg bahwa perkembangan tingkat pertimbangan moral 

dipengaruhi oleh suasana moralitas di rumah, sekolah dan lingkungan masyarakat 

luas. Dalam hal ini lingkungan rumah tangga (keluarga) dan lingkungan sekolah 

merupakan bagian dari sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan tingkat 

moral. Dan Shaver mengemukakan bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan 

bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan berfikir dan kecakapan siswa 

dalam menetapkan suatu keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak. 

Kemampuan demikian terkait dengan nilai-nilai, terutama nilai yang bersifat 

humanis. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai beban 

dan tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan moral dan membantu siswa 

mengembangkan cara berpikirnya dalam menetapkan keputusan moralitasnya.
5
 

Dalam mengembangkan moral anak, peran orang tua sangatlah penting, terutama 

pada waktu masih kecil.
6
  

                                                           
4
 Elfi Yuliana Rocmah, Perkembangan Anak SD/MI&Ibu TKW (Ponorogo: P3M STAIN 

Ponorogo, 2011), 69. 
5
 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak Peran Moral Intelektual, Emosional, dan Sosial 

sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2014), 39-42. 
6
 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja  (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya, 2012) 133. 
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Beberapa individu yang beritikad baik menyatakan bahwa masyarakat 

sedang mengalami kemerosotan moral yang drastis dan mendesak para orangtua 

dan para pendidik untuk menanamkan nilai-nilai moral yang baik melalui 

pembelajaran di rumah dan di sekolah serta, melalui kontrol yang tegas terhadap 

perilaku anak-anak.
7
 Untuk itu seluruh kegiatan guru, orangtua, masyarakat, dan 

negara di harapkan untuk membantu dan melakukan pelayanan ektra dalam 

membantu pencapaian tujuan pendidikan moral.
8
 Karena pada kenyataannya masih 

terdapat peserta didik sekolah dasar yang perkembangan moralnya kurang baik. 

Dari hasil pengamatan awal observasi dan wawancara terhadap guru di MI 

Ma’arif Syuhada’ Babadan Ngunut Ponorogo pada kelas V diketahui bahwa 

siswa-siswi disana dalam berperiku baik ucapan maupun perbuatan masih 

sangatlah kurang. Terdapat  peserta didik yang melontarkan kalimat yang 

seharusnya tidak mereka ucapkan, peserta didik tersebut tidak mengetahui 

bagaimana seharusnya adab berbicara dengan orang yang lebih tua terlebih kepada 

orangtua dan bapak atau ibu guru di sekolah. Terdapat juga peserta didik ketika 

masuk sekolah terlambat,  berkelahi antar teman  karena hal sepele, mengejek 

antar sesama teman dan bahkan tidak jarang kalau ada peserta didik yang 

menangis. 

                                                           
7
 Jeanne Ellis Ormrod, Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh dan Berkembang 

(Jakarta: Erlangga, 2008) 141. 
8
 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Prespektif Perubahan (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2007), 25. 
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Diduga penyebab perilaku mereka menyimpang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya dari lingkungan keluarganya yaitu kurangnya kasih sayang 

serta penanaman nilai-nilai moral yang dibentuk oleh keluarga karena orangtuanya 

bekerja ke luar negeri atau sikap orangtua yang acuh terhadap perilaku anak. 

Selain itu juga dari lingkungan sekolahnya baik dari pergaulan antar teman 

sebayanya maupun hubungan siswa dengan guru di sekolah.
9
 Dalam buku 

perkembangan anak SD/MI & Ibu TKW menjelaskan bahwa fakta perkembangan 

moral anak SD/MI yang ditinggal ibunya menjadi TKW ada yang berkembang 

secar wajar, akan tetapi sebagian anak yang lain menunjukkan indikasi yang 

kurang baik.
10

 

Orangtua dan anak adalah ikatan dalam jiwa. Dalam keterpisahan raga, 

jiwa mereka bersatu dalam ikatan keadilan. Tanggung jawab orangtua terhadap 

anaknya tampil dalam bentuk yang bermacam-macam. Pendidikan adalah usaha 

sadar yang dengan sengaja dirancang untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
11

 Orangtua bertanggung jawab dalam mendidik bersentuhan langsung 

dengan pendidikan iman, pendidikan moral, pendidikan fisik, pendidikan 

rasio/akal, pendidikan kejiwaan, pendidikan sosial dan pendidikan seksual.
12

 

Namun dalam aspek pendidikan, ternyata keluarga tidak lagi memadai untuk 

                                                           
9
 Observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 8 Oktober 2016 di MI Ma’arif Syuhada’ 

Ngunut Ponorogo. 
10

 Elfi Yuliana Rocmah, Perkembangan Anak SD/MI&Ibu TKW (Ponorogo: P3M STAIN 

Ponorogo, 2011), 70. 
11

 Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 

15. 
12

 Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga  (Bandung: 

CV.Pustaka Setia, 2000), 47. 



7 
 

 

menjadi satu-satunya lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan. Maka 

efektivitas keluarga selaku lembaga pendidikan, untuk sebagianya diserahkan 

kepada sekolah yang dianggap sebuah sistem yang secara khusus terkait dengan 

proses belajar-mengajar atau proses pendidikan. Peranan orangtua selaku pendidik 

“sejati” digantikan oleh guru yang berlaku sebagai pendidikan “profesi”.13
 Sekolah 

sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas 

mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak 

didik yang dibawa dari keluarganya, pembentukan kecerdasan, sikap dan minat 

sebagai pembentukan dari kepribadian, semua dilaksanakan oleh sekolah.
14

 

Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan kasih sayang atau rasa 

cinta (fungsi afeksi). Banyak fakta yang menunjukkan bahwa kebutuhan 

persahabatan dan keintiman sangat penting bagi anak. Data-data menunjukkan 

kenakalan anak serius adalah salah satu ciri khas dari anak yang tidak 

mendapatkan perhatian atau yang merasakan kasih sayang. Belakangan ini banyak 

muncul kelompok sosial yang mempengaruhi kebutuhan persahabatan dan kasih 

sayang. Tantu saja kelompok ini secara tidak langsung merupakan perluasan dari 

fungsi afeksi dalam keluarga. Akan tetapi harus diwaspadai apabila kebutuhan 

afeksi ini kemuadian diambil alih oleh kelompok lain diluar keluarga. Hal ini 

menunjukkan bahwa fungsi afeksi telah bergeser kepada orang lain, terutama bagi 

mereka yang orangtuanya bekerja diluar rumah. Konsekuensinya anak tidak lagi 

dekat secara psikologis karena anak menganggap orang tuanya tidak memiliki 

                                                           
13

 Abdul Latif, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan (Bandung: Refika Aditama, 2009), 

25. 
14

 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 49-50. 
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perhatian.
15

 Dengan mengambil sudut pandang orang lain, orang lain membantu 

anak mematuhi apa yang benar dan apa yang salah. Melalui interaksi anak dengan 

orang lain, ia segera menangkap apa yang diharapkan dalam situasi sosial, dan 

anak akan sampai pada perkembangan sejumlah pemahaman sosial.
16

 

Pada hakekatnya, para orangtua mempunyai harapan agar anak-anak 

mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, tahu membedakan apa 

yang baik dan buruk, tidak mudah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang 

dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Harapan-harapan ini kiranya akan 

lebih mudah terwujud apabila sejak semula orangtua telah menyadari akan 

peranan mereka sebagai orangtua yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan 

moral anak. 

Aspek moral seorang anak merupakan sesuatu yang berkembang dan 

diperkembangkan. Artinya, bagaimana anak itu kelak akan bertingkah laku sesuai 

dengan nilai-nilai moral yang berlaku, semua itu banyak dipengaruhi oleh 

lingkungan kehidupan anak. Karena itu faktor lingkungan besar pengaruhnya 

terhadap perkembangan moral anak. Namun karena lingkungan pertama yang 

dikenal anak dalam kehidupannya adalah orangtuanya, maka peranan orangtualah 

yang dirasa paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak, 

disamping pengaruh lingkungan lainnya seperti sekolah dan masyarakat.
17

 

                                                           
15

 Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga  (Bandung: 

CV.Pustaka Setia, 2000), 47. 
16

 Wiji Hidayati dan Sri Purnami, Psikologi Perkembangan (Yogyakarta: Teras, 2008), 124. 
17

 Elfi Yuliana Rocmah, Perkembangan Anak SD/MI&Ibu TKW (Ponorogo: P3M STAIN 

Ponorogo, 2011), 52. 
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Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA DAN 

LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP MORAL SISWA KELAS V DI MI 

MA’ARIF SYUHADA’ BABADAN NGUNUT PONOROGO TAHUN 

PELAJARAN 2016/2017”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk menindak lanjuti 

dalam penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya 

berbagai keterbatasan yang ada baik waktu, dana maupun jangkauan penulis, 

dalam penelitian ini tidak semua dapat di tindak lanjuti, untuk itu perlu ada 

batasan masalah. Dan masalah yang dianggap penting dalam penelitian ini adalah 

“Pengaruh Lingkungan Keluarga Dan Lingkungan Sekolah Terhadap Moral 

Siswa Kelas V Di MI Ma’arif Syuhada’ Babadan Ngunut Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap moral siswa kelas V MI 

Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo Tahun pelajaran 2016/2017? 
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2. Adakah pengaruh lingkungan sekolah terhadap moral siswa kelas V MI 

Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo Tahun pelajaran 2016/2017? 

3. Adakah pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap 

moral siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas 

maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap moral siswa kelas 

V MI Ma’arif Syuhada’ Babadan Ngunut Ponorogo Tahun pelajaran 

2016/2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap moral siswa kelas 

V MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo Tahun pelajaran 

2016/2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah 

terhadap moral siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat Teorities 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh lingkungan 

keluarga dan lingkungan sekolah terhadap moral siswa kelas V MI Ma’arif 

Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan 

moral siswa. 

b) Bagi orang tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi orang tua, dalam meningkatkan moral anak. 

c) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi guru, dalam meningkatkan moral siswa. 

d) Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas 

wawasan berfikir, serta referensi bagi peneliti yang akan datang. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian kuantitatif ini akan disusun menjadi tiga bagian 

utama yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk memudahakan 

dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian akan 
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dikelompokkan menjadi 5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang 

berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah: 

BAB I, merupakan gambaran umum, untuk memberikan pola pemikiran 

bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II, membahas mengenai landasan teori tentang lingkungan sekolah, 

minat baca, dan keterampilan membaca bahasa Indonesia serta telaah hasil 

penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. 

BAB III, membahas mengenai metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV, membahas mengenai hasil penelitian yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) serta 

interpretasi dan pembahasan. 

BAB V, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Lingkungan Keluarga 

a. Pengertian Lingkungan Keluarga 

Sertain (seorang ahli psikologi) mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan lingkungan adalah semua kondisi-kondisi dalam dunia 

ini yang dalam cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, 

pertumbuhan atau life processes.
18

  

Sementara menurut Wasty Soetomo dalam bukunya Syamsu 

Yusuf dan A. Juntika Nurihsan berpendapat bahwa lingkungan itu dapat 

diartikan secara (1) fisiologi, yang meliputi segala kondisi dan material 

jasmaniyah; (2) psikologi, yang mencakup  stimulasi yang diterima 

individu mulai masa konsepsi, kelahiran, sampai mati, sampai sifat-sifat 

genetik, dan (3) sosiokultural, yang mencakup segenap stimulus, interaksi 

dan kondisi eksternal dalam hubungan dengan perlakuan atau karya orang 

                                                           
18

 Ngalim Purwanto, Psiokologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 28. 
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lain seperti keluarga, pergaulan kelompok, pengajaran, dan bimbingan 

konseling.
19

 

Sedangkan keluarga adalah tempat anak diasuh dan dibesarkan, 

berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya.
20

 

Keluarga sebagai satu kesatuan sosial terkecil merupakan kelompok 

kekerabatan yang bertempat tinggal sama, yang ditandai dengan adanya 

kerjasama ekonomi, memiliki fungsi menyosialisasikan atau mendidik 

anak sehingga anak berkembang dengan baik. Keluarga menjalankan 

peranannya sebagai suatu system sosial yang dapat membentuk moral 

seorang anak. 
21

 

Adapun menurut Abu Ahmadi keluarga adalah wadah yang sangat 

penting diantara individu dan group, dan merupakan kelompok sosial 

yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya. Dan keluargalah 

sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk 

mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak. Ibu, ayah dan saudara-

saudaranya serta keluarga-keluarga yang lain adalah orang-orang yang 

pertama pula untuk mengajar pada anak-anak itu sebagaimana dia hidup 

                                                           
19

 Syamsu Yusuf, A. Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 175-176 
20

 Abu Ahmadi, Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 55. 
21

 Uyoh Sadulloh, Pedagogik (Bandung: Alfabeta, 2011), 186 
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dengan orang lain. Sampai anak-anak memasuki sekolah, mereka itu 

menghabiskan seluruh waktunya di dalam unit keluarga.
22

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa, lingkungan keluarga adalah tempat anak diasuh dan dibesarkan, 

merupakan kelompok kekerabatan yang bertempat tinggal sama, yang 

ditandai dengan adanya kerjasama ekonomi, memiliki fungsi 

menyosialisasikan atau mendidik anak sehingga anak berkembang dengan 

baik. 

 

b. Fungsi Lingkungan Keluarga 

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting 

bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagiaan 

ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. 

Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, 

kasih sayang, dan pengembangan hubungan yang baik diantara anggota 

keluarga.
23

 

Demi perkembangan dan pendidikan anak, keluarga harus 

melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik dan seimbang. M.I. 

Soelaeman mengemukakan beberapa fungsi keluarga yaitu :
24
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23

 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
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1) Fungsi Edukasi 

Fungsi ini berkaitan dengan keluarga sebagai wahana 

pendidikan anak khususnya dan pendidikan anggota keluarga lainya. 

Fungsi ini tidak sekedar menyangkut pelaksanaannya, melainkan 

menyangkut penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari 

upaya pendidikan, penyediaan sarananya, pengayaan wawasan, dan 

lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya pendidikan keluarga. 

Keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi anak-

anaknya agar menjadi manusia yang sehat, tangguh, maju, dan 

mandiri, sesuai dengan tuntutan perkembangan waktu. 

2) Fungsi Sosialisasi 

Sosialisasi dapat diartikan belajar sosial, artinya anak 

mempelajari nilai-nilai sosial. Kehidupan anak dan dunianya 

merupakan suatu kehidupan dua dunia yang utuh, terpadu dan di 

hayati anak sebagai sesuatu kesatuan hidup di dunia. Keluarga 

merupakan lingkungan yang pertama kali memperkenalkan nilai-nilai 

sosial yang berlaku dalam kehidupan sosial yang lebih luas. 

Lingkungan keluarga bertugas tidak hanya mengembangkan individu 

yang memiliki kepribadian yang utuh, namun juga mempersiapkan 

sebagai masyarakat yang baik, berguna bagi kehidupan 

masyarakatnya. Keluarga menjadi penghubung anak dengan 
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kehidupan sosial, dengan pembiasaan nilai-nilai norma-norma sosial 

yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat berupa 

nilai-nilai kelompok, nilai keagamaan, dan nilai kemasyarakatan 

lainnya. Dalam keluargalah pertama kali berlangsung proses 

memanusiakan manusia. 

3) Fungsi Proteksi (perlindungan) 

Dengan fungsi ini keluarga berfungsi sebagai tempat 

memperoleh rasa aman, nyaman damai dan tentram bagi seluruh 

anggota keluarga sehingga terpenuhi kebahagiaan batin, juga secara 

fisik keluarga harus melindungi anggotanya, memenuhi kebutuhan 

pangan, sandang, dan papan, dan lain-lain. Perlindungan mental 

dimaksudkan supaya orang tua tidak kecewa karena mengalami 

konflik yang mendalam dan berkelanjutan yang disebabkan kurang 

pandai mengatasi masalah hidupnya. Perlindungan moral perlu 

dilakukan supaya anggota keluarga menghindarkan diri dari perbuatan 

jahat dan buruk.  

4) Fungsi Afeksi (perasaan) 

Fungsi afeksi mendorong keluarga sebagai tempat untuk 

menumbuhkembangkan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama 

anggota keluarga dan masyarakat dan lingkunganya. Selain itu 

keluarga harus dapat menjalankan tugasnya menjadi lembaga 

interaksi dalam suatu ikatan batin yang kuat antar anggotanya. Sesuai 
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dengan status peranan sosial masing-masing dalam kehidupan 

keluarga itu. Ikatan batin yang dalam dan kuat ini harus dapat 

dirasakan oleh setiap anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang. 

Fungsi afeksi diwarnai oleh kasih sayang serta kehangatan yang 

terpancar dari keluarga dari keseluruhan gerakan, ucapan, mimik serta 

perbuatan. 

5) Fungsi Religius 

Fungsi ini mendorong keluarga sebagai wahana pembangunan  

insan-insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, bermoral, berakhlak dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan 

ajaran agamanya. Untuk melaksanankan fungsi ini keluarga 

berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak kepada kehidupan 

beragama dengan menciptakan iklim keluarga yang religius sehingga 

dapat dihayati oleh anggota keluarganya.   

6) Fungsi Ekonomi 

Fungsi ini mendorong keluarga untuk pemenuhan kebutuhan 

ekonomi, fisik dan materil yang sekaligus mendidik keluarga hidup 

efisian, ekonomis dan rasional. Fungsi ekonomi meliputi pencarian 

nafkah, perencanaan, serta pemanfaatan dan pembelajaranya.  

7) Fungsi Rekreasi 

Dalam menjalankan fungsi ini, keluarga harus menjadi 

lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah, ceria, hangat dan 
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penuh semangat. Keadaan ini dapat di bangun melalui kerja sama 

diantara anggota keluarga yang diwarnai oleh hubungan insani yang 

didasari adanya saling mempercayai, saling menghormati dan 

mengagumi serta saling mengerti. Keluarga harus menjadi tempat 

yang menyenangkan bagi semua anggota keluarga. Oleh karena itu, 

keluarga hendaknya mampu menciptakan suasana tersebut agar 

timbul keseimbangan pribadi, dan keluarga dapat memberikan 

perasaan bebas terlepas dari kesibukan sehari-hari.  

8) Fungsi Biologis 

Fungsi ini diarahkan untuk mendorong keluarga sebagai 

wahana menyalurkan kebutuhan reproduksi sehat bagi semua anggota 

keluarganya. Fungsi biologis merupakan kumpulan dari beberapa 

fungsi, bermanfaat bagi keluarga supaya mengatur, membina dan 

mempersiapkan anggota keluarganya menghadapi berbagai macam 

tantangan serta kemampuan-kemampuan untuk tetap hidup di tengah 

masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, fungsi 

keluarga dalam membantu perkembangan dan pendidikan anak meliputi, 

fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, fungsi proteksi (perlindungan),  fungsi 

afeksi (perasaan), fungsi religius, fungsi ekonomi, fungsi rekreasi, fungsi 

biologis. 

c. Tanggung Jawab Keluarga 
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Dasar-dasar tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan 

anaknya meliputi hal-hal berikut.
25

 

1) Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan 

orang tua dan anak. Kasih sayang orang tua yang ikhlas dan murni 

akan mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab 

untuk mengorbankan hidupnya dalam memberikan pertolongan 

kepada anaknya. 

2) Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan 

orang tua terhadap keturunannya. Adanya tanggung jawab moral ini 

meliputi nilai-nilai agama atau nilai-nilai spiritual.  

Menurut para ahli, bahwa penanaman sikap beragama sangat baik 

pada masa anak-anak. Dengan demikian penanaman agama yang 

dimiliki anak sejak kecil ini betul-betul tertanam dan terkesan pada 

dirinya.  

3) Tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga yang merupakan 

kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang dibina oleh darah, 

keturunan dan kesatuan keyakinan. 

4) Memelihara dan membesarkan anaknya. Tanggung jawab ini 

merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak 
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memerlukan makan, minum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara 

berkelanjutan. 

5) Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan 

ketrampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak, sehingga bila ia 

telah dewasa akan mampu mandiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, 

tanggung jawab keluarga terhadap perkembangan moral anak meliputi 

adanya motivasi atau dorongan cinta kasih dari orang tua, memelihara 

dan membesarkan anaknya serta memberikan pendidikan dengan 

berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi ke 

hidupan anak. 

 

2. Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan diartikan 

sebagai suatu tempat yang mempengaruhi pertumbuhan manusia.
26

 Hal ini 

sesuai dengan yang diungkapkan Sartain (ahli psikologi Amerika), 

sebagaimana dikutip oleh Binti Maunah yang dimaksud dengan 

lingkungan (environment) meliputi kondisi alam dunia ini yang dengan 
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cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku manusia, pertumbuhan, 

perkembangan atau life processes.
27

  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara 

sistematik melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan 

dalam membantu peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya, 

baik yang menyangkut aspek moral-spiritual, intelektual, emosional, 

maupun sosial.
28

 Diantaranya melalui hubungan siswa dengan teman 

sebayanya maupun hubungan siswa dengan guru dan norma-norma yang 

ada di sekolah. 
29

 

Lingkungan sekolah diadakan sebagai kelanjutan dari lingkungan 

rumah tangga. Di lingkungan sekolah, tugas pendidikan diserahkan 

kepada guru. Di sekolah pula seseorang anak akan mendapatkan berbagai 

informasi tentang ilmu pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan 

dalam kehidupannya.
30

  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa,  

lingkungan sekolah ialah segala sesuatu yang terdapat di lembaga 

pendidikan formal yang mempengaruhi perkembangan potensi peserta 

didik, baik yang menyangkut aspek moral-spiritual, intelektual, 

emosional, maupun sosial. Diantaranya melalui hubungan siswa dengan 
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teman sebayanya maupun hubungan siswa dengan guru dan norma-norma 

yang ada di sekolah. Pada penelitian ini, peneliti memilih 3 faktor sebagai 

indikator dari lingkungan sekolah. Faktor tersebut mengenai, hubungan 

siswa dengan teman sebayanya, hubungan siswa dengan guru, dan norma-

norma yang ada di sekolah. 

b. Fungsi Sekolah 

Terdapat beberapa fungsi sekolah dalam membantu mencapai 

tujuan pendidikan, diataranya yaitu:
31

 

1) Sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan 

Sekolah memberikan sederet keahlian yang diperlukan dalam 

kehidupan manusia. Dengan harapan, peserta didik yang telah 

menamatkan sekolah sanggup melakukan pekerjaan sebagai mata 

pencaharian. 

2) Sekolah memberikan keterampilan dasar 

Orang yang telah bersekolah setidaknya-tidaknya pandai 

membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam tiap 

masyarakat modern. Selain itu diperoleh sejumlah pengetahuan lain 

seperti sejarah, geografi, kesehatan, kewarganegaraan, fisika, biologi, 

bahasa, dan lain-lain yang membekali anak untuk melanjutkan 
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pekerjaannya, atau memperluas pandangan dan pemahamannya 

tentang masalah-masalah dunia. 

3) Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib 

Sekolah sering dipandang sebagai jalan bagi mobilitas sosial. 

Dalam mobilitas sosial, pendidikan menjanjikan perubahan status 

sosial. Melalui pendidikan orang dari golongan rendah dapat 

meningkat ke golongan yang lebih tinggi. Asumsi ini tampaknya 

menjadi alasan bagi banyak orang tua untuk menyekolahkan anaknya 

setinggi mungkin.  

4) Sekolah menyediakan tenaga pembangunan 

Bagi negara-negara berkembang, pendidikan dipandang 

sebagai alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga-tenaga yang 

terampil dan ahli dalam segala sektor pembangunan. Kekayaan alam 

hanya mengadung arti bila didukung oleh keahlian. Sementara 

keahlian itu diperoleh melalui pendidikan, maka pendidikan ditujukan 

untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap mengelola 

sumber daya yang ada. 

5) Sekolah membantu  memecahkan masalah-masalah social 

Sekolah melatih peserta didik untuk memiliki kepandaian 

dalam mengidentifikasi sekaligus memberikan solusi terhadap 

masalah-masalah yang ada dalam masyarakat.  

6) Sekolah mentransmisikan kebudayaan 
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Sekolah biasanya menjadi tempat dimana budaya secara 

teoritis dijelaskan sehingga peserta didik bisa mengenali, mengakui, 

dan kemudian menginternalisasikan dalam dirinya. 

7) Sekolah membentuk manusia yang social 

Sekolah memberikan pengetahuan tentang norma-norma 

masyarakat dan membantu membentuk kesadaran peserta didik dengan 

cara membekalinya dengan pengetahuan untuk diaplikasikan dalam 

kehidupan sosial sehari-hari. 

8) Sekolah merupakan alat transformasi kebudayaan 

Wawasan keilmuan yang luas pada gilirannya akan menggiring 

pada penemuan-penemuan cara baru yang dapat membawa perubahan 

dalam masyarakat. Penemuan cara-cara baru yang tidak pernah ada 

sebelumnya akan merubah cara-cara lama yang dirasa tidak sesuai 

dengan kebutuhan zaman. Sehingga tidak heran bila dikatakan bahwa 

sekolah dapat digunakan untuk merekonstruksi masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, fungsi 

sekolah dalam membantu mencapai tujuan pendidikan di antaranya, 

mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan, memberikan keterampilan 

dasar, membuka kesempatan memperbaiki nasib, menyediakan tenaga 

pembangunan, membantu memecahkan masalah-masalah sosial, men 

transmisikan kebudayaan, membentuk manusia yang sosial, merupakan 

alat transformasi kebudayaan. 
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c. Tanggung Jawab Sekolah 

Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama 

mereka diserahkan kepadanya. Karena itu sumbangan sekolah sebagai 

lembaga terhadap pendidikan, diantaranya:
32

 

1) Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang 

baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. 

2) Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam 

masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan rumah. 

3) Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti 

membaca, menulis, berhitung, menggambar serta ilmu-ilmu yang lain 

yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. 

4) Di sekolah diberi pelajaran etika, keagamaan, estetika, membedakan 

yang benar atau salah, dan sebagainya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, 

tanggung jawab sekolah terhadap peserta didik ialah, mengajarkan anak 

kebiasaan-kebiasaan baik sehingga dapat membedakan yang benar atau 

salah, mengajarkan kecakapan-kecakapan yang sifatnya mengembangkan 

pengetahuan, dan memberikan pendidikan yang tidak di berikan rumah 

sebagai bekal hidup di masyarakat. 

 

3. Moral 

                                                           
32

 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan. (Yogyakarta: Teras, 2009), 93. 



27 
 

 

a. Pengertian Moral 

Perkataan “moral” berasal dari bahasa latin mores, kata jama’ dari 

mos yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral 

diterjemahkan sebagai susila. Moral artinya sesuai dengan ide-ide yang  

umum diterima tentang tindakan manusia, yang baik dan wajar, sesuai 

dengan ukuran tindakan yang oleh umum diterima, meliputi kesatuan 

sosial atau lingkungan tertentu.
33

 

Menurut Atkinson, merupakan pandangan tentang baik dan buruk, 

benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Selain itu, 

moral juga merupakan seperangkat keyakinan dalam suatu masyarakat 

berkenaan dengan karakter atau kelakuan dan apa yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia.
34

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, 

moral adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip, karakter yang sangat 

khusus yang membedakan baik buruknya manusia yang berhubungan 

dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah atau benar 

menurut keyakinan atau norma suatu masyarkat. 

b. Macam-macam Moral 

Tujuan pendidikan moral akan mengarahkan seseorang menjadi 

bermoral, yang penting adalah bagaimana agar seseorang dapat 
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menyesuaikan diri dengan tujuan hidup bermasyarakat.
35

 Moral dibagi 

menjadi tiga yaitu : 

1) Moral Knowing atau Pengetahuan Tentang Moral 

Merupakan hal penting untuk diajarkan. Moral knowing ini 

terdiri dari enam hal yaitu, Moral Awareness (kesadaran moral), 

knowing moral values (mengetahui nilai-nilai moral), perspective 

taking, moral reasoning, decision making dan self knowledge. 

 

 

2) Moral Feeling atau Perasaan Tentang Moral 

Moral Feeling adalah aspek lain yang harus ditanamkan 

kepada anak yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk 

bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Terdapat enam hal 

yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh 

seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yakni conscience 

(nurani), self esteem (percaya diri), empathy  (merasakan penderitaan 

orang lain), loving the good (mencintai kebenaran), self control 

(mampu mengontrol diri), dan humility  (kerendahan hati). 

3) Moral Action atau Perbuatan Moral 
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Bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan 

menjadi tindakan nyata. Perbuatan tindakan moral ini merupakan 

hasil (autcome) dari dua komponen karakter yang lainnya. 

Menurut William Kilpatrick, salah satu penyebab ketidakmampuan 

seorang yang berperilaku baik, walaupun secara kognitif ia mengetahui 

(Moral Knowing), yaitu karena ia tidak terlatih untuk melakukan 

kebajikan atau (Moral Action). Untuk itu orangtua tidak cukup 

memberikan pengetahuan tentang kebaikan, tetapi harus terus 

membimbing anak sampai pada tahap implementasi dalam kehidupan 

sehari-hari.
36

 

Berdasarkan macam-macam moral yang telah disebutkan di atas, 

peneliti memilih 3 faktor tersebut sebagai indikator dari moral. Faktor 

tersebut yaitu, moral knowing atau pengetahuan tentang moral, moral 

feeling atau perasaan tentang moral, moral action atau perbuatan moral. 

c. Perkembangan Moral 

1) Pengertian Perkembangan Moral 

Definisi perkembangan moral menurut para ahli yaitu sebagai 

berikut : 

a) Menurut Santrock Perkembangan Moral adalah perkembangan 

yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang 
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seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan 

orang lain. 

b) Menurut Kohlberg Perkembangan Moral merupakan orientasi 

untuk mengungkapkan moral yang hanya ada dalam pikiran dan 

yang dibedakan dengan tingkah laku moral dalam arti perbuatan 

nyata.
37

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan 

dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan 

oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. 

2) Proses Perkembangan Moral  

Perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa 

cara, sebagai berikut : 

a) Pendidikan Langsung, yaitu melalui penanaman pengertian 

tentang tingkah laku yang benar dan yang salah, atau baik dan 

buruk oleh orangtua, guru atau orang dewasa lainya. Di samping 

itu, yang paling penting dalam pendidikan moral ini, adalah 

keteladanan dari orangtua, guru atau orang dewasa lainya dalam 

melakukan nilai-nilai moral. 
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b) Identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru 

penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi 

idolanya (seperti orangtua, guru, kyai, artis atau orang dewasa 

lainya). 

c) Proses coba-coba (trial & error), yaitu dengan cara 

mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Tingkah 

laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan akan terus 

dikembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan 

hukuman atau celaan akan dihentikan.
38

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, 

proses perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa 

cara diantaranya dengan pendidikan langsung yaitu melalui 

penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar dan yang 

salah, atau baik dan buruk oleh orangtua, guru atau orang dewasa 

lainya, identifikasi yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru 

penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya, 

proses coba-coba yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku 

moral secara coba-coba. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Moral 

                                                           
38

 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja  (Bandung: PT. REMAJA 
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Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh 

lingkunganya. Anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya, 

terutama dari orangtuanya. Dia belajar untuk mengenal nilai-nilai dan 

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam mengembangkan 

moral anak, peranan orangtua sangatlah penting. Terutama pada waktu 

anak masih kecil. Beberapa sikap orangtua yang perlu diperhatikan 

sehubungan dengan perkembangan moral anak, diantaranya sebagai 

berikut : 

1) Konsisten dalam mendidik anak 

Ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perilaku yang sama 

dalam melarang atau membolehkan tingkah laku tertentu kepada anak. 

2) Sikap orangtua dalam keluarga 

Sikap orangtua terhadap anak dapat mempengaruhi 

perkembangan moral anak yaitu melalui proses peniruan atau imitasi. 

3) Penghayatan dan pengalaman agama yang dianut 

Orangtua yang menciptakan iklim yang religius (agamis), 

dengan cara memberikan ajaran atau bimbingan tentang nilai-nilai 

agama kepada anak, maka anak mengalami perkembangan moral yang 

baik. 

4) Sikap konsisten orangtua dalam menerapkan norma 
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Orangtua yang tidak menghendaki anaknya berbohong, atau 

berlaku tidak jujur, maka mereka harus menjauhkan dirinya dari 

perilaku berbohong atau tidak jujur.
39

 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 

moral yang telah disebutkan di atas, peneliti memilih 3 faktor sebagai 

indikator dari lingkungan keluarga. Faktor tersebut yaitu, sikap orangtua 

dalam keluarga, penghayatan dan pengalaman agama yang dianut, sikap 

konsisten orangtua dalam menerapkan norma. 

 

4. Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Sekolah Terhadap 

Moral Siswa 

Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan sebagai susila. Moral 

artinya sesuai dengan ide-ide yang  umum diterima tentang tindakan manusia, 

yang baik dan wajar, sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima, 

meliputi kesatuan social atau lingkungan tertentu.
40

 

Aspek moral seorang anak merupakan sesuatu yang berkembang dan 

diperkembangkan. Artinya, bagaimana anak itu kelak akan bertingkah laku 

sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku, semua itu banyak dipengaruhi 
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oleh lingkungan kehidupan anak.
41

 Meskipun lingkungan tidak bertanggung 

jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat 

menentukan yaitu pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didik, sebab 

bagaimanapun anak tinggal dalam satu lingkungan yang disadari atau tidak 

pasti akan mempengaruhi anak. Menurut Ki Hajar Dewantara lingkungan-

lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan organisasi pemuda (masyarakat), yang ia sebut dengan Tri Pusat 

Pendidikan.
42

 

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kohlberg bahwa perkembangan 

tingkat pertimbangan moral dipengaruhi oleh suasana moralitas di rumah, 

sekolah dan lingkungan masyarakat luas. Dalam hal ini lingkungan rumah 

tangga (keluarga) dan lingkungan sekolah merupakan bagian dari sosial yang 

dapat mempengaruhi perkembangan tingkat moral.
43

 Oleh karena itu faktor 

lingkungan besar pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak.
44

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 
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Penelitian ini bukanlah penelitian pertama, terdapat keterkaitan dengan 

variabel penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang pertama, 

dilakukan oleh Qoni’ah Nuril Lailatul Hidayah, tahun 2016, dengan judul: 

“PENGARUH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERHADAP MORAL SISWA 

DI KELAS 7A MTSN GORANG-GARENG TAHUN PELAJARAN 

2015/2016”. Adapun hasil penelitianya adalah: 

1. Untuk Pendidikan Agama Islam dalam kategori baik sebanyak 7 responden 

(22%), dalam kategori cukup sebanyak 16 responden (52%), dalam kategori 

kurang sebanyak 8 responden (26%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa pendidikan Agama Islam siswa kelas 7A MTsN Gorang-

gareng adalah cukup yaitu dengan frekuensi 16 responden prosentase 52%. 

2. Untuk moral siswa siswi kelas 7A MTsN Gorang-gareng dalam kategori baik 

sebanyak 9 responden (29%), dalam kategori cukup sebanyak 12 responden 

(39%), dalam kategori kurang sebanyak 10 responden (32%). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa moral siswa kelas 7A MTsN 

Gorang-gareng adalah cukup yaitu dengan frekuensi 12 responden prosentase 

39%. 

3. Untuk pengujian regresi n = 31 dalam “f” tabel, taraf signifikan 5% diperoleh 

“f”tabel sebesar 4,18. Dengan “f” hitung sebesar 130,88462269 maka “f” 

hitung > “f” tabel. Sehingga Ha diterima yang artinya ada pengaruh 

Pendidikan Agama Islam Terhadap Moral Siswa di Kelas 7A MTsN Gorang-

gareng. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) di dapatkan nilai 
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sebesar 4,50%, artinya variabilitas/keragaman faktor pendidikan Agama 

Islam (variabel X) berpengaruh sebesar 4,50% terhadap Moral Siswa dan 95. 

5% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak masuk dalam kajian ini.
45

 

Penelitian kedua, dilakukan oleh Intan Titisari, tahun 2016, dengan judul: 

“MORAL PESERTA DIDIK MI MA’ARIF DARUL ULUM PONDOK 

BABADAN PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2015/2016 (STUDI 

KOMPARASI MORAL PESERTA DIDIK ANTARA ORANG TUA BEKERJA 

SEBAGAI TKW DAN BUKAN TKW DI MI MA’ARIF DARUL ULUM 

PONDOK BABADAN PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2015/2016)”. 

Adapun hasil penelitianya adalah: 

1. Moral peserta didik yang orang tua bekerja sebagai TKW di MI Ma’arif 

Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016 dengan 

presentase 8,33% termasuk dalam kategori Baik. 

2. Moral pesrta didik yang orang tua bekerja bukan sebagai TKW di MI Ma’arif 

Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan 

presentase 25% termasuk dalam kategori Baik. 

3. Ada perbedaan yang sifnifikan antara moral peserta didik antara orang tua 

yang bekerja sebagai TKW dan bukan sebagai TKW di MI Ma’arif  Darul 

Ulum Pondok Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016. 
46
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Penelitian tiga, dilakukan oleh Binti Anita Sari, tahun 2016, dengan 

judul: “KORELASI KENYAMANAN LINGKUNGAN SEKOLAH DENGAN 

MORAL SISWA KELAS IV DI MI MA’ARIF DARUL ULUM PONDOK 

PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Adapun hasil penelitianya 

adalah: 

1. Kenyamanan Lingkungan sekolah siswa kelas IV di MI Ma’arif Darul Ulum 

Pondok Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016 dalam kategori baik sebanyak 4 

siswa (17,39%), kategori cukup sebanyak 16 siswa (69,56%), dan kategori 

kurang sebanyak 3 siswa (13,05%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa kondisi lingkungan sekolah siswa kelas IV di MI Ma’arif 

Darul Ulum Pondok Ponorogo tahun pelajaran 2015/2016 yaitu cukup baik. 

2. Moral siswa kelas IV di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Ponorogo tahun 

pelajaran 2015/2016 dalam kategori baik sebanyak 3 siswa (13,04%), 

kategori cukup sebanyak 18 siswa (78,26%), dan kategori kurang sebanyak 6 

siswa (8,70%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa moral 

kelas IV di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Ponorogo tahun pelajaran 

2015/2016 yaitu cukup baik. 

3. Ada korelasi antara kenyamanan lingkungan sekolah dengan moral siswa 

kelas IV MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Ponorogo tahun pelajaran 

                                                                                                                                                                      
46
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2015/2015. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan statistic dengan 

menggunakan rumus Korelasi Product moment didapatkan nilai: “r” tabel (r t) 

pada taraf signifikan 5% sebesar 0,413 perhitungan “r” Product moment 

ditemukan rxy = 0,441 maka, rxy > r t  pada taraf signifikan 5% sebesar 0,413 

jadi Ho ditolak dan Ha diterima.
47

 

Perbedaan dari ketiga penelitian di atas, yaitu: penelitian pertama yang 

dilakukan oleh Qoni’ah Nuril Lailatul Hidayah, jenis penelitiannya adalah 

kuantitatif,  fokus masalahnya, yaitu pengaruh pendidikan agama islam terhadap 

moral siswa, objek penelitianya adalah siswa kelas 7A MTsN Gorang-Gareng. 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Intan Titisari, jenis penelitiannya adalah 

kuantitatif, fokus masalahnya, yaitu moral peserta didik (studi komparasi moral 

peserta didik antara orang tua bekerja sebagai TKW dan bukan TKW), objek 

penelitiannya adalah siswa MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo. 

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Binti Anita Sari, jenis penelitianya adalah 

kuantitatif (korelasi), fakus masalahnya, yaitu korelasi kenyamanan lingkungan 

sekolah dengan moral siswa, objek penelitianya adalah siswa kelas IV di MI 

Ma’arif Darul Ulum Pondok Ponorogo. Sedangkan penelitian yang penulis teliti 

jenis penelitian kuantitatif (regresi), fokus masalahnya, yaitu pengaruh 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap moral siswa, objek 

penelitiannya kelas V MI Ma’arif Syuhada’ Babadan Ngunut Ponorogo. 
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C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah penelitian di atas, maka kerangka 

berfikir dalam penelitian ini adalah: 

1. Jika lingkungan keluarga baik maka moral siswa baik, begitu juga 

sebaliknya, jika lingkungan keluarga kurang baik maka moral siswa kurang 

baik.  

2. Jika lingkungan sekolah baik maka moral siswa baik, begitu juga sebaliknya, 

jika lingkungan sekolah kurang baik maka moral siswa kurang baik. 

3. Jika lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah siswa baik maka moral 

siswa baik, begitu juga sebaliknya, jika lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah kurang baik maka moral siswa kurang baik. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan 

kebenarannya melalui suatu penelitian. Dan hipotesis terbentuk sebagai hubungan 

antara dua variabel atau lebih.
48

 Karena hipotesis merupakan jawaban yang 

besifat sementara dan perlu dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut, maka 

peneliti mengajukan hipotesis: 

1. Hipotesis (Ha)  : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara 

Lingkungan keluarga terhadap  moral siswa  kelas V di 
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MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017. 

2. Hipotesis (Ho) : Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara 

Lingkungan keluarga terhadap  moral siswa  kelas V di 

MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017. 

3. Hipotesis (Ha)  : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara 

lingkungan sekolah terhadap moral siswa kelas V di MI 

Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017. 

4. Hipotesis (Ho)  : Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara 

lingkungan sekolah terhadap moral siswa kelas V di MI 

Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017. 

5. Hipotesis (Ha)  : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap 

moral siswa kelas V di MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut 

Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

6. Hipotesis (Ho)  : Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap 

moral siswa kelas V di MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut 

Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang datanya berupa 

angka-angka. Jenis penelitian ini menggunakan analisis regresi, yaitu suatu model 

statistika yang mempelajari pola hubungan yang logis antara dua atau lebih 

variabel dimana salah satunya ada yang berlaku sebagai variabel dependen 

(variabel terikat) dan yang lainnya sebagai variabel independen (variabel bebas).
49

 

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tesebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
50

 Variabel dalam pelitian 

ini yaitu: 

1. Variabel bebas (independent variable) adalah variabel-variabel yang dapat 

mempengaruhi atau variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap suatu 

variabel.
51

 Dalam penelitian ini ada dua variabel independent, yaitu 

lingkungan keluarga (X1) dan lingkungan sekolah (X2). 
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2. Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

variabel yang bisa berubah hanya karena pengaruh variabel bebas.
52

  Dalam 

penelitian ini, variabel dependentnya adalah moral (Y). 

 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
53

 Populasi dapat 

pula diartikan sebagai seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang 

lingkup dan waktu yang kita tentukan.
54

 Penelitian ini dilakukan di MI Ma’arif 

Syuhada Ngunut Ponorogo. Dengan populasi yaitu seluruh peserta didik kelas 

V MI Ma’arif Syuhada Ngunut Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 yang 

berjumlah 15 siswa. Karena penelitian ini, penelitian minor yaitu membahas 

tentang satu hal kecil yang terjadi di satu kelas dengan pendekatan kuantitatif. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.
55

 Dalam penelitian ini karena jumlah populasi kurang dari 30 maka 

populasi dijadikan sampel semua dengan menggunakan teknik sampling jenuh. 
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Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel.
56

 Penelitian ini, penelitian minor yaitu membahas 

tentang satu hal kecil yang terjadi di satu kelas. Dengan demikian sampel 

penelitian ini adalah semua siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 15 siswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen  penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati.
57

 Data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Data tentang lingkungan keluarga siswa di MI Ma’arif Syuhada Ngunut 

Ponorogo. 

2. Data tentang lingkungan sekolah siswa di MI Ma’arif Syuhada Ngunut  

Ponorogo. 

3. Data tentang moral siswa di MI Ma’arif Syuhada Ngunut Ponorogo. 
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Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

 

Judul Variabel Indikator Subjek Teknik No Angket 

PENGARUH 

LINGKUNGAN 

KELUARGA 

DAN 

LINGKUNGAN  

SEKOLAH 

TERHADAP 

MORAL 

SISWA KELAS 

V MI MA’ARIF 
SYUHADA 

NGUNUT 

PONOROGO 

TAHUN 

PELAJARAN 

2016/2017 

 

Lingkungan 

Keluarga 

(X1) 

 

(Variabel 

Independent) 

 Sikap 

orangtua 

dalam 

keluarga   Konsisten 

orangtua 

dalam 

menerapka

n norma  Pengalaman 

agama yang 

dianut 

Peserta 

didik 

kelas V 

MI 

Ma’arif 
Syuhada’ 
Ngunut 

Ponorogo 

Angket 1, 2, 3, 4, 5 

 

 

 

6, 7, 8, 9, 

10 

 

 

 

 

11, 12, 13, 

14, 15 

Lingkungan 

Sekolah (X2) 

 

(Variabel 

Independent) 

 

 Hubungan 

siswa 

dengan 

teman 

sebayanya  Hubungan 

siswa 

dengan 

guru  Norma-

norma 

sekolah 

Peserta 

didik 

kelas V 

MI 

Ma’arif 
Syuhada’ 
Ngunut 

Ponorogo 

Angket 1, 2, 3, 4, 5 

 

 

 

 

6, 7, 8, 9, 

10 

 

 

11, 12, 13, 

14, 15 

Moral Siswa 

(Y) 

 

(Variabel 

Dependent) 

 

 Perasaan 

tentang 

moral  Pengetahua

n tentang 

moral  Perbuatan 

moral 

Peserta 

didik 

kelas V 

MI 

Ma’arif 
Syuhada’ 
Ngunut 

Ponorogo 

Angket 

 

1, 2, 3, 4, 5 

 

 

6, 7, 8, 9, 

10 

 

11, 12, 13, 

14, 15 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan metode/teknik sebagai berikut : 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

menggunakan seperangkat daftar pertannyaan mengenai variabel yang diukur 

melalui perencanaan yang matang, disusun dan dikemas sedemikian rupa, 

sehingga jawan dari semua pertanyaan benar-benar dapat menggambarkan 

keadaan variabel yang sebenarnya.
58

 

Dalam penelitian ini angket digunakan untuk memperoleh data tentang 

kondisi lingkungan sekolah serta lingkungan keluarga dan moral siswa kelas 

V di MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Pengumpulan data menggunakan angket yang mengacu pada skala 

likert dengan skor sebagai berikut: 

Selalu   : 4 

 Sering   : 3 

Kadang-kadang : 2 

Tidak pernah    : 1 

 

E. Teknik Analisis Data 
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Pada penelitian ini peneliti melakukan dua langkah teknik analisa data, 

yakni analisa data pra penelitian dan analisa data penelitian. Adapun rinciannya 

sebagai berikut:  

1. Pra penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya.
59

 Suatu alat ukur yang valid, tidak sekedar mampu 

mengungkapkan data dengan tepat akan tetapi juga harus memberikan 

gambaran yang cermat mengenai data tersebut.
60

  

Adapun cara menguji validitas instrumen dalam penelitian ini 

dengan menggunakan rumus korelasi product moment:
61

 

� =
� − (� )(� )   Σ 2 − (Σ )2  Σ 2 − (Σ )2  

Keterangan: �  : Angka indeks korelasi product moment Σ  : Jumlah seluruh nilai  Σ  : Jumlah seluruh nilai  Σ : Jumlah perkalian antara nilai  dan nilai  

 : Jumlah responden  

                                                           
59

 Saifudin Azwar, Reabilitas dan Validitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 5. 
60

 Ibid., 6. 
61

 Retno Widyaningrum, Statistika , 106-107. 
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Setelah rxy diperoleh maka hasil rxy dibandingkan dengan rtabel. Jika 

nilai rxy  > rtabel , maka item instrumen dinyatakan valid. 

Pada penelitian ini uji validitas diberikan pada 30 responden, 

dengan jumlah soal 45 butir. Angket tersebut untuk menguji validitas 

lingkungan keluarga yang berjumlah 15 item soal, lingkungan sekolah 

yang berjumlah 15 item soal, moral yang berjumlah 15 item soal. Adapun 

hasil perhitungan validitas lingkungan keluarga diperoleh 12 item soal 

yang valid, yaitu nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Adapun 

untuk mengetahui skor jawaban angket dapat di lihat di lampiran. Hasil 

perhitungan validitas lingkungan sekolah diperoleh 12 item soal yang 

valid, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15. Adapun untuk 

mengetahui skor jawaban angket dapat di lihat di lampiran. Hasil 

perhitungan validitas moral diperoleh 10 item soal yang valid, yaitu 

nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Adapun untuk mengetahui skor 

jawaban angket dapat di lihat di lampiran. 

Dari hasil perhitungan validitas instrumen diatas, sehingga dapat 

disimpulkan ke dalam tabel rekapitulasi dibawah ini.  

Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal Instrumen Penelitian 

Lingkungan Keluarga 

 

No Item Nilai rxy Nilai rtabel Kesimpulan 

1 0.052840433 0,361 TIDAK VALID 

2 0.146573016 0,361 TIDAK VALID 

3 0.48222561 0,361 VALID 
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4 0.464181326 0,361 VALID 

5 0.621468533 0,361 VALID 

6 0.489438372 0,361 VALID 

7 0.514869846 0,361 VALID 

8 0.57369696 0,361 VALID 

9 0.541620726 0,361 VALID 

10 0.169117889 0,361 TIDAK VALID 

11 0.563919753 0,361 VALID 

12 0.463689077 0,361 VALID 

13 0.573227147 0,361 VALID 

14 0.449890362 0,361 VALID 

15 0.578837308 0,361 VALID 

 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal Instrumen Penelitian 

Lingkungan Sekolah 

 

No Item Nilai rxy Nilai rtabel Kesimpulan 

1 0.664023484 0,361 VALID 

2 0.817828406 0,361 VALID 

3 0.605939417 0,361 VALID 

4 0.624425984 0,361 VALID 

5 0.650397463 0,361 VALID 

6 0.661314116 0,361 VALID 

7 0.387771387 0,361 VALID 

8 0.220257379 0,361 TIDAK VALID 

9 0.079396808 0,361 TIDAK VALID 

10 0.05063767 0,361 TIDAK VALID 

11 0.513066846 0,361 VALID 

12 0.496864749 0,361 VALID 

13 0.476459503 0,361 VALID 

14 0.496708091 0,361 VALID 

15 0.457885625 0,361 VALID 

 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal Instrumen Penelitian 

Moral Siswa 

No Item Nilai rxy Nilai rtabel Kesimpulan 

1 0.035291109 0,361 TIDAK VALID 

2 0.1747286 0,361 TIDAK VALID 
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3 0.346646871 0,361 TIDAK VALID 

4 0.589015419 0,361 VALID 

5 0.606799347 0,361 VALID 

6 0.494259485 0,361 VALID 

7 0.36445207 0,361 VALID 

8 0.519284648 0,361 VALID 

9 0.544357306 0,361 VALID 

10 0.480722223 0,361 VALID 

11 0.243258523 0,361 TIDAK VALID 

12 0.113155474 0,361 TIDAK VALID 

13 0.581162967 0,361 VALID 

14 0.58014733 0,361 VALID 

15 0.544123799 0,361 VALID 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas atau nama lainnya yaitu keterpercayaan, keterandalan, 

keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya memiliki arti sejauh 

mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Maksudnya ialah apabila 

dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek 

yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur 

dalam diri subjek memang belum berubah.
62

 

Adapun cara menguji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

dengan menggunakan teknik belah dua dari Sperman Brown (Split half). 

Berikut  Rumusnya:
63

 �
 = 

2  ��
1+ ��  

Di mana: 

                                                           
62

 Saifudin Azwar, Reabilitas dan Validitas, 4. 
63

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

(Bandung: Alfabeta, 2013), 185. 
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ri  = reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb  = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 

Setelah ri diperoleh maka hasil ri  dibandingkan dengan rtabel. Jika 

nilai ri > rtabel, maka instrument penelitian dinyatakan re liabel. Setelah ri 

diperoleh maka hasil ri  dibandingkan dengan rtabel. Jika nilai ri > rtabel, 

maka instrument penelitian dinyatakan reliabel. 

Setelah hasil validitas diperoleh, maka dilakukan perhitungan 

reliabilitas dengan menghitung item soal yang valid. Hasil perhitungan 

reliabilitas variabel lingkungan keluarga diperoleh dengan total 0,812 

kemudian di bandingkan dengan r tabel pada taraf signifikansi 5 % adalah 

sebesar 0,361. Karena r hitung > dari r tabel maka instrumen tersebut 

dikatakan reliabel. 

Hasil perhitungan reliabilitas variabel lingkungan sekolah 

diperoleh dengan total 0,886 kemudian di bandingkan dengan r tabel pada 

taraf signifikansi 5 % adalah sebesar 0,361. Karena r hitung > r tabel maka 

instrumen tersebut dikatakan reliabel. 

Hasil perhitungan reliabelitas variabel moral siswa diperoleh 

dengan total 0,862 kemudian di bandingkan dengan r tabel pada taraf 

signifikansi 5 % adalah sebesar 0,361. Karena r hitung  >  r tabel maka 

instrumen tersebut dikatakan reliabel. 

2. Penelitian 
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Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah: 

a. Uji Normalitas  

Jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 100% 

normal (tidak normal sempurna), maka kesimpulan yang ditarik 

berkemungkinan salah. Untuk menghindari kesalahan tersebut lebih baik 

kita pakai beberapa rumus yang telah diuji keterandalannya, salah satunya 

adalah uji Kolmogorov-Smirnov:
64

 

Mx =  
∑

     

SDx =  ∑ ² −   ∑  ² 

=
x −  µσ  

b. Uji Linieritas 

Tujuan dilakukan uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah 

antara variabel bebas (x) dan variabel terikat (y) mempuyai hubungan 

linier. Langkah-langkah uji linieritas regresi adalah sebagai berikut:
 65

 

1) Membuat tabel penolong 

2) Menghitung jumlah kuadrat regresi [JKreg(ɑ)] 

[JKreg(ɑ)] = 
( ∑ 2Y  )

 

3) Mengitung jumlah kuadrat regresi [JKreg(b/ɑ)] 

[JKreg(b/ɑ)] = �(∑ −  
∑  ∑

 ) 

                                                           
64

 Retno Widyaningrum, Statistika , 204. 
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 Ridwan, Dasar-Dasar Statistik (Bandung: Alfabeta, 2014), 200-202. 
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4) Menghitung jumlah kuadrat residu [JKreg] 

[JKreg] = ∑ 2 −  JKreg(b/ɑ) − JKreg(ɑ) 

5) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regrasi [RJKreg (ɑ)] 

[RJKreg (ɑ) ] = JKreg(ɑ) 

6) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regrasi [RJKreg(b/ɑ)] 

[RJKreg(b/ɑ)] = JKreg(b/ɑ) 

7) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu [RJKres] 

[RJKres] = 
JK res−2

 

8) Menghitung jumlah Kuadrat Error [JKE] 

JKE = ∑  ∑ 2 −  
(∑ )2 �  

9) Menghitung jumlah Tuna Cocok [JKTC] 

JKTC = JKRES - JKE 

10) Menghitung rata-rata jumlah Kuadrat Tuna Cocok [RJKTC] 

RJKTC = 
JK TC�−2

 

11) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat Error [RJKE] 

RJKE = 
JK E−� 

12) Mencari nilai Fhitung  

Fhitung = 
RJK TC

RJK E
 

13) Mencari nilai Ftabel menggunakan tabel F 

Ftabel = F (1-ɑ) (db TC, db E) 
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14) Tentukan aturan untuk pengambilan keputusan atau kriteria uji linier 

Jika Fhitung ˂ Ftabel maka terima H0 berati linier 

Ha = Tidak Linier 

H0 = Linier 

 

c. Uji Regresi Linier Sederhana 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah 1 dan 2 menggunakan Regresi Linier Sederhana, yaitu 

digunakan untuk mencari pola hubungan antara satu variabel dependen 

dengan satu variabel independen,  dimana x digunakan untuk memprediksi 

(forecast) y adalah:
66

 

y = β0+β1x1+€  (model untuk populasi) 

ŷ =  b0+ b1  (model untuk sampel) 

1) Langkah pertama, mencari nilai b0 dan b1, dapat dihiting dengan 

rumus: �1 =
(∑ ) − .  
(∑ 2) −  2   � =  − �1  

                                                           
66

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS ( Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 123.  
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2) Langkah kedua, menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova 

(Analysis of varience) untuk menguji signifikansi pengaruh Variabel x 

terhadap Variabel y.
67

 

Sumber 

Variasi 

Degreeof 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

SSR =  �0 ∑ + �1 ∑  −  ∑  2

  

MS Regression (MSR) 

MSR=  �  

Error n-2 SS Error (SSE) 

SSE = ∑ 2 −  �0 ∑ + �1 ∑    MS Error (MSE) 

MSE=  �  

Total n-1 SS Total (SST) 

SST = ∑ 2 −  
 ∑  2

  

 

Daerah penolakan:  

Fhitung = 
��  

Tolak �0 bila  > � 1; −2  
3) Langkah ketiga, menghitung Koefisien determinasi.

68
 

2 =   

Dimana:  

R
2 

= Koefisen determinasi/proposisi keragaman/variabilitas total di 

sekitar niai tengah    yang dapat dijelaskan oleh model regresi 

(biasannya dinyatakan dalam persen). 

d. Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas 

                                                           
67

 Ibid., 126. 
68

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, 130. 
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Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 3 menggunakan Regresi Linier Berganda ,  yaitu 

digunakan untuk mencari pola hubungan antara satu variabel dependen 

dengan lebih dari satu variabel independen. 

Terkait hubungan antara satu variabel terikat dengan dua variabel 

bebas dapat dikatakan linier jika dapat dinyatakan dalam:
69

  

y = β0+β1x1+β2x2+€  (model untuk populasi)
 

ŷ =  b0 +  b1x1 +  b2x2  (model untuk sampel) 

1) Langkah pertama, mencari nilai b0, b1 dan b2, dapat dihitung dengan 

rumus: �1
= 

( ∑ 2
2) ∑ 1  −(∑ 2 )(∑ 1 2)

(∑ 1
2)(∑ 2

2)−(∑ 1 2)2

 

�2
= 

( ∑ 1
2) ∑ 2  −(∑ 1 )(∑ 1 2)

(∑ 1
2)(∑ 2

2)−(∑ 1 2)2

 

�0 =  
∑ − �1 ∑ 1 − �2 ∑ 2 

 

Di mana: ∑ 1
2 

=1 = ∑ 1 −  ∑ 1 =1  ²
  =1  

∑ 2
2 

=1 = ∑ 2 −  ∑ 2 =1  ²
    =1  

∑ 1 2=1 = ∑ 1 2  −  ∑ 1=1   ∑ 2 =1  
  =1  

∑ 2 =1 = ∑ 2   −  ∑ 2=1   ∑  =1  
  =1  

                                                           
69

 Ibid., 125. 
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∑ 2
=1 = ∑ 2 −  ∑ =1  ²

    =1  

2) Langkah kedua, menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova 

(Analysis of varience) untuk menguji signifikansi pengaruh seluruh 

Variabel bebas/independen terhadap Variabel terikat/dependen.
70

 

 

Sumber 

Variasi 

Degreeof 

Freedom 

(df) 
Sum of Squre (SS) 

Mean Square (MS) 

Regres

i 

2 SS Regresi (SSR) 
SSR =  �0 ∑ + �1 ∑ 1 +

 �2 2 − 2  

MS Regression (MSR) 

MSR=  �  

Error n-3 SS Error (SSE) 
SSE = ∑ 1

2 −  �0 ∑ + �1 ∑ 1 +�2 2   

MS Error (MSE) 

MSE=  �  

Total n-1 SS Total (SST) 

SST = ∑ 1
2 −  ∑  2

 

 

Daerah penolakan 

Tolak �0 bila  > � ; − −1  
3) Langkah ketiga menghitung Koefisien determinasi.

71 

2 =  

Keterangan: 

                                                           
70

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, 127. 
71

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS, 130. 
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Y : Variabel terikat / dependen 

X : Variabel bebas / independen 

b0 : Prediksi intercept (nilai  jika x = 0) 

b1 : Prediksi slope (arah koefisien regresi) 

n  : jumlah observasi/pengamatan 

x  : Data ke-i Variabel x (independen/bebas), dimana i=1,2..n 

y  : Data ke-i Variabel y (depanden/terikat), dimana i=1,2..n   : mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel x                                  

(independen/bebas)   : mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel y 

(dependen/terikat) 

2
 : Koefisian determinasi   

 : Sum of Squre Regression 

SSE : Sum of Square Error 

 : Sum of Squre Total 

MSR : Mean Square Regression 

MSE : Mean Square Error  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Latar Belakang Berdirinya MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan 

Ponorogo   

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang awal mula berdirinya 

merupakan prakarsa masyarakat yang dimotori oleh tokoh-tokoh Nahdlatul 

Ulama’ Desa Ngunut (Pengurus Ranting Ngunut). Tujuan didirikannya tidak 

lepas dari tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai generasi penerus 

bangsa yang mempunyai kepribadian Islami (Iman dan Taqwa kepada Allah 

SWT) yang kuat. Tujuan ini didasari oleh kesadaran: 

1) sadar dan yakin bahwa usaha untuk memajukan kesejahteraan dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab bersama antara 

keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 

2) Kesadaran akan keberhasilan pembinaan masyarakat Islam terletak pada 

kesempurnaan pendidiakn anggota-anggotanya, sehingga amenjadi 

manusia yang taqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur , cerdas, 

berpengetahuan luas, terampil, dan penuh tanggung jawab terhadap nusa, 

bangsa, dan agama. 
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3) Sadar dan yakin bahwa pembinaan dan pengembangan pendidikan dan 

kebudayaan yang bernafaskan Islam Ahlus Sunnah Wal Jama’ah yang 

berhaluan salah satu madzhab emapat: syafi’i, maliki, hambali, dan 

Hanafi merupakan tugas mulia dan luhur. 

Keberadaan MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo ini 

bermula dari keberadaan madrasah diniyah yang telah berjalan sebelumnya. 

Pada tanggal 1 Juni 1958 MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan 

Ponorogo berdiri. Nama yang disandangnya bukanlah seperti sekarang, namun 

masih bernama Madrsah Wajib Belajar Nahdlatul Ulama’ (MWB NU). Nama 

ini mengikuti ketentuan-ketentuan yang masih berlaku saat itu baik 

dilingkungan internal Nahdlatul Ulama’ maupun pemerintah (Undang-undang 

Pendidikan dan Pengajaran No. 12 tahun 1954). Madrasah Wajib Belajar 

Nahdlatul Ulama’ (MWB NU) ini mendapat PIAGAM Pengakuan Kewajiban 

Belajar dari Djawatan Pendidikan Agama Kementerian Agama Republik 

Indonesia dengan nomor seri: K/4/C II/7385. Kemudian pada tahun 1960 

berganti nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama’ (MINU) 

dengan nomor seri piagam: k/4/C II/7381. Kemudian tahun 1978 berganti 

nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah Syuhada’ dengan nomor piagam 

madrasah: L.m./3/206/A/1978 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama 

Republik Indonesia, dan nama ini tidak berubah sampai sekarang. 

Di lingkungan Departemen Agama Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Syuhada’ memiliki Nomor Statistik Madrasah (NSM): 112350217064 dan 
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pada tahun 1998 sebagai MI Swasta mendapat status DIAKUI. Sedangkan di 

lingkungan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama’ telah dinyatakan 

terdaftar sebagai anggota Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama 

Wilayah Jawa Timur dengan nomor: B-02130015 pada tahun 2003. 

Dalam perkembangan sejarahnya Madrasah Ibtidaiyah nMa’arif 

Syuhada’ Ngunut ini telah membuktikan bahwa keberadaannya memiliki andil 

besar dalam mencetak kader-kader yang berkualitas di tengah-tengah rivalitas 

kader bangsa. Bukti ini terlihat dari lulusan-lulusannya yang sekarang banyak 

berhasil, diantara memegang posisi penting dalam instansi baik swasta 

maupun pemerintahan. 

Disamping itu kemajuan kuantitas murid yang pada tahun 80 dan 90 

an bisa mencapai 200 lebih dengan areal wilayah yang cukup luas sampai ke 

desa tetangga (Polorejo dusun Bakalan, beji, dan Dadahan). Kelebihan 

kuantitas ini dibarengi dengan prestasi-prestasi yang diraih dalam even-even 

perlombaan baik tingkat kecamatan maupun kabupaten. Namun seiring 

perkembangan zaman dan bertambahnya sekolah-sekolah baru, kuantitas 

murid yang melebihi tersebut tidak bisa dipertahankan samapai sekarang. 

Namun kualitas dan profesionalisme pengelolaannya tetap dipertahankan 

dengan penuh upaya demi tercapainya visi dan misi madrasah yang telah 

digariskan. 
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2. Letak Geografis MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo  

Lahan yang di pergunakan untuk kegiatan belajar mengajar sekolah 

MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo ini menepati tanah milik LP 

Ma’arif. Adapun secara geografis dan status kepemilikan tanah dapat kita lihat 

pada surat sertifikat / buku yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional 

kabupaten Ponorogo yang di tanda tangani oleh Drs. Sukirdji. Pengajuan 

sertifikat tanah di lakukan oleh Waqfiyah Mubarok Nahdlatul Ulama’.  

Dalam buku tahah tersebut tertulis : 

a) Nama pemohon  :  Waqfiyah Mubarok Nahdlatul Ulama’ 

b) Luas tanah :  1105 M² 

c) Status  :  Hak pakai 

d) Pemilik  :  LP Ma’arif 

e) Di tempati oleh  :  MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo 

f) No Akte  :  04.03/W3/221/1992 

g) Tanggal Akta  :  25-11-1992 

MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo, terletak di jalan 

jalan Syuhada’ No.68 B Ngunut. Jarak tempat MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut 

Babadan Ponorogo ini berada 5 KM dari pusat pemerintahan Ponorogo. MI 

Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo berada di daerah yang strategis 

mudah di jangkau oleh siswa. Secara geografis, batas wilayah MI Ma’arif 

Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo adalah sebagai berikut : 

a) Batas timur  : Desa Polorejo. 
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b) Batas utara  : Desa Polorejo. 

c) Batas barat : Kecamatan Sukorejo. 

d) Batas selatan : Kelurahan Bareng. 

Dengan demikian ini dapat di katakan bahwa MI Ma’arif Syuhada’ 

Ngunut Babadan Ponorogo mempunyai letak yang sangat nyaman dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran.  

3. Visi, Misi dan Tujuan 

a. Visi MI Ma’arif Syuhada’:  

Iman kuat, Unggul dalam prestasi, tangguh dalam kompetisi  

dan Islami dalam pekerti 

Indikator visi : 

1) Mampu membimbing siswa untuk menjadi insan kamil yang beriman, 

bertaqwa kepada Allah SWT. selama hayat 

2) Mampu bersaing dengan lulusan yang sederajat untuk melanjutkan/ 

diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

3) Mampu berpikir aktif, kreatif dan keterampilan memecahkan masalah 

4) Memiliki keterampilan, kecakapan non akademis sesuai dengan bakat 

dan minatnya 

5) Memiliki keyakinan teguh dan mengamalkan ajaran agama Islam 

secara benar dan konsekuen 

6) Bisa menjadi teladan bagi teman dan masyarakat 
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b. Misi’ MI Ma’arif Syuhada: 

Untuk mewujudkan visi MI Ma’arif Syuhada’, maka ditetapkan 

misi sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang senantiasa terkendali dengan 

iman dan taqwa pada Allah SWT. 

2. Menyelenggarakan pendidikan secara efektif  sehingga siswa 

berkembang secara maksimal. 

3. Menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuhkembangkan 

kemampuan berpikir aktif, kreatif dan aktif dalam memecahkan 

masalah 

4. Menyelenggarakan pengembangan diri sehngga siswa dapat 

berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya 

5. Menumbuh kembangkan lingkungan  dan perilaku religius sehingga 

siswa dapat mengamalkan dan mengahayati agamanya secara nyata. 

6. Menumubuhkembangkan perilaku terpuji dan praktik nyata sehigga 

siswa dapat menjadi teladan bagi teman dan masyarakatnya.   

c. Tujuan MI Ma’arif Syuhada: 

Tujuan MI Ma’arif Syuhada’ sebagai berikut : 

1) Terdepan, terbaik, dan terpercaya dalam hal ketakwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Terdepan, terbaik, dan terpercaya dalam pengembangan potensi, 

kecerdasan, dan minat. 
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3) Terdepan, terbaik, dan terpercaya dalam perolehan nilai UN. 

4) Terdepan, terbaik, dan terpercaya dalam persaingan masuk jenjang 

SMP dan MTs. 

5) Terdepan, terbaik, dan terpercaya dalam berbagai kompetisi akademik 

dan  nonakademik. 

6) Terdepan, terbaik, dan terpercaya dalam persaingan secara global. 

7) Terdepan, terbaik, dan terpercaya dalam  pelayanan. 

4. Profil Singkat MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo 

a. Profil Madrasah : 

1)  Nama Madrasah : MI Ma’arif Syuhada’ 

2) Status : Terakreditasi B 

3) Nomor Telp/Fax. : (0352) 481148 

4) Alamat : Jl. Syuhada’ No.68 B Ngunut 

5) Kecamatan : Babadan  

6) Kabupaten /Kota : Ponorogo 

7) Kode Pos : 63491 

8) E-mail : mimaarifsyuhada@gmail.com 

9) Tahun Berdiri : 1958 

10) Waktu Belajar : 06.45 – 12.30 

b. Struktur Organisasi : 

Komite Madrasah   : Nasichudin, S.pd 

Sekretaris   : Hartono 

mailto:mimaarifsyuhada@gmail.com
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Kepala Madrasah   : Inayatul Munifin S.pd 

Waka Sarpras   : Muji Syukur 

Tata Usaha   : Abdur Rokhim 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi data tentang lingkungan keluarga siswa kelas V MI Ma’arif 

Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo. 

Data tentang lingkungan keluarga siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ 

Ngunut Babadan Ponorogo diperoleh dengan menggunakan angket. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa kelas kelas V MI 

Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo yang berjumlah 15 anak. 

2. Deskripsi data tentang lingkungan sekolah siswa kelas V MI Ma’arif 

Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo. 

Data tentang lingkungan sekolah siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ 

Ngunut Babadan Ponorogo diperoleh dengan menggunakan angket. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah  siswa kelas V MI 

Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo yang berjumlah 15 anak. 

3. Deskripsi data tentang moral siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut 

Babadan Ponorogo. 

Data tentang moral siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut 

Babadan Ponorogo diperoleh dengan menggunakan angket. Dalam penelitian 
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ini yang dijadikan objek penelitian adalah  siswa kelas V MI Ma’arif 

Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo yang berjumlah 15 anak. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Prasayarat 

a. Uji Normalitas  

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari 

variabel yang diteliti normal atau tidak. Guna memenuhi asumsi tentang 

kenormalan data, uji normalitas ini dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.1 
Hasil Uji Normalitas Lingkungan Keluarga 

 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  lingkungan 
keluarga 

N 15 

Normal Parameters
a
 Mean 33.40 

Std. 
Deviation 

3.851 

Most Extreme Differences Absolute .217 

Positive .211 

Negative -.217 

Kolmogorov-Smirnov Z .840 

Asymp. Sig. (2-tailed) .481 

a. Test distribution is Normal. 
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Perhitungan uji normalitas lingkungan keluarga dengan 

Kolmogorov-Smirnov Z  diperoleh dengan jumlah 0,840. Apabila jumlah 

perhitungan lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan normal, sebaliknya jika 

jumlah perhitungan lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan tidak normal. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan keluarga 

(X1) berdistibusi normal. Adapun untuk mengetahui hasil perhitungan 

secara terperinci dapat melihat pada lampiran 12. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Lingkungan Sekolah 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Lingkungan 

Sekolah 

N 15 

Normal Parameters
a
 Mean 38.40 

Std. Deviation 5.138 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .146 

Positive .146 

Negative -.130 

Kolmogorov-Smirnov Z .567 

Asymp. Sig. (2-tailed) .905 

a. Test distribution is Normal. 
 

Perhitungan uji normalitas lingkungan sekolah dengan 

Kolmogorov-Smirnov Z  diperoleh dengan jumlah 0,567. Apabila jumlah 

perhitungan lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan normal, sebaliknya jika 

jumlah perhitungan lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan tidak normal. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan sekolah 
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(X2) berdistibusi normal. Adapun untuk mengetahui hasil perhitungan 

secara terperinci dapat melihat pada lampiran 13. 

Tabel 4.3 

Tabel Uji Normalitas Moral Siswa 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

   Moral Siswa 

N 15 

Normal Parameters
a
 Mean 31.93 

Std. Deviation 3.882 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .169 

Positive .096 

Negative -.169 

Kolmogorov-Smirnov Z .656 

Asymp. Sig. (2-tailed) .782 

a. Test distribution is Normal. 

 

Perhitungan uji normalitas moral siswa dengan Kolmogorov-

Smirnov Z  diperoleh dengan jumlah 0,656. Apabila jumlah perhitungan 

lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan normal, sebaliknya jika jumlah 

perhitungan lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan tidak normal. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel moral siswa (Y) berdistibusi 

normal. Adapun untuk mengetahui hasil perhitungan secara terperinci 

dapat melihat pada lampiran 14. 

b. Uji linieritas 

Tujuan dilakukan uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah 

antara varibel tak bebas (Y) dan variabel bebas (X) mempunyai hubungan 

linier. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Linieritas X1 dan Y 

 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova di atas diperoleh F hitung 

sebesar 1,781 sedangkan F tabel dengan angka df 4.9 pada tabel distribusi 

F untuk tingkat signifikansi 0,05 adalah 3,63. Karena F hitung lebih kecil 

dari F tabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier 

secara signifikan antara variabel lingkungan keluarga dengan variabel 

moral siswa. Adapun untuk mengetahui hasil perhitungan secara terperinci 

dapat melihat pada lampiran 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

moral siswa * 

lingkungan 

keluarga 

Between 

Groups 

(Combined) 141.767 5 28.353 3.689 .043 

Linearity 87.010 1 87.010 11.322 .008 

Deviation 

from 

Linearity 

54.756 4 13.689 1.781 .217 

Within Groups 69.167 9 7.685   

Total 210.933 14    
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Linieritas X2 dan Y 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Moral Siswa 

*  

Lingkungan 

Sekolah 

Between 

Groups 

(Combined) 147.767 8 18.471 1.754 .255 

Linearity 83.239 1 83.239 7.907 .031 

Deviation 

from 

Linearity 

64.528 7 9.218 .876 .573 

Within Groups 63.167 6 10.528   

Total 210.933 14    

 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova di atas diperoleh F hitung 

sebesar 0,876 sedangkan F tabel dengan angka df 7.6 pada tabel distribusi 

F untuk tingkat signifikansi 0,05 adalah 4,21. Karena F hitung lebih kecil 

dari F tabel maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier 

secara signifikan antara variabel lingkungan sekolah dengan variabel 

moral siswa. Adapun untuk mengetahui hasil perhitungan secara terperinci 

dapat melihat pada lampiran 16. 

 Berdasarkan hasil uji pra syarat di atas bahwa antar variabel yang 

diteliti sudah linear, maka dari itu regresi linier dalam penelitian ini dapat 

dilanjutkan. 
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2. Analisis Data Tentang Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Lingkungan 

Sekolah Terhadapa Moral Siswa Kelas V MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut 

Babadan Ponorogo 

Setelah peneliti melakukan penelitian serta data yang diperoleh sudah 

normal dan linier, baik itu data tentang lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, dan moral siswa, data tersebut belum dapat dimengerti sebelum 

diadakan analisis data. Untuk menganalisis data, penulis melakukan analisis 

data dengan bantuan SPSS 16. Hasil analisis data tersebut akan dijelaskan di 

bawah ini:   

a. Analisis data tentang pengaruh lingkungan keluarga terhadap moral 

siswa. 

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

lingkungan keluarga terhadap moral siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ 

Ngunut Babadan Ponorogo, peneliti menggunakan rumus regresi 

sederhana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.6 

Tabel Anova Lingkungan Keluarga dengan Moral siswa 

 

 

 

 

 

 

 

    

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 87.010 1 87.010 9.128 .010
a
 

Residual 123.923 13 9.533   

Total 210.933 14    

a. Predictors: (Constant), lingkungan keluarga   

b. Dependent Variable: moral siswa    
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Pada tabel anova di atas dapat diketahui bahwa F hitung = 9,128 

dengan tingkat signifikansi 0,010 karena tingkat signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel moral siswa. 

Tabel 4.7  

Tabel Model Summary 

  

 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan R 

yaitu sebesar 0,642 dan dijelaskan besar persentase pengaruh variabel 

terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil 

penguadratan R. Dari hasil koefisien R
2
 diperoleh sebesar 0,413 yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

moral siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo 

sebesar 41,3% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain. Untuk 

mengetahui hasil perhitungan secara terperinci dapat melihat pada 

lampiran 17. 

 

 

Model Summary 
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .642
a
 .413 .367 3.087 1.747 

a. Predictors: (Constant), lingkungan keluarga  

b. Dependent Variable: moral siswa  
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b. Analisis data tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap moral 

siswa. 

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

lingkungan sekolah terhadap moral siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ 

Ngunut Babadan Ponorogo, peneliti menggunakan rumus regresi 

sederhana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

 
Tabel 4.8 

Tabel Anova Lingkungan Sekolah dengan Moral Siswa 
 

Pada tabel anova di atas dapat diketahui bahwa F hitung = 8,474 

dengan tingkat signifikansi 0,012 karena tingkat signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel moral siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 

83.239 1 83.239 8.474 .012
a
 

Residual 127.694 13 9.823   

Total 210.933 14    

a. Predictors: (Constant), lingkungan sekolah   

b. Dependent Variable: moral siswa    
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Tabel 4.9 

Tabel Model Summary 

 

 

 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan R 

yaitu sebesar 0,628 dan dijelaskan besar persentase pengaruh variabel 

terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil 

penguadratan R. Dari hasil koefisien R
2
 diperoleh sebesar 0,395 yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh lingkungan sekolah terhadap 

moral siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo 

sebesar 39,5% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang lain. Untuk 

mengetahui hasil perhitungan secara terperinci dapat melihat pada 

lampiran 18. 

c. Analisis data tentang pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah terhadap moral siswa. 

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap moral siswa kelas 

V MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Babadan Ponorogo, peneliti 

menggunakan rumus regresi berganda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .628
a
 .395 .348 3.134 2.368 

a. Predictors: (Constant), lingkungan sekolah  

b. Dependent Variable: moral siswa   
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Tabel 4.10 

Tabel Anova Lingkungan Keluarga dan 

Lingkungan Sekolah terhadap Moral Siswa 

 

 

 

Pada tabel anova di atas dapat diketahui bahwa F hitung = 8,132 

dengan tingkat signifikansi 0,00 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 

0,05 maka lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap moral 

siswa. 

Tabel 4.11 
Tabel Model Summary 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan R 

yaitu sebesar 0,759 dan dijelaskan besar persentase pengaruh variabel 

terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil 

penguadratan R. Dari hasil koefisien R
2
 diperoleh sebesar 0,575 yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh lingkungan keluarga dan 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 121.377 2 60.688 8.132 .006
a
 

Residual 89.557 12 7.463   

Total 210.933 14    

a. Predictors: (Constant), lingkungan sekolah, lingkungan 

keluarga 

 

b. Dependent Variable: moral siswa    

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .759
a
 .575 .505 2.732 1.676 

a. Predictors: (Constant), lingkungan sekolah, lingkungan keluarga 

b. Dependent Variable: moral siswa   
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lingkungan sekolah terhadap moral siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ 

Ngunut Babadan Ponorogo sebesar 57,5% sedangkan sisanya dipengaruhi 

variabel yang lain. Untuk mengetahui hasil perhitungan secara terperinci 

dapat melihat pada lampiran 18. 

 

D. Pembahasan dan Interpetasi  

1. Lingkungan keluarga terhadap moral siswa  

Lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

moral siswa dengan hasil F hitung sebesar 9,128. Berdasarkan teori yang 

dijelaskan oleh Syamsu Yusuf bahwa dalam mengembangkan moral anak, 

peran orang tua sangatlah penting, terutama pada waktu masih kecil.
72

 Para 

orangtua mempunyai harapan agar anak-anak mereka tumbuh dan 

berkembang menjadi anak yang baik, tahu membedakan apa yang baik dan 

buruk, tidak mudah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dapat 

merugikan diri sendiri maupun orang lain. Harapan-harapan ini kiranya akan 

lebih mudah terwujud apabila sejak semula orangtua telah menyadari akan 

peranan mereka sebagai orangtua yang besar pengaruhnya terhadap 

perkembangan moral anak.
73

 Lingkungan keluarga ini mempunyai pengaruh 

sebesar 41,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya.  

                                                           
72

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

Rosdakarya, 2012) 133. 
73

 Elfi Yuliana Rocmah, Perkembangan Anak SD/MI&Ibu TKW (Ponorogo: P3M STAIN 

Ponorogo, 2011), 52. 
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2. Lingkungan Sekolah terhadap moral siswa 

Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

moral siswa dengan hasil F hitung sebesar 8,474. Berdasarkan teori yang 

dijelaskan oleh Shaver bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan 

bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan berfikir dan kecakapan 

siswa dalam menetapkan suatu keputusan untuk bertindak atau tidak 

bertindak. Kemampuan demikian terkait dengan nilai-nilai, terutama nilai 

yang bersifat humanis. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan 

mempunyai beban dan tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan moral 

dan membantu siswa mengembangkan cara berpikirnya dalam menetapkan 

keputusan moralitasnya.
74

 Lingkungan sekolah ini mempunyai pengaruh 

sebesar 39,5% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lainnya. 

3. Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah terhadap moral siswa 

Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap moral siswa. Dari hasil analisis yang telah 

dijelasakan sebelumnya bahwa F hitung  sebesar 8,132 sehingga Ha diterima 

atau bisa juga dikatakan bahwa ada pengaruh lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah terhadap moral siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ 

Ngunut Babadan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. Berdasarkan 

                                                           
74

 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak Peran Moral Intelektual, Emosional, dan Sosial 

sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2014), 39-42. 
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pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa moral siswa dapat dipengaruhi 

oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. 

Aspek moral seorang anak merupakan sesuatu yang berkembang dan 

diperkembangkan. Artinya, bagaimana anak itu kelak akan bertingkah laku 

sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku, semua itu banyak dipengaruhi 

oleh lingkungan kehidupan anak. Karena itu faktor lingkungan besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak.
75

 Kolhber  menyebutkan  

bahwa perkembangan tingkat pertimbangan moral di pengaruhi oleh suasana 

moralitas di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarkat luas.
76

 Lingkungan 

keluarga dan lingkungan sekolah mempunyai pengaruh sebesar 57,5% 

sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lainnya. 

 

  

                                                           
75

 Elfi Yuliana Rocmah, Perkembangan Anak SD/MI&Ibu TKW (Ponorogo: P3M STAIN 

Ponorogo, 2011), 52. 
76

 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak Peran Moral Intelektual, Emosional, dan Sosial 

sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2014), 39. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil perhitungan data lingkungan keluarga terhadap moral 

siswa, lingkungan keluaraga secara signifikan berpengaruh terhadap moral 

siswa. Kemudian diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,413  yang 

mengandung pengertian bahwa pengaruh lingkungan keluarga terhadap moral 

siswa kelas V MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017 sebesar 41,3% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan data lingkungan sekolah terhadap moral siswa, 

lingkungan sekolah secara signifikan berpengaruh terhadap moral siswa. 

Kemudian diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,395 yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh lingkungan sekolah terhadap moral siswa kelas V 

MI Ma’arif Syuhada’ Ngunut Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017 sebesar 

39,5% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan data lingkungan keluarga dan lingkungan 

sekolah terhadap moral siswa diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,575 

yang mengandung pengertian bahwa pengaruh lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah terhadap moral siswa 57,5% sedangkan sisanya 

dipengaruhi faktor-faktor yang lain. 
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B. Saran 

Pada akhir skripsi ini, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak 

berikut: 

1. Bagi Siswa 

Dengan memperhatikan hasil dari penelitian ini, diharapkan bagi 

peserta didik lebih hati-hati dalam bergaul. Serta tahu apa yang sekiranya 

perlu diterapkan dan apa-apa yang harus dihindari. 

2. Bagi Orang tua  

Dengan memperhatikan hasil dari penelitian ini, diharapkan bagi orang 

tua dalam mengembangkan moral siswa peran orang tua sangatlah penting, 

dapat dilakukan dengan cara memberikan kasih sayang serta pengajaran 

tentang moral yang cukup. 

3. Bagi Guru 

Dengan memperhatikan hasil dari penelitian ini, diharapkan bagi guru 

untuk terus memberikan bimbingan kepada siswa-siswi untuk terus 

meningkatkan dan membangun moralitasnya dimanapun berada. Baik di 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat meneliti lebih lanjut 

faktor-faktor yang mempengaruhi moral, selain faktor lingkungan keluarga 

dan lingkungan sekolah yaitu lingkungan masyarakat. Peneliti selanjutnya 
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dapat pula melakukan penelitian dengan menggunkan metode penelitian yang 

berbeda, yaitu kualitatif. 
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