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ABSTRAK 

 

Novianti, Nia. 2017. Pengaruh Lingkungan Belajar Terhadap Etika Siswa 

Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 
Tahun Pelajaran 2016/2017”. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

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

Miftachul Choiri, M.A 

 

Kata Kunci : Lingkungan Belajar, Lingkungan Sekolah, Etika Siswa 

 Lingkungan belajar adalah tempat dimana seseorang tinggal yang 

secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi orang tersebut. sedangkan 

lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang utama setelah 

keluarga, dalam memberikan bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak 

dalam cara berfikir, bersikap maupun cara berperilaku. Kedua lingkungan 

tersebut merupakan bagian dari lingkungan sosial yang mempengaruhi etika 

siswa. Dalam penelitian ini ingin mengetahui pengaruh lingkungan belajar 

terhadap etika siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan 
Ponorogo. 

Berangkat dari masalah tersebut, masalah penelitian dirumuskan 

sebagai berikut : (1) Bagaimanakah kondisi lingkungan belajar siswa kelas III 

di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo, (2) 
Bagaimanakah etika siswa kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono 
Jenangan Ponorogo, (3) Adakah pengaruh lingkungan belajar terhadap etika 

siswa kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan 

jenis korelasional. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

sampel jenuh, karena semua populasi yang berjumlah 45 siswa digunakan 

sebagai sampel. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan angket. 

Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan rumus regresi linier 

sederhana. 

Dari analisis data dan penelitian dapat disimpulkan : (1) Lingkungan 

belajar kelas III Madrasah Ibtidaiyah Setono Jenangan Ponorogo dalam 

kategori sedang, dengan persentase 51,11%. (2) Etika siswa kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah Setono Jenangan Ponorogo dalam kategori sedang, 

dengan persentase 66,67%. (3) terdapat pengaruh yang signifikan antara 

lingkungan belajar terhadap etika siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Setono 

Jenangan Ponorogo, dengan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) 

didapatkan nilai sebesar 23,94055564%. Maka Ho ditolak, artinya variabel 

(X) yaitu lingkungan belajar berpengaruh terhadap variabel (Y) yaitu etika 

siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang 

    Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-

metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan 

cara tingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut Undang-Undang 

RI Nomor 2 Tahun 1989 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar 

untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan latihan bagi peranannya di masa akan datang. Tujuan pendidikan di 

Indonesia bisa dibaca pada GBHN, perbagai peraturan dan undang-undang 

pendidikan. Dalam GBHN itu dijelaskan bahwa, 

     ”Kebijaksanaan pembangunan sektor pendidikan 

ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, 

yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, 

bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, 

dan trampil serta sehat jasmani dan rohani”.1 

 

Proses pendidikan selalu berlangsung dalam suatu lingkungan, yaitu 

lingkungan pendidikan. Lingkungan ini mencakup lingkungan fisik, sosial, 

intelektual, dan nilai-nilai. Lingkungan fisik terdiri atas lingkungan alam dan 

                                                           
1
 Binti Maunah, Landasan Pendidikan (Yogyakarta : Sukses Offset, 2009), 13. 

 



4 

 

 

lingkungan buatan manusia, yang merupakan tempat dan sekaligus 

memberikan dukungan dan kadang-kadang juga hambatan bagi 

berlangsungnya proses pendidikan.
2
 Sebagian besar dari proses 

perkembangan berlangsung melalui kegiatan belajar. Belajar selalu 

berkenaan dengan perubahan-perubahan pada diri orang yang belajar, 

apakah itu mengarah kepada yang lebih baik atau pun yang kurang baik. Hal 

lain yang juga selalu terkait dalam belajar adalah pengalaman, pengalaman 

yang berbentuk dari interaksi dengan orang lain atau masyarakat. Mengenai 

peranan unsur pengalaman dalam belajar, beberapa ahli seperti Di Vesta End 

Thompson mengemukakan bahwa, “Belajar adalah perubahan tingkah laku 

yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman”. Mengenai pengertian 

perubahan dalam definisi di atas dapat menyangkut semua aspek kepribadian 

individu. Apabila kita perhatikan sebagian besar menekankan pada segi 

perilaku, yaitu perilaku yang nampak.
3
  

   Dalam pendidikan, guru memegang peran penting dalam proses 

pembelajaran. Guru berperan untuk mengkondisikan pembelajaran agar 

mampu mendorong kreativitas anak secara keseluruhan, membuat siswa 

aktif, serta mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan berlangsung pada 

                                                           
2
 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Proses Pendidikan (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2005), 5-8. 
3
 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Sosial Anak (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 

1992), 155. 
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kondisi menyenangkan.
4
 Seorang guru harus mempunyai kompetensi 

keguruan yaitu kompetensi pedagogik, pribadi, profesional dan sosial. 

Apabila guru menguasai empat kompetensi tersebut, kemungkinan besar 

dapat membentuk akhlak-akhlak mulia terhadap siswanya. Selain empat 

kompetensi tersebut guru harus memberi wawasan, materi, mengarahkan dan 

membimbing peserta didiknya ke hal yang baik. 

   Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan antar manusia, 

pergaulan antara pendidik dengan peserta didik serta orang-orang lainnya 

yang terlibat dalam interaksi pendidikan. Interaksi pendidikan dipengaruhi 

oleh karakteristik pribadi dan corak pergaulan antara orang-orang yang 

terlibat dalam interaksi tersebut, baik pihak peserta didik (siswa) maupun 

para pendidik (guru) dan pihak lainnya. Interaksi pendidikan dapat 

berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat serta 

lingkungan-lingkungan kerja. Keluarga seringkali disebut sebagai lingkunga 

pertama, sebab dalam lingkungan inilah anak pertama-tama mendapatkan 

pendidikan, bimbingan, asuhan, pembiasaan, dan latihan. Keluarga bukan 

hanya menjadi tempat anak dipelihara dan dibesarkan, tetapi juga tempat 

anak hidup dan dididik pertama kali. Sebagai pelanjut dari pendidikan 

keluarga adalah pendidikan dalam lingkungan sekolah. Di sekolah, anak 

mengalami perubahan dalam tingkah laku sosialnya termasuk dalam etika. 

                                                           
4
 Suyono & Ariyanto, Belajar Dan Pembelajaran (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2012), 207. 
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Proses perubahan tingkah laku dalam diri anak sesuai dengan nilai-nilai 

sosial dan kebudayaan yang tertuang dalam kurikulum. Oleh karena itu, 

sekolah sering disebut sebagai lingkungan kedua setelah keluarga. 

Pendidikan di sekolah lebih bersifat formal, karena tidak seperti di dalam 

keluarga, di sekolah terdapat kurikulum sebagai rencana pendidikan dan 

pengajaran, ada guru-guru yang profesional, ada sarana-prasarana dan 

fasilitas pendidikan khusus sebagai pendukung proses pendidikan.  

 Selain dalam kedua lingkungan di atas, yaitu lingkungan keluarga 

dan sekolah, peserta didik juga mendapatkan pengaruh dan pendidikan 

dalam lingkungan masyarakat, yang merupakan lingkungan ketiga. Dalam 

lingkungan masyarakat, metode pembelajarannya mencakup semua bentuk 

interaksi dan komunikasi antar orang. Dalam hal ini, bukan saja anak tidak 

mau belajar melainkan juga ia cenderung berperilaku menyimpang, terutama 

perilaku menyimpang yang berat seperti antisosial.
5
 Dengan demikian, dari 

kegiatan pembelajaran seorang individu terbentuklah nilai moral ataupun 

etika tentang bagaimana aspek-aspek yang berkembang pada diri individu 

melalui interaksi.  

Akan tetapi penulis lebih memfokuskan mengenai lingkungan 

sekolah, karena lingkungan sekolah merupakan tempat dimana peserta didik 

banyak menghabiskan waktu sehingga secara tidak langsung dapat 

                                                           
5
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya Offset, 2008), 138. 
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mempengaruhi perkembangan nilai, moral, etika, dan sikap individu. Pada 

umumnya, sekolah dipandang sebagai media yang sangat berguna untuk 

mempengaruhi kehidupan siswa dan perkembangan intelektual, sosial, nilai-

nilai, sikap dan moral siswa. Apalagi bagi anak-anak SD lebih 

mendengarkan dan menuruti apa yang dikatakan oleh gurunya daripada 

orang tuanya. Oleh sebab itu, proses sosialisasi yang dilakukan melalui iklim 

kehidupan sekolah yang diciptakan guru dalam interaksi edukatifnya sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan penyesuaian diri anak. Menurut 

Horrocks diterjemahkan oleh Gunarsa dikutip dari Mohammad Ali dan 

Mohammad Asrori, mengemukakan bahwa: 

 ”Lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat 

merupakan faktor-faktor yang besar pengaruhnya bagi 

perkembangan nilai, moral, etika, dan sikap individu”.6 

  

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai, 

moral, dan sikap individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan 

fisik kebendaan. Baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, 

maupun masyarakat. Kondisi psikologis, pola interaksi, pola kehidupan 

beragama, berbagai sarana rekreasi yang tersedia dalam lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat akan mempengaruhi perkembangan nilai, 

moral, dan sikap individu yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. 

                                                           
6
 Mohammad Ali Dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik 

(Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), 146. 
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Hal ini juga ditegaskan dalam penelitian Binti Anita Sari bahwa, 

“terdapat korelasi antara kenyamanan lingkungan sekolah dengan moral 

siswa kelas IV di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Pesantren Ponorogo”.7 

Penelitian di atas menjelaskan bahwa lingkungan berpengaruh besar kepada 

anak didik, meliputi lingkungan yang baik atau yang tidak baik. Lebih-lebih 

lingkungan yang kurang baik mudah mempengaruhi anak didik termasuk 

pada etika dan moralnya. Mengingat lingkungan tidak bertanggung jawab 

mempengaruhi anak didik, maka sudah sepantasnya jika pendidik bersikap 

bijaksana dalam bersikap dan menghadapi lingkungan tersebut. Lingkungan 

yang buruk dapat merintangi pembawaan yang baik, tetapi lingkungan yang 

baik tidak dapat menjadi pengganti suatu pembawaan yang baik.  

Lingkungan berkenaan dengan faktor-faktor yang membentuk dan 

mempengaruhi perilaku individu. Untuk mengoptimalkan dan 

mewujudkannya bergantung pada lingkungan dimana individu berada. 

Peserta didik yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat yang penuh rasa aman secara psikologis, pola 

interaksi yang demokratis, pola asuh bina kasih, dan religius dapat 

diharapkan berkembang menjadi peserta didik yang memiliki budi luhur, 

moralitas tinggi, serta sikap dan perilaku yang terpuji. Sebaliknya, individu 

yang tumbuh dan berkembang dengan kondisi psikologis yang penuh dengan 

                                                           
7
 Binti Anita Sari, Korelasi Kenyamanan Lingkungan Sekolah dengan Moral Siswa Kelas 

IV di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Pesantren Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016 (Ponorogo : 

STAIN Ponorogo, 2016). 
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konflik, pola interaksi yang tidak jelas, pola asuh yang tidak berimbang dan 

kurang religius maka harapan agar anak tumbuh dan berkembang menjadi 

individu yang memiliki nilai-nilai luhur, moralitas tinggi, dan sikap perilaku 

terpuji menjadi diragukan. 

Sebagaimana observasi awal (27/10/2016) yang pernah peneliti 

lakukan di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo, 

diketahui bahwa terdapat siswa-siswi yang berperilaku kurang sesuai dengan 

etika misalnya, kurang menghargai ceramah guru, berkata kotor, tidak sopan 

kepada yang lebih tua, berkelahi di kelas, memukul-mukul meja dan masih 

banyak lagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
8
 Perilaku siswa yang 

demikian menunjukkan perilaku yang kurang berdasarkan etika seorang 

siswa. 

Oleh karena itu, makna etika harus lebih dipahami kembali dan 

diaplikasikan di dalam lingkungan siswa yang realitanya lebih banyak siswa 

yang tidak sadar dan tidak mengetahui makna etika dan peranan etika itu 

sendiri, sehingga ada saja siswa-siswi yang tidak memiliki sikap yang baik. 

Dimana hal tersebut merupakan salah satu hal yang tidak mengindahkan 

makna dari etika. Penelitian ini menjadi masukan kepada guru dan siswa 

sehingga perilaku peserta didik sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai moral 

dan etika. 

                                                           
8
 Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia  (Jakarta : Sinar Grafika, 

2008), 9. 
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Berdasarkan hal di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul “PENGARUH LINGKUNGAN 

BELAJAR TERHADAP ETIKA SISWA KELAS III MADRASAH 

IBTIDAIYAH MA’ARIF SETONO JENANGAN PONOROGO 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017”. 

B.   Batasan Masalah 

Banyak faktor dan 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 ditindak lanjuti. Untuk itu dalam 

penelitian ini dibatasi masalah lingkungan belajar untuk siswa kelas III yang 

turut mempengaruhi terhadap etika siswa. 

C.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kondisi lingkungan belajar siswa kelas III di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017? 

2. Bagaimanakah etika siswa kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Setono Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017? 
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3. Adakah pengaruh lingkungan belajar terhadap etika siswa kelas III di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017? 

D.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini  

adalah : 

1. Untuk mengetahui kondisi lingkungan belajar siswa kelas III di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui etika siswa kelas III di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan belajar terhadap etika siswa 

kelas III di Madrasah Ibtidiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.  Manfaat teoritis 

Hasil peneliti ini diharapkan dapat menguji ada atau tidaknya 

pengaruh lingkungan belajar terhadap etika siswa kelas III tepatnya. 

Dapat menjadikan masukan bagi para ilmuan psikologi khususnya pada 
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pendidikan yang berkaitan dengan lingkungan belajar terhadap etika 

siswa kelas III. 

2.  Manfaat praktis 

a. Bagi sekolah  

 Dapat dijadikan bahan informasi tentang lingkungan belajar 

terhadap etika siswa, sehingga diharapkan dapat memberikan 

kebijakan yang tepat dalam menanamkan akhlak yang baik ataupun 

etika kepada siswa disekolah. 

b. Bagi guru  

  Dapat dijadikan bahan informasi tentang kondisi lingkungan 

sekolah siswa kelas III, sehingga diharapkan dapat memberikan 

kebijakan yang tepat dalam menanamkan perilaku atau etika yang 

baik kepada siswa. 

c. Bagi orang tua 

  Akan lebih memberikan banyak kesempatan untuk 

mengarahkan anak-anak mereka betapa pentingnya menjaga dan 

membimbing serta mendidik etika peserta didik sejak dini. 

d. Bagi siswa 

  Siswa diharapkan mampu memperbaiki perilaku atau etikanya 

terhadap guru, orang tua maupun lingkungan masyarakat. 
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e. Bagi peneliti 

  Dengan adanya peneliti ini diharapkan menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan berpikir ilmiah bagi penulis dalam 

pengajaran dan pengalaman dalam hal mengajar sehingga 

meningkatkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri dan 

kreatifitas sebagai calon pendidik yang profesional. 

F. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama, 

yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Untuk memudahkan dalam 

penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian nanti peneliti 

mengelompokkan menjadi 5 bab, yaitu masing-masing bab terdiri dari sub 

bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah : 

Bab pertama , merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua , adalah landasan teori tentang lingkungan belajar dan etika 

siswa serta kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan 

sebagai kerangka acuan teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian. 

Bab ketiga , berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel, responden, instrumen pengumpulan data, teknik 
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pengumpulan data dan teknik analisis data serta uji validitas dan reliabilitas 

instrumen. 

Bab keempat, adalah temuan dan hasil penelitian yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis) serta pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima , merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kajian tentang lingkungan belajar 

a. Pengertian lingkungan belajar 

 Dalam setiap sisi kehidupan, manusia selalu dikelilingi oleh 

lingkungan dan terdapat hubungan timbal balik antara keduanya. 

Lingkungan belajar adalah tempat dimana seseorang tinggal yang 

secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi orang tersebut. 

Namun demikian lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap 

seseorang, apakah itu lingkungan yang baik atau lingkungan yang 

buruk. Demikian halnya dalam proses belajar mengajar, lingkungan 

merupakan sumber belajar yang banyak berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran yang berlangsung di dalamnya. Lingkungan juga 

merupakan salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi belajar 

dan berdampak pada perilaku serta etika peserta didik.        

Seorang ahli psikologi Amerika Sartain dalam Ngalim 

Purwanto, mengatakan bahwa “lingkungan ialah meliputi semua 

kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu 

mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan atau 
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life processes kita kecuali gen-gen dan bahkan gen-gen dapat pula 

dipandang sebagai menyiapkan lingkungan (to provide environment) 

bagi gen yang lain”.
9
 Dipertegas oleh Purwanto dalam Binti Maunah, 

mengatakan bahwa ”lingkungan (environment) meliputi kondisi dan 

alam dunia ini dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku 

kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life process”.10
 

Lebih lanjut menurut Haroen Noerasid dalam Mansur, 

Lingkungan dalam arti luas adalah “faktor-faktor yang secara 

langsung mempengaruhi peri kehidupan manusia, yang secara 

langsung pula dapat mempengaruhi perilaku”.
11

 Sesuai  pendapat 

para pakar diatas meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab 

terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang 

sangat menentukan yaitu pengaruhnya sangat besar terhadap anak 

didik, sebab sebagaimanapun anak tinggal dalam satu lingkungan 

yang disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak. 

Lingkungan juga merupakan segala yang ada disekitar anak, 

baik berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun 

kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat 

kepada anak yaitu dimana proses pendidikan berlangsung dan 

                                                           
9
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1990), 28. 

10
 Binti Maunah, Landasan Psikologi (Yogyakarta : Sukses Offset, 2009), 177. 

11
 Mansur, Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan (Yogyakarta : Mitra Puastaka, 2009), 

113. 
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lingkungan dimana anak-anak bergaul sehari-sehari. Lingkungan 

dimana proses pendidikan berlangsung misalnya lingkungan dalam 

satu lembaga pendidikan yang agamis akan memungkinkan proses 

pendidikan cepat berhasil, karena lingkungan juga akan memberikan 

pengaruh kepada anak didik tersebut. Pengaruh lingkungan terdapat 

anak dapat positif dan dapat pula negatif.
12

 Positif apabila lingkungan 

memberikan dorongan terhadap proses pendidikan untuk berhasil, 

dan dikatakan negatif apabila lingkungan menghambat pendidikan 

yang ada.  

Lingkungan belajar oleh para ahli sering disebut sebagai 

lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala 

kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. 

Sedangkan lingkungan pendidikan menurut Tirtarahardja dan La 

Sulo
13

 adalah latar tempat berlangsungnya pendidikan. Berdasarkan 

pengertian dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya 

kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap 

keberlangsungan kegiatan tersebut.  

 

                                                           
12

 Ibid,...124. 
13

 Umar Tirtaraharja dan La Sulo, Pengantar Pendidikan (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 

2000), 163. 
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b. Macam-macam lingkungan belajar 

 Menurut jalaluddin
14

 dalam bukunya “Psikologi Agama” 

lingkungan dibagi menjadi tiga, yaitu lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.  

1).   Lingkungan keluarga 

 Salah seorang ahli psikologi, yaitu Hurlock berpendapat 

bahwa keluarga merupakan “training centre” bagi penanaman 

nilai-nilai (termasuk nilai-nilai agama). Oleh karena itu, keluarga 

mempunyai peran sebagai pusat pendidikan bagi anak untuk 

memperoleh pemahaman tentang nilai-nilai tata krama, sopan 

santun dan ajaran agama.  

2).   Lingkungan sekolah   

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang 

mempunyai program yang sistematik dalam melaksanakan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak (siswa) agar 

mereka berkembang sesuai dengan potensinya secara optimal, 

baik menyangkut aspek fisik, psikis (intelektual dan emosional), 

sosial maupun moral spiritual.
15

 

                                                           
14

 Jalaluddin, Psikologi Agama  (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 240-174.  
15

 Futiati Romlah,... 197. 
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Mengenai peranan sekolah dalam mengembangkan 

kepribadian anak, Hurlock dikutip dari Syamsu Yusuf, 

mengemukakan bahwa “sekolah merupakan faktor penentu bagi 

perkembangan kepribadian anak (siswa) baik dalam cara 

berfikir, bersikap maupun cara berperilaku”.16
 Demikian pula 

halnya dengan penyembuhan jiwa dan akhlak. Keduanya 

membutuhkan guru (pendidik) yang tahu tentang cara 

memperbaiki dan mendidiknya. Kebodohan dokter akan merusak 

kesehatan orang sakit. Begitu juga kebodohan guru akan 

merusak akhlak dan etika muridnya. 

Menurut Coleman dikutip dari Binti Maunah, bahwa  

“sekolah-sekolah harus memperhatikan pengembangan nilai-

nilai pada anak-anak di sekolah. Karena salah satu fungsi 

sekolah adalah untuk memperbaiki mental anak-anak. Sekolah 

memperbaiki kesehatan mental bangsa, seperti mencegah 

kenakalan, obat bius, mencegah penyakit menular, hamil muda, 

dan sebagainya”.17
 

Fungsi sekolah di atas juga dipertegas oleh Wuradji, 

bahwa Fungsi sekolah antara lain adalah : “(1) sekolah sebagai 

kontrol sosial yaitu memperbaiki kebiasaan-kebiasaan jelek pada 

                                                           
16

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

Rosdakarya Offset, 2012), 54. 
17

 Binti Maunah, Landasan Pendidikan (Yogyakarta : Sukses Offset, 2009), 72 
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anak-anak baik dikala di rumah maupun di masyarakat. (2) 

sekolah sebagai perubahan sosial yaitu menyeleksi nilai-nilai, 

menghasilkan warga negara yang baik, dan menciptakan ilmu 

serta teknologi baru”. 

Sebaliknya selain sekolah mengontrol perilaku siswa di 

lingkungan luar sekolah juga merupakan lembaga pengganti 

keluarga sesuai yang dijelaskan oleh Arbi dalam Binti Maunah, 

bahwa “dalam masyarakat modern, keluarga, dan lembaga 

keagamaan digantikan oleh sekolah sebagai lembaga yang paling 

penting untuk menanamkan nilai-nilai kemasyarakatan”. Tidak 

semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam 

keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai 

macam ketrampilan. Oleh karena itu dikirimlah anak ke sekolah.  

Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak 

selama mereka serahkan kepadanya. Karena itu sebagai 

sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan, 

antaranya adalah : 

a).  Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-

kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang 

baik. 

b).     Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam 

masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan rumah. 
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c).  Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-

kecakapan seperti membaca, menulis berhitung, 

menggambar serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya 

mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. 

d).    Di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, 

membedakan benar atau salah, dan sebagainya. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan sekolah dapat diartikan sebagai lingkungan 

pendidikan yang utama setelah keluarga, dalam memberikan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada anak (siswa) agar 

mereka berkembang sesuai dengan potensinya secara optimal 

baik dalam cara berfikir, bersikap maupun cara berperilaku. 

3).   Lingkungan masyarakat   

Lingkungan masyarakat adalah situasi atau kondisi 

interaksi sosial dan sosiokultural yang secara potensial 

berpengaruh terhadap perkembangan fitrah beragama anak. 

Dalam masyarakat, anak atau remaja melakukan interaksi sosial 

dengan teman sebayanya (peer group) atau anggota masyarakat 

lainnya. Apabila teman sepergaulannya itu menampilkan 

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama (berakhlak mulia) 

maka anak cenderung berakhlak mulia. Namun apabila 

sebaliknya, yaitu perilaku teman sepergaulannya itu 



22 

 

 

menunjukkan kebobrokan moral, maka anak cenderung akan 

terpengaruh untuk berperilaku seperti temannya tersebut. 
18

 

c.     Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan sekolah 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata dalam bukunya yang 

berjudul “Landasan Psikologi Proses Pendidikan” Menyatakan 

lingkungan sekolah juga memegang peranan penting dalam belajar 

para siswanya. Lingkungan ini meliputi: 

1).  Lingkungan fisik sekolah seperti lingkungan kelas, sarana dan 

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

lain sebagainya. 

2).    Lingkungan sosial yang menyangkut hubungan siswa dengan 

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

3).    Lingkungan akademis yaitu suasana dan pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar, berbagai kegiatan kokurikuler, dan lain 

sebagainya.
19

 

Sedangkan Lingkungan sekolah itu sendiri turut 

mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar siswa. Slameto
20

 

menerangkan bahwa ”faktor sekolah yang mempengaruhi belajar 

                                                           
18

 Futiati Romlah, Psikologi Belajar Pendidikan Agama Islam (Ponorogo : STAIN 

Ponorogo Press, 2006), 201.   
19

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

Remaja Rosdakarya, 2011), 164. 
20

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Jakarta: Rineka Cipta,2013), 

64. 
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mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode 

belajar, dan tugas rumah”. 

1).  Metode mengajar       

     Menurut Sardiman A.M
21

 bahwa “mengajar merupakan 

suatu usaha penciptaan kondisi atau sistem lingkungan yang 

mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses 

belajar”. Seorang pendidik harus mampu menyajikan variasi 

metode pembelajaran yang mampu membangkitkan hasrat 

ingin tahu siswa terhadap materi pembelajaran. Seorang 

pendidik harus menguasai materi yang akan diajarkan kepada 

siswa dan mampu menerangkan materi tersebut dengan jelas. 

Metode mengajar yang kurang tepat akan mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Metode mengajar yang kuran tepat dapat terjadi 

karena guru kurang menguasai metode mengajar dan kurang 

menguasai bahan pelajaran sehingga berakibat pada 

merosotnya proses dan hasil belajar siswa. Guru harus 

menguasai metode mengajar dan menerapkanya secara variatif  

sehingga tujuan pembelajaran efektif dan efisien. 

                                                           
21

 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar  (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 
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2).  Kurikulum   

Selain menguasai metode guru juga harus menguasai 

kurikulum. Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 

pasal 1, dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Menurut Slameto kurikulum dapat 

diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada 

siswa.
22

 Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan 

pelajaran agar siswa menerima, menguasai dan 

mengembangkan bahan pelajaran tersebut. Kurikulum yang 

terlalu padat, diatas kemampuan siswa, tidak sesuai dengan 

bakat, minat, dan pembagian materinya tidak seimbang akan 

menyulitkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, oleh 

karena itu materi pelajaran harus diolah secara matang oleh 

guru dengan memperhatikan karakter materi, metode dan 

peserta didik yang akan dibelajarkan. 
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3).  Standar pelajaran diatas ukuran 

Guru harus mampu memahami karakter dan 

kemampuan para siswa agar guru mampu menetapkan standar 

pelajaran yang sesuai. Ada beberapa guru memberi pelajaran di 

atas ukuran standar, akibatnya hanya sebagian kecil siswa yang 

dapat berhasil dalam belajarnya. Hal tersebut bisa terjadi pada 

guru yang masih muda yang belum berpengalaman sehingga 

belum dapat mengukur kemampuan siswanya. Standar 

pelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan siswa agar 

tujuan-tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

4).   Relasi guru dengan siswa  

 Dalam kegiatan pembelajaran terjadi relasi antara guru 

dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan media. 

Proses balajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. 

Proses tersebut juga dipengaruhi oleh relasi siswa dengan 

gurunya. Guru harus mempu menciptakan relasi tersebut 

dengan harmonis sehingga akan memperlancar tercapainya 

tujuan pembelajaran. Didalam relasi yang baik, siswa yang 

menyukai gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang 

diberikan sehingga siswa berusaha dengan baik. Siswa akan 

senang mempelajari mata pelajaran yang diberikan oleh guru 

apabila guru tersebut memiliki sifat dan sikap yang baik dan 
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dapat dijadikan contoh oleh para siswa. Guru yang kurang 

berinteraksi dengan siswa secara akrab, menyebabkan proses 

belajar mengajar terhambat. Siswa akan merasa jauh dengan 

guru, sehingga siswa enggan berpartisipasi secara aktif dalam 

proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, sifat dan sikap guru 

yang kurang disenangi oleh siswa seperti, kasar, suka marah, 

sombong, tidak adil dan lainya juga akan menghambat 

perkembangan anak dan mengakibatkan hubungan guru dengan 

siswa kurang baik. Menciptakan relasi yang baik antara siswa 

dengan guru, siswa dengan siswa dan siswa dengan media, 

sangatlah diperlukan agar dapat memberikan pengaruh yang 

positif terhadap hasil belajar siswa.  

5).   Relasi siswa dengan siswa 

Relasi siswa yang satu dengan siswa yang lain juga akan 

mempengaruhi belajar. Relasi yang baik akan memberikan 

pengaruh positif terhadap belajar siswa
23

. Sebaliknya relasi 

yang kurang baik akan berdampak buruk terhadap belajar siswa 

terutama pada perilaku siswa, karena siswa lebih sering 

berinteraksi dengan teman sebayanya dibangdingkan guru yang 

notabene berupa panutan sekolah. 

                                                           
23
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6).   Disiplin sekolah 

Relasi yang baik akan memudahkan guru memotivasi 

siswa untuk disiplin dan tertib. Kedisiplinan sekolah baik 

kepala sekolah maupun guru akan mempengaruhi kedisiplinan 

siswa. Kedisiplinan erat hubungannya dengan kerajinan siswa 

didalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan sekolah 

mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan 

melaksanakan tata tertib, kedisiplinan pegawai atau karyawan 

dalam pekerjaan administrasi dan kebersihan atau keteraturan 

kelas, gedung sekolah, halaman dan lain-lain kedisiplinan 

kepala sekolah dalam mengelola seluruh staf beserta siswa-

siswanya. Seluruh staf sekolah yang mengikuti tata tertib dan 

bekerja dengan disiplin membuat siswa menjadi disiplin pula, 

hal itu dapat memberi pengaruh yang positif terhadap 

belajarnya. Pelaksanaan disiplin yang kurang, dapat 

mempengaruhi sikap siswa dalam belajar. Kurangnya 

kedisiplinan siswa seperti siswa sering terlambat datang, tugas 

yang diberi tidak dilaksanakan, kewajibanya dilalaikan, 

kegiatan siswa disekolah akan berjalan tanpa kendali. Dalam 

proses belajar, siswa perlu disiplin, untuk mengembangkan 

motivasi yang kuat. Agar siswa disiplin haruslah guru beserta 

staf yang lain disiplin pula.  
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7).   Metode belajar siswa 

Selain menerapkan disiplin dalam belajar, cara belajar 

siswa juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Banyak siswa 

melakukan cara belajar yang kurang tepat. Terkadang siswa 

belajar tidak teratur atau terus-menerus, karena besok akan tes. 

Dengan belajar demikian siswa akan kurang beristirahat, 

bahkan mungkin dapat jatuh sakit. Maka perlu belajar secara 

teratur setiap hari, dengan pembagian waktu yang baik, 

memilih cara belajar yang tepat dan cukup beristirahat akan 

meningkatkan hasil belajar.  

8).   Alat pelajaran 

Alat pelajaran erat hubunganya dengan cara belajar siswa 

karena alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu 

mengajar dipakai oleh siswa untuk menerima bahan yang 

diajarkan itu. Alat pelajaran yang tepat dan lengkap akan 

memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan 

kepada siswa. Jika siswa mudah menerima pelajaran dan 

menguasainya, maka belajarnya akan menjadi lebih giat dan 

lebih maju. Alat pelajaran yang kurang lengkap akan membuat 

penyajian materi pelajaran kurang efektif sehingga akan 

menimbulkan kesulitan belajar pada siswa, terutama pada 

pelajaran yang bersifat praktikum. Sekolah hendaknya 
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menyediakan alat pelajaran yang menunjang pembelajaran 

siswa agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam belajarnya. 

9).   Keadaan gedung sekolah  

Selain penyediaan alat-alat pelajaran yang menunjang 

pelajaran, gedung sekolah yang kurang memadai juga dapat 

menjadi penyebab berkurangnya motivasi belajar siswa di 

sekolah. Terutama ruang kelas atau ruangan tempat siswa 

belajar di sekolah. Dalyono berpendapat bahwa syarat ruangan 

kelas yang sehat seperti, ruangan kelas harus berjendela, 

ventilasi cukup, udara segar dapat masuk kedalam ruangan, 

sinar dapat menerangi ruangan, dinding harus bersih dan tidak 

keliatan kotor, lantai tidak becek, licin atau kotor, gedung 

sekolah terletak jauh dari keramaian sehingga siswa akan 

mudah berkonsentrasi dalam belajar.
24

 Apabila hal-hal tersebut 

tidak terpenuhi maka proses belajar mengajar akan terhambat 

dan materi pelajaran tidak akan tercapai secara optimal. 

Keadaan gedung sekolah yang memadai akan memberikan 

pengaruh yang positif terhadap siswa bila didukung dengan 

pemilihan waktu sekolah yang tepat.  
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10). Waktu sekolah 

 Waktu sekolah adalah waktu terjadinya belajar mengajar 

di sekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore atau malam 

hari. Waktu sekolah juga memepengaruhi belajar siswa. Jika 

terjadi siswa terpaksa masuk sekolah siang, sore, atau malam 

hari, maka kondisi anak tidak lagi dalam keadaan optimal 

untuk menerima pelajaran. Dimana siswa harus beristirahat, 

tetapi terpaksa masuk sekolah sehingga mereka mendengarkan 

pelajaran sambil mengantuk dan sebagainya. Akibatnya siswa 

akan mengalami kesulitan di dalam menerima pelajaran. Waktu 

yang tepat untuk siswa belajar yaitu pagi hari, karena pada pagi 

hari pikiran masih segar, jasmani dalam kondisi yang baik, 

sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran lebih baik 

daripada siang hari.  

11).  Tugas rumah 

 Waktu belajar yang utama adalah di sekolah, maka 

diharapkan guru tidak terlalu banyak memberi tugas yang harus 

dikerjakan dirumah, agar siswa mempunyai waktu untuk 

kegiatan yang lain dirumah. Dari penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan sekolah bersifat fisik, sosial 

dan budaya yang semuanya secara langsung maupun tidak 

langsung dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa 
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disekolah. Seluruh pihak sekolah harus mampu menciptakan 

lingkungan sekolah yang baik agar dapat memotivasi siswa 

dalam belajar dan tujuan pembelajaran akan tercapai secara 

optimal.   

2.  Kajian Tentang Etika Siswa 

a. Pengertian Etika  

 Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “ethos” artinya 

adat kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari akhlak atau moral, 

tetapi memiliki perbedaan yang substansial karena konsep akhlak 

berasal dari pandangan agama terhadap tingkah laku manusia.
25

  

 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika 

adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang 

hak dan kewajiban moral (akhlak).
26

 Dalam makna lain akhlak 

disebut dengan istilah etika islam. Istilah etika Islam itu sendiri 

berasal dari istilah bahasa Inggris dipakai dengan istilah Islamic 

Ethics.
27

 Dilihat dari segi pembahasannya, etika berupaya membahas 

perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan bila dilihat dari 

segi sumbernya, maka etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. 
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 Pada dasarnya etika adalah salah satu cabang filsafat yang 

mendalami pertanyaan tentang moralitas, mulai dari dasar bahasa 

yang dipakai, ontologi, dan hakikat pengetahuan terhadap etika atau 

moral. Etika bisa memiliki banyak arti dan tentu saja arti tersebut 

saling berkaitan, yaitu :
28

 

1). Etika bisa dijelaskan sebagai cara pandang manusia atau 

sekelompok terhadap dua hal yaitu baik dan buruk. 

2). Etika merupakan ilmu dalam mempertimbangkan perbuatan 

manusia, sehingga bisa dinilai baik atau buruknya 

3).  Etika adalah ilmu untuk mengkaji berbagai norma yang ada 

dalam masyarakat 

4).  Etika merupakan pegangan nilai yang universal atau umum bagi 

suatu masyarakat. 

 Sementara itu, menurut Suwardi K. Lubis dalam bukunya 

yang berjudul “Etika Profesi Hukum”, menjelaskan dalam istilah 

latin, ethos atau ethikos selalu disebut dengan mos, sehingga dari 

perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan 

dengan perkataan moral. Namun demikian, apabila dibandingkan 

dalam pemakaian yang lebih luas, perkataan etika dipandang sebagai 

lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering 
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dipergunakan hanya untuk menerangkan sikap lahiriah seseorang 

yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatan nyata. 

 Dari pengertian beberapa pakar di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa etika adalah segala sesuatu perbuatan yang 

dilakukan manusia yang berkaitan dengan baik buruk perilaku atau 

akhlaknya. 

     Dalam perkembangannya etika dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu etika perangai dan etika moral. Etika perangai adalah adat 

istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia 

dalam hidup bermasyarakat di daerah tertentu, pada waktu tertentu 

pula. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku di masyarakat 

berdasarkan hasil penilaian perilaku. Contoh etika perangai sebagai 

berikut : 

1).  Berbusana adat 

2).  Pergaulan muda-mudi 

3).  Perkawinan 

4).  Upacara adat 

Sementara untuk etika moral berkenaan dengan kebiasaan 

berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila 
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etika ini dilanggar timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak 

baik dan tidak benar. Contoh etika moral sebagai berikut : 

1).  Berkata dan berbuat jujur 

2).  Menghormati orang tua atau guru 

3).  Menghargai orang lain 

4).  Membela kebenaran dan keadilan 

5).  Menyantuni anak yatim piatu. 

b. Fungsi Etika  

Menurut Darji Darmodihardjo dalam bukunya “Pokok-

Pokok Filsafat Hukum” bahwa etika memberi petunjuk untuk tiga 

jenis pertanyaan yang senantiasa kita ajukan. Dalam konteks ini, 

etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar 

dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis. 

Liliana Tedjosaputro dalam bukunya “Etika Profesi Dan 

Profesi Hukum” mengatakan bahwa etika dapat dikaji dari berbagai 

aspek, akan tetapi secara garis besarnya paling tidak ada tiga aspek 

yang dominan dalam mempelajari etika, yaitu sebagai berikut :
29

 

1).   Aspek normatif 

Aspek normatif adalah aspek yang mengacu pada norma-

norma/standar moral yang diharapkan untuk mempengaruhi 
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perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individu, dan struktur 

sosial. Dengan aspek ini diharapkan perilaku dengan segala 

unsurnya tetap berbijak pada norma-norma, baik norma-norma 

kehidupan bersama ataupun norma-norma moral yang diatur 

dalam standar profesi bagi kaum profesi. Apabila perilaku 

individu itu mengacu pada aspek normatif, diharapkan 

pencapaian kebenaran dan kepentingan bersama akan tercapai. 

2).   Aspek konseptual 

Kajian konseptual diharapkan pada penjernihan konsep-

konsep/ide-ide dasar, prinsip-prinsip, problem-problem, dan tipe-

tipe argumen yang dipergunakan dalam membahas isu-isu moral 

dalam wadah kode etik. Pengembangan ini tidak hanya dengan 

mematuhi, memahami, dan melaksanakan standar-standar etika 

profesi, tetapi juga mencoba menemukan nilai-nilai moral yang 

ada dan berkembang di masyarakat. Pemahaman pada perilaku 

sosial dan kebudayaan merupakan salah satu wujud dari 

pencarian nilai-nilai etis yang ada dan berkembang di 

masyarakat. 

3).   Aspek deskriptif 

Kajian deskriptif ini berkaitan dengan pengumpulan 

fakta-fakta yang relevan dan spesifikasi yang dibuat untuk 

memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang terkait dengan 
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unsur-unsur normatif dan konseptual. Aspek deskriptif ini akan 

memberikan informasi-informasi tentang fakta-fakta yang 

berkembang, baik di masyarakat maupun dalam organisasi 

profesi itu sendiri sehingga penanganan aspek normatif dan 

konseptual dapat segera direalisasikan. 

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Karakter, 

Akhlak, Moral, Budi Pekerti dan Etika 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi karakter, 

akhlak, moral, budi pekerti dan etika manusia. Dari sekian banyak 

faktor tersebut, para ahli menggolongkannya ke dalam dua bagian, 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern.
30

 

1). Faktor intern 

a).  Insting atau naluri 

 Ahmad Amin dalam Heri Gunawan menjelaskan 

bahwa “Insting merupakan suatu sifat yang dapat 

menumbuhkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan 

dengan berfikir lebih dahulu ke arah tujuan itu dan tidak 

didahului latihan perbuatan itu.” Insting adalah karakter 

yang melekat dalam jiwa seseorang yang dibawanya sejak 

lahir. Ini merupakan faktor utama yang memunculkan sikap 
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dan perilaku dalam dirinya. Tetapi karakter ini dipandang 

masih primitif dan harus dididik dan diarahkan. Maka akal 

lah yang mendidik dan mengarahkan. Para psikolog 

menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai motivator 

penggerak yang mendorong lahirnya perilaku. 

b).  Adat atau kebiasaan (habit) 

Salah satu faktor penting dalam tingkah laku 

manusia adalah kebiasaan, karena sikap dan perilaku yang 

menjadi akhlak (karakter) sangat erat sekali dengan 

kebiasaan, yang dimaksud kebiasaan adalah “Perbuatan 

yang selalu diulang-ulang sehingga mudah untuk di 

kerjakan”. Abu Bakar Dzikr berpendapat bahwa “Perbuatan 

manusia apabila dikerjakan secara berulang-ulang sehingga 

mudah melakukannya dinamakan adat kebiasaan”. Faktor 

kebiasaan ini memegang peranan yang sangat penting 

dalam membentuk dan membina akhlak (karakter). Maka 

dari itu diharapkan kepada peserta didik memaksakan diri 

untuk mengulang-ulang perbuatan yang baik sehingga 

menjadi kebiasaan dan terbentuklah akhlak (karakter) yang 

baik pula. 
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c) Kehendak atau kemauan (iradah) 

Kemauan ialah kemauan untuk melangsungkan ide 

dan segala yang dimaksud, walau disertai dengan berbagai 

rintangan dan kesukaran-kesukaran, namun sekali-kali 

tidak mau tunduk kepada rintangan-rintangan tersebut. 

salah satu kekuatan yang berlindung dibalik tingkah laku 

adalah kehendak atau kemauan keras (azam). Ahli-ahli 

pengetahuan mengatakan bahwa “Keinginan yang menang 

ialah keinginan yang alamnya lebih kuat meskipun dia 

bukan keinginan yang lebih kuat”. Perbuatan dari kehendak 

mengandung perasaan, keinginan, pertimbangan, azam 

yang disebut kehendak.
31

 Hal itulah yang menggerakkan 

dan merupakan kekuatan yang mendorong manusia dengan 

sungguh-sungguh untuk berperilaku (berakhlak), sebab dari 

kehendak itulah menjelma suatu niat yang baik dan buruk 

dan tanpa kemauan pula semua ide, keyakinan kepercayaan 

pengetahuan menjadi pasif tak akan ada artinya atau  

pengaruhnya bagi kehidupan. 
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d) Suara batin atau suara hati 

Suara hati atau intuisi merupakan tempat dimana 

manusia memperoleh saluran Ilham dari Allah. Suara hati 

ini diyakini selalu cenderung kepada kebaikan dan tidak 

suka kepada keburukan. Karena sifatnya yang demikian, 

maka suara hati atau biasa yang disebut hati nurani harus 

menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam 

melaksanakan kebebasan yang ada dalam diri manusia, 

yaitu kebebasan yang tidak menyalahi atau membelenggu 

hati nuraninya, karena kebebasan yang demikian itu pada 

hakikatnya adalah kebebasan yang merugikan secara 

moral.
32

 Sedangkan suara batin berfungsi memperingatkan 

bahaya-nya perbuatan buruk dan berusaha mencegahnya.  

e) Keturunan (hereditas) 

Hereditas merupakan faktor pertama yang 

mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini 

hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu 

yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala 

potensi, baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu 

sejak masa konsepsi (pembuahan ovum oleh sperma) 
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sebagai dari pihak orang tua melalui gen-gen.
33

 Jadi 

keturunan merupakan perpindahnya sifat-sifat tertentu dari 

orang tua kepada anaknya. Keturunan juga merupakan 

suatu faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan manusia. 

Karena Sifat-sifat asasi anak merupakan pantulan sifat-sifat 

asasi orang tuanya, kadang-kadang anak mewarisi sebagian 

besar sifat orang tuanya. 

2) Faktor ekstern 

a) Pendidikan  

Ahmad Tafsir dalam Heri Gunawan menyatakan 

bahwa, “Pendidikan adalah usaha meningkatkan diri dalam 

segala aspeknya”. Tercantum di dalam UU No. 2 tahun 

1989 “Pendidikan membantu pengembangan potensi, 

kemampuan dan karakteristik pribadi peserta didik melalui 

bentuk pemberian pengaruh.
34

 Sedangkan pemberian 

pengaruh hendaknya dilakukan secara sadar. Pendidikan 

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

pembentukan karakter, akhlak, dan etika seseorang 

sehingga baik dan buruknya akhlak seseorang sangat 
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tergantung pada pendidikan. Pendidikan ikut mematangkan 

kepribadian manusia sehingga tingkah-lakunya sesuai 

dengan pendidikan yang telah diterima oleh seseorang baik 

pendidikan formal, informal maupun nonformal. Betapa 

pentingnya faktor pendidikan itu, karena naluri yang 

terdapat pada seseorang dapat dibangun dengan baik dan 

terarah.  

b) Lingkungan 

Heri Gunawan menjelaskan bahwa ”Lingkungan 

(millie) adalah suatu yang melingkungi suatu tubuh yang 

hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan 

pergaulan manusia hidup selalu berhubungan dengan 

manusia lainnya atau juga dengan alam sekitar. Menurut 

Suryosubroto dalam bukunya Beberapa Aspek Dasar-Dasar 

Kependidikan “Lingkungan dalam arti yang umum adalah 

sekitar kita”. Jadi, lingkungan merupakan sesuatu yang 

berada disekitar kita. Lingkungan memberikan pengaruh 

yang besar kepada anak didik.
35

 Itulah sebabnya manusia 

harus bergaul dan dalam pergaulan itu saling 

mempengaruhi pikiran, sifat dan tingkah laku khususnya 
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dalam hal etika peserta didik di dalam keberlangsungan 

kegiatan pendidikannya. 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan 

fenomena pada situasi, penelitian kuantitatif juga melakukan telaah hasil 

penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian, untuk 

bahan telaah hasil penelitian terdahulu pada penelitian ini penulis 

mengangkat skripsi dari : 

1. Ira Oktaviana, 2015, Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar di Daerah Binaan I 

Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
36

 

 Penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi dalam 

penelitian adalah seluruh siswa kelas V Sekolah Dasar Di Daerah 

Binaan I Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tahun pelajaran 

2014/2015 yang berjumlah 190 siswa.Sampel penelitian sebanyak128 

siswa. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 

teknik Proporsional Random Sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakanangket, observasi dan dokumentasi. Perhitungan 

pengujian hipotesis menggunakan bantuan program SPSS versi 22. 

Teknik pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi, sebelum 
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dilakukan uji analisis maka dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas 

dengan cara uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dan uji liniearitas 

serta uji analisis korelasi. Pengujian hipotesis dengan taraf signifikansi 

5% diperoleh hasil yang menunjukkan  bahwa terdapat pengaruh 

lingkungan sekolah terhadap motivasi belajar siswa. Ditunjukkan oleh 

hasil R sebesar 0,799 dan koefisien determinasi (R2) 63,9%nilai 

probabilitas 0,000 ≤ 0,05 (Sig.). Hal ini menunjukkan bahwa  63,9% 

motivasi belajar dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Sedangkan 

36,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi dan 

masukan bagi para guru pada umumnya dan para guru kelas V pada 

khususnya dan seluruh pihak sekolah agar dapat menciptakan kondisi 

lingkungan yang kondusif bagi peserta didik.   

2. Miftachul Riski Arianto, 2015, Pengaruh Lingkungan Keluarga, 

Lingkungan Sekolah, dan Motivasi Belajar Terhadap Perilaku Belajar 

Siswa Jurusan Administrasi Perkantoran di SMK Mesehi PSAK 

Ambarawa.
37

 

Berdasarkan observasi awal pada kelas X, XI, XII Administrasi 

Perkantoran diketahui bahwa 40% anak tidak memperhatikan pelajaran 

dengan baik dan hanya 15% yang aktif bertanya. Masalah yang diteliti 
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dalam penelitian ini yaitu adakah pengaruh positif lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan motivasi belajar, terhadap perilaku 

belajar siswa Administrasi Perkantoran di SMK Masehi PSAK 

Ambarawa secara simultan maupun parsial. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh positif lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan motivasi belajar terhadap perilaku belajar 

siswa Administrasi Perkantoran di SMK Masehi PSAK Ambarawa 

secara simultan maupun parsial. Populasi yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah semua siswa jurusan Administrasi Perkantoran yang 

berjumlah 46 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara angket 

atau kuesioner dan dokumentasi. Metode analisi data menggunakan 

analisis deskriptif persentase dan analisis regresi linier berganda.  Hasil 

dari analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu Y =  

2,821 +  0,164X1 +  0,172X2 +  0,168X3 +  e. Ada pengaruh secara 

simultan sebesar 55,4%. Sedangkan pengaruh secara parsial 

lingkungan keluarga 10,4%, lingkungan sekolah 9,6%, motivasi 

belajar sebesar 9,9%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 

pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan motivasi 

belajar, terhadap perilaku belajar siswa Administrasi Perkantoran di 

SMK Masehi PSAK Ambarawa secara simultan maupun parsial. Saran 

untuk penelitian ini adalah meningkatkan perhatian orang tua, sekolah 

agar menciptakan suasana nyaman, jauh dari kebisingan, serta agar 
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selalu memotivasi siswa  untuk siswa bekembang sehingga 

mendukung terciptanya perilaku belajar yang baik. 

Dari beberapa telaah hasil penelitian terdahulu diatas penulis 

mengambil skripsi dengan model judul kuantitatif dengan alasan 

karena mempunyai beberapa persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan sekarang. persamaannya terletak pada variabel X (variabel 

independen) mengenai lingkungan belajar yang difokuskan di 

lingkungan sekolah. Sedangkan Penelitian sekarang mengambil 

lingkungan belajar untuk variabel X (variabel independen) dan etika 

siswa untuk variabel Y (variabel dependen). 

C. Kerangka Berfikir 

Dalam pembentukan sebuah karakter, moral, akhlak, budi pekerti 

serta etika tidak terlepas dari pengaruh lingkungan tempat dimana setiap 

individu tumbuh dan perkembang di dalamnya. Sedangkan dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi etika siswa. Faktor dari luar siswa yang berkaitan erat dengan 

etika siswa adalah lingkungan belajar siswa. Lingkungan belajar itu sendiri 

dibagi menjadi tiga antara lain lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Tetapi  lingkungan yang besar pengaruhnya terhadap etika siswa salah 

satunya yaitu melalui lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan 

lingkungan pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga. Pendidikan di 
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lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang cukup penting pada siswa 

dalam mempengaruhi dan membentuk etika. Di dalam lingkungan sekolah 

para siswa dididik untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan 

bertingkah laku baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan 

kerangka berpikir penelitian tentang pengaruh lingkungan belajar terhadap 

etika siswa, sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir 

Bagan diatas menunjukan bahwa lingkungan belajar (X) sebagai 

variabel bebas serta etika siswa (Y) sebagai variabel terikat. Dapat diartikan 

lingkungan belajar dan lingkungan sekolah sebagai faktor yang 

mempengaruhi etika siswa.   

 

Lingkungan Belajar 

Sekolah Keluarga Masyarakat 

Etika Siswa 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir, landasan teori dan telaah hasil 

penelitian terdahulu di atas, peneliti menggunakan 2 jenis hipotesis yang 

diuji, yaitu : 

1. Hipotesis verbal 

Hipotesis verbal dalam penelitian ini adalah : 

HO : Tidak ada korelasi positif yang signifikan antara 

lingkungan belajar terhadap etika siswa kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017. 

H1 : Ada korelasi positif yang signifikan antara lingkungan 

belajar terhadap etika siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017. 

2. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah : 

HO : X Y = 0 

H1 : X Y ≠ 0 

HO : Tidak ada korelasi positif yang signifikan antara variabel 

X dan variabel Y 

H1 : Ada korelasi positif yang signifikan antara variabel X dan 

variabel Y. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai ”cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.38
 Untuk menganalisis data yang 

sudah terkumpul menggunakan metode kuantitatif jenis korelasional melalui 

analisis regresi linear sederhana yaitu bertujuan untuk menganalisis besarnya 

pengaruh variabel bebas (independent) terhadap variabel terikat 

(dependent).
39

  

Dalam rancangan penelitian ini, penulis menggunakan satu variabel 

independent (variabel bebas) dengan satu variabel dependent (variabel 

terikat). Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
40

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini termasuk dalam 

penelitian kuantitatif jenis korelasional dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat  yaitu 

lingkungan belajar dengan etika siswa.  
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Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data dan bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian variabel. 

Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel yaitu : 

a. Lingkungan belajar sebagai variabel bebas (independen) adalah 

merupakan variabel menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (lingkungan belajar terhadap etika siswa kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 

2016/2017) 

b. Etika siswa atau menyangkut perilaku siswa sebagai variabel terikat 

(dependen) adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

 

 

           Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Lingkungan Belajar 

(X) 

Etika Siswa 

(Y) 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi ialah “kumpulan yang lengkap dari elemen-elemen 

yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya”.41
 

Populasi juga dapat diartikan sebagai “keseluruhan data yang menjadi 

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan”. 

Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Jika setiap 

manusia memberikan suatu data, maka banyaknya atau ukuran populasi 

akan sama dengan banyaknya manusia.
42

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III di 

MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. Berdasarkan perhitungan 

penulis terdapat 45 siswa-siswi. 

2. Sampel  

Sampel dapat diartikan sebagian dari populasi, atau kelompok 

kecil yang diamati.
43

 Sampel terdiri dari sekelompok individu yang 

dipilih dari kelompok yang lebih besar di mana pemahaman dari hasil 

penelitian akan diberlakukan.
44

 Bila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

                                                           
41

 Supranto, Teknik Sampling Untuk Survey Dan Eksperimen (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 

1998), 8. 
42

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta :Rineka Cipta, 2009), 118. 
43

 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif  (Bandung : 

Alfabeta, 2012), 34. 
44

 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan 

(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 133. 
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keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi tersebut.
45

  

Karena jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, 

maka peneliti menggunakan teknik sampel jenuh. Sampel jenuh adalah 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Sampel pada penelitian ini adalah peserta didik kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo yang 

berjumlah 45 siswa-siswi. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, instrumen pengumpulan data menentukan 

kualitas data yang dikumpulkan, dan kualitas data yang dikumpulkan ini 

menentukan kualitas penelitiannya. Instrumen penelitian adalah suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. 
46

 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data tentang lingkungan belajar siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Data tentang etika siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. 

                                                           
45

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

(Bandung : Alfabeta, 2010), 118. 
46
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3. Data tentang pengaruh lingkungan belajar terhadap etika siswa kelas 

III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017. 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

                                            Tabel 3.1 

                          Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data tersebut, digunakan angket yang berupa 

pertanyaan. Kisi-kisi angket tersebut adalah sebagai berikut : 

Judul Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator 

No. Item 

soal 

PENGARUH 

LINGKUNGAN 

BELAJAR 

TERHADAP 

ETIKA SISWA 

KELAS III 

MADRASAH 

IBTIDAIYAH 

MA’ARIF 
SETONO 

JENANGAN 

PONOROGO 

TAHUN 

PELAJARAN 

2016/2017 

X = 

Lingkungan 

Belajar 

Fisik  a. keadaan 

gedung 

sekolah 

b. alat pelajaran 

15,16 

 

 

10,11 

 
 

 

Sosial  
 

 

b.  relasi guru  

dengan siswa 

c. relasi siswa  

dengan siswa 

4,5 

 

6,7 

 Akademis  d. metode 

mengajar 

e. kurikulum 

f. disiplin 

sekolah 

g. waktu 

sekolah 

h. standar 

pelajaran 

diatas ukuran 

i. metode 

belajar 

j. tugas rumah 

1,2 

 

3 

8,9 

 

12,13 

 

14 

 

 

17,18,19 

 

20 
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Y = Etika 

Siswa 
 

Faktor 

intern  

 

 

a. Insting atau 

naluri 

b. Adat atau 

kebiasaan 

(habit) 

c. Kehendak 

atau 

kemauan 

d. Suara batin 

atau suara 

hati 

e. Keturunan 

1,2,3,4 

 

5,6,7,8,9 

 

 

10,11,12 

 

 

13,14,15 

 

 

16 

 Faktor 

Ekstern 

a. Pendidikan  

b. lingkungan 

17,18 

19,20 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang standart data yang ditetapkan.
47

 Dalam rangka 

memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan teknik atau metode sebagai berikut : 

1. Kuesioner (Angket) 

Menurut Mustaqim Metode kuesioner (angket) adalah “suatu 

daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah 

atau bidang yang akan diteliti, dengan alat ini orang dapat diketahui 

                                                           
47
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tentang keadaan/data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap atau 

pendapat lain-lain”.48
 

Sedangkan Sugiyono menjelaskan bahwa angket merupakan 

“teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab”.49
 Dalam penelitian ini angket yang berupa pertanyaan 

digunakan untuk memperoleh data tentang lingkungan belajar dan etika 

siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. 

Dalam pelaksanaannya angket diberikan kepada siswa-siswi kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo untuk dijawab 

dan diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk mendapatkan 

data mengenai kondisi lingkungan belajar dan etika siswa, peneliti 

menggunakan skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok terhadap 

fenomena atau gejala sosial yang telah ditetapkan oleh peneliti yang 

kemudian disebut sebagai variabel penelitian. 

Dengan skala likert variabel yang diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang 

                                                           
48

 Mustaqim, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), 171. 
49

 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 

2013), 142. 
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menggunakan skala likert mempunyai gardasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata dan untuk keperluan analisis 

kuantitatif maka jawaban itu dapat diberi skor sebagaimana dibawah ini: 

a. Selalu    :  4 

b. Sering    :  3 

c. Jarang    :  2 

d. Tidak pernah  :  1 

2. Dokumentasi  

Metode dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto diartikan 

“suatu kegiatan mencari data atau hal-hal yang berkaitan dengan 

variabel yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya”.50
 Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo, struktur organisasi sekolah, dan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan sekolah yang sudah dalam bentuk dokumen. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi 

informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan 

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data 

                                                           
50

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 274. 
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dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data dengan 

tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi sehingga karakteristik atau 

sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk 

menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian baik 

berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi atau 

menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan 

data yang diperoleh dari sampel (statistik). 

1. Pra Penelitian  

a. Uji validitas 

Validitas adalah ”suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen”. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. 

Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti.
51

 secara mendasar, validitas adalah keadaan yang 

menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu 

mengukur apa yang akan diukur.  

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung validitas 

instrumen adalah rumus korelasi yang dikemukakan oleh Pearson, 

                                                           
51
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yang dikenal dengan rumus korelasi product moment. Adapun 

rumusnya adalah sebagai berikut : 

=  
  − ( ) ( ) {   2 −   )2  {   2 − ( )2}

 

Rxy = Angka indeks Korelasi product moment   = Jumlah seluruh nilai X   = Jumlah seluruh nilai Y   = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y 

 = Jumlah responden 

Dalam hal analisis item ini Masrur sebagaimana dikutip dari 

Sugiyono menyatakan “Teknik korelasi menentukan validitas item 

ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak 

digunakan”. Selanjutnya dalam memberikan interprestasi terhadap 

koefisien korelasi, Masrur menyatakan “Item yang mempunyai 

korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang 

tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang 

tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi 

adalah kalau r = 0.3”. jadi kalau korelasi antara butir dengan skor 

total kurang dari 0.3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan 

tidak valid. Untuk mengetahui validitas data, peneliti melakukan 

penyebaran angket dengan instrumen kondisi lingkungan belajar dan 

etika siswa (20 item soal) kepada 33 siswa kelas IV MI Ma’arif 
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Setono Jenangan Ponorogo. Adapun hasil dari angket uji coba untuk 

etika siswa dapat dilihat pada lampiran 1, dan perhitungan jawaban 

angket pada lampiran 5. 
52

 

Adapun perhitungan validitas pada tiap item soal dengan 

menggunakan rumus product moment yaitu merupakan suatu teknik 

untuk mencari korelasi antara 2 varian yang sering digunakan. Dalam 

penyajian validitas ini penulis akan menuliskan perhitungan setiap 

item soal. Untuk variabel lingkungan belajar siswa-siswi dari 20 butir 

soal terdapat 14 butir soal yang dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 

4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Adapun untuk 

mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas variabel 

lingkungan belajar siswa siswi dapat dilihat pada lampiran 3. 

Sedangkan untuk variabel etika siswa terdapat 16 butir soal yang 

dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 19, 20. Adapun untuk mengetahui skor jawaban angket 

untuk uji validitas variabel etika siswa dapat dilihat pada lampiran 4. 

Nomor-nomor yang dianggap valid tersebut kemudian dipakai untuk 

pengambilan data dalam penelitian ini. 
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                             Tabel 3.2 

                         Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian 

Variabel No. Soal “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan 

Belajar 

(X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0.625469 0,349 Valid 

2 0.015391 0,349 Drop 

3 0.114783 0,349 Drop  

4 0.519831 0,349 Valid 

5 0.663059 0,349 Valid 

6 0.29219 0,349 Drop  

7 0.507116 0,349 Valid 

8 0.490329 0,349 Valid  

9 0.099296 0,349 Drop  

10 0.52757 0,349 Valid 

11 0.333264 0,349 Drop  

12 0.606644 0,349 Valid 

13 0.543634 0,349 Valid 

14 0.608765 0,349 Valid 

15 0.539686 0,349 Valid 

16 0.602565 0,349 Valid 

17 0.649564 0,349 Valid 

18 0.582757 0,349 Valid 

19 0.206973 0,349 Drop  

20 0.481413 0,349 Valid 

                                                                          

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

                          Tabel 3.3 

                            Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian 

Variabel No. Soal “r” Hitung “r” Tabel Keterangan 

 

 

 

 

 

 

Etika Siswa 

(Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0.58676 0,349 Valid 

2 0.25019 0,349 Drop  

3 0.37204 0,349 Valid 

4 0.38327 0,349 Valid 

5 0.03333 0,349 Drop 

6 0.46155 0,349 Valid 

7 0.38428 0,349 Valid 

8 0.47373 0,349 Valid 

9 0.45143 0,349 Valid   

10 0.54485 0,349 Valid 

11 0.4234 0,349 Valid 

12 0.15611 0,349 Drop  

13 0.37495 0,349 Valid 

14 0.52136 0,349 Valid 

15 0.53692 0,349 Valid 

16 0.38957 0,349 Valid 

17 0.37675 0,349 Valid 

18 -0.3081 0,349 Drop  

19 0.57209 0,349 Valid 

20 0.43629 0,349 Valid 

   

Nomor-nomor pernyataan yang dianggap valid tersebut 

kemudian dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini. 

Dengan demikian, butir pernyataan instrumen dalam penelitian ini 

ada 30 butir pernyataan yang terdiri dari 14 butir pernyataan untuk 

variabel lingkungan belajar, dan 16 butir pernyataan untuk variabel 

etika siswa. 
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b. Uji reliabilitas  

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 

juga menunjuk pada adanya konsisten dan stabilitas nilai hasil skala 

pengukuran tertentu. Reliabilitas berkonsentrasi pada masalah 

akurasi pengukuran dan hasilnya.
53

  

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis 

reliabilitas instrumen ini apabila data yang diperoleh genap adalah 

teknik Belah Dua (split half) yang dianalaisis dengan menggunakan 

rumus Sperman Brown di bawah ini : ��  =  
2�

1+�  

Keterangan : 

��   =  reabilitas internal seluruh instrumen 

�  = korelasi product moment antara belahan pertama dan 

kedua 
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Langkah-langkahnya dijelaskan sebagai berikut : 

Langkah 1  : Mengelompokkan item soal menjadi 2 bagian yaitu 

kelompok item ganjil dan item genap. Lihat 

lampiran 5 dan lampiran 6. 

Langkah 2  : Mencari koefisien korelasi untuk variabel 

lingkungan belajar dengan rumus Product Moment 

antara belahan pertama (skor ganjil) dan belahan 

kedua (skor genap). 

 

 

                rxy  = 
 45  19784 − 946  (926) [(45  20302− 946)2] [(45  19566−(926)2  

 

             rxy   = 
890280−875996  913590−894916 (880470−857476 ) 

 

 

             rxy   = 
14284  18674    22994  

 

             rxy   = 
14284 429389956

 

 

             rxy   = 
14284

20721 ,726665507
 

 

             rxy   = 0,6893247957 

 

Langkah 3       : Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam     

rumus Sperman Brown. 

�� =  
2�

1+�  = 
2  0,6893247957

1+0,6893247957
 = 

1,3786495914

1,6893247957
 

�  = 
N(∑XY) ˗ (∑X) (∑Y)  [  2˗  )2 [  2˗ ( )2] 
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               = 0,8160950428 (dibulatkan menjadi 0,816) 

    Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas, dapat diketahui 

nilai reliabilitas instrumen pada variabel lingkungan belajar (X) 

sebesar 0,816, kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada 

taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,349. Jadi “r” hitung > dari 

“r” tabel, yaitu 0,816 > 0,349, maka instrumen pada variabel 

lingkungan belajar (X) reliabel dan dapat digunakan untuk 

penelitian. 

Sedangkan untuk variabel etika siswa MI Setono Jenangan 

Ponorogo : 

 

 

            rxy  = 
 45  20446  − 910  (989) [(45  19158− 910)2] [(45  22427−(989)2  

 

            rxy   = 
920070−899990  862110−828100  (1009215−978121 ) 

 

 

            rxy   = 
20080  34010    31094  

 

            rxy   = 
20080 1057506940

 

 

            rxy   = 
20080

32519,331788952
 

 

            rxy   = 0,6174788624 

�  = 
N(∑XY) ˗ (∑X) (∑Y)  [  2˗  )2 [  2˗ ( )2] 
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Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus 

Sperma Brown berikut : �� =  
2�

1+�  = 
2  0,6174788624

1+0,6174788624
 = 

1,2349577249

1,6174788624
 

    = 0,7635077982 (dibulatkan menjadi 0,763) 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas, dapat diketahui 

nilai reliabilitas instrumen pada variabel etika siswa (Y) sebesar 

0,763, kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,349. Jadi “r” hitung > dari “r” 

tabel, yaitu 0,763 > 0,349, maka instrumen pada variabel etika 

siswa (Y) reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian. 

2. Tahap Pasca Penelitian 

a. Rumusan Masalah 1 dan 2 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul 

yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 
54

 Untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan, teknis analisis data menggunakan statistik. Karena 

kuantitatif, maka kegiatan ini merupakan interpretasi terhadap data 

melalui angka-angka. 
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Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 

2 yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan cara mengetahui 

nilai Mean dan Standar Deviasi terlebih dahulu. Rumus untuk nilai 

Mean dan Standar Deviasi adalah sebagai berikut : 

1) Terlebih dahulu membuat tabel distribusi frekuensi.
55

 

2) Memasukkan data ke dalam rumus Mean. Adapun rumus Mean : 

Mx  =  �
 dan My =  �

 

Keterangan : 

Mx atau My      = Mean yang dicari  �  atau  �   = Jumlah dari hasil perkalian antara 

midpoint dengan frekuensinya 

N                       = Number of case 

3) Memasukkan data ke dalam rumus Standar Deviasi adalah sebagai 

berikut : 

Rumus untuk variabel X : 

SDx  =   � 2  
 -   �   

 

Keterangan : 

SDx    = Deviasi Standar variabel X 
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Aksara, 2013), 125. 



66 

 

 

 � 2 = Jumlah perkalian antara frekuensi masing-masing 

x
2
 
 

         = Number of case 

Sedangkan untuk rumus Standar Deviasi variabel Y sebagai 

berikut: 

SDy  =   � 2  
 -   �   

Keterangan : 

SDy    = Deviasi Standar variabel Y  � 2 = Jumlah perkalian antara frekuensi masing-masing y
2 

         = Number of case 

4)   Setelah perhitungan mean dan standar deviasi ditemukan hasilnya, 

kemudian membuat table pengkategorian baik, cukup, dan sedang. 

Dengan menggunakan rumus : 

( )  + 1. SDx  dikatakan baik,  

( )  - 1 SDx  dikatakan kurang dan  

(c)  Antara  - 1 SDx  sampai  + 1. SDx  dikatakan cukup.56  

5)   Setelah dibuat pengelompokkan kemudian dicari frekuensinya dan              

hasilnya diprosentasekan dengan rumus : 

P =  x 100% 
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 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 
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Keterangan: 

P = Presentase 

F = Frekuensi  

N = Number of cases (banyaknya individu) 

b. Uji Normalitas   

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data 

adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji 

statistik berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi 

normal, maka digunakan uji statistik nonparametrik.  

Adapun teknik yang digunakan untuk uji normalitas dalam 

penelitian ini adalah menggunakan rumus Lilifors dengan rumus :
57

 

1) Merumuskan hipotesis 

Ho : data berdistribusi tidak normal 

Ha : data berdistribusi normal 

2) Menghitung Mean dan Standar Deviasi 

3) Menghitung FKB (Frekuensi Komulatif Bawah) 

4) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (F/N) 

5) Menghitung masing-masing FKB dibagi jumlah data (FKB/N) 

6) Menghitung nilai Z dengan rumus : 
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 Retno Widyaningrum, Statistik Edisi Revisi (Yogyakarta :Pustaka Felicha), 208-209. 
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Z = 
−

 

Keterangan : 

X = nilai asli  

 = simpangan baku 

 = standar deviasi (simpangan baku) 

7) Menghitung P ≤ Z 

Probabilitas nilai Z dapat dicari pada table Z, pada taraf signifikasi 

yang terletak pada leher table. Untuk negatif ada diluar Z dan 

untuk nilai positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan Z + 0,5. 

8) Menghitung nilai L dengan tabel Lilifors dengan kriteria pengujian 

sebagai berikut : 

Tolak Ho jika Lmax > Ltabel  

Terima Ho jika Lmax < Ltabel  

                                 Tabel 3.4 

            Hasil Uji Normalitas Rumus Liliefors 

 

Variabel N 

Kriteria 

Pengujian Ho Keterangan 

LMaksimum LTabel 

Lingkungan 

Belajar 
45 0,123 0,886 

Data berdistribusi 

normal 

Etika Siswa 45 0,117 0,886 
Data berdistribusi 

normal 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui Lmaximum untuk variabel X dan 

Ltabel untuk variabel Y. Selanjutnya dikonsultasikan kepada Ltabel nilai 
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kritis uji Liliefors taraf signifikansi 0,05%. Dari konsultasi dengan 

diperoleh hasil bahwa untuk masing-masing Lmaximum lebih kecil dari 

Ltabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

variabel X dan variabel Y sampel data berdistribusi normal. Oleh 

karena itu, penggunaan statistik regresi untuk pengajuan hipotesis 

dapat dilanjutkan. Adapun perhitungan uji normalitas data dengan 

Liliefors secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 9.` 

c. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas diperlukan jika kita membandingkan berapa 

kelompok data. Uji ini sangat perlu terlebih dahulu untuk menguji 

homogenitas variansi dalam membandingkan dua kelompok atau lebih. 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui homogenitas data lingkungan 

belajar dengan etika siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Setono Jenangan Ponorogo, peneliti menggunakan rumus homogenitas 

uji Harley. 

Uji Harley dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

Langkah 1  : Menghitung standar deviasi, lihat di lampiran 11. 

Langkah 2  : Menghitung SD dengan rumus di bawah ini :  

                            =   � ² −   �  2
  

                             =   � ² −   �  2
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Langkah 3     : Menggunakan rumus Harley sebagai berikut : 

                  F (max) =
� �  � �  � =

2

�2  

   Langkah 4 : Membandingkan F(max) hasil hitungan dengan F  

(max) tabel, kemudian membuat kesimpulan. 

d. Rumusan Masalah 3 

Adapun teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab 

pengajuan hipotesis atau rumusan masalah ketiga adalah teknik 

analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana ini 

berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel 

yang mempengaruhi disebut variabel prediktor, dengan lambang X dan 

varabel yang dipengaruhi disebut variabel kriterium dengan lambang 

Y. Adapun rumus yang digunakan adalah :  

ŷ = b0 + b1. X 

Keterangan : 

ŷ  = Variabel kriterium 

b0 = Bilangan konstan 

b1 = Koefisien arah regresi linier 

x  = Variabel prediktor 

karena teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik regresi linier, yang termasuk dalam penelitian parametris yang 

bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel yang akan 
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dianalisis harus berdistribusi normal dan linier. Untuk itu, sebelum 

penulis akan menggunakan teknik statistik parametris sebagai 

analisisnya, kenormalan data harus diuji terlebih dahulu, apakah data 

yang akan dianalisis itu berdistribusi normal atau tidak.
58

 Seperti yang 

dikemukakan di atas, sebelum melangkah ke pengujian hipotesis 

(analisis), penulis melakukan uji normalitas menggunakan rumus 

Lilifors. 

Untuk mengetahui rumusan masalah 3 peneliti menggunakan 

rumus Regresi Linier Sederhana . Adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut : 

Langkah 1 : Mengidentifikasi variabel 

              Variabel independen : lingkungan belajar (X) 

              Variabel dependen : etika siswa (Y) 

Langkah 2 : Mengestimasi/menaksir model 

Langkah 3 : Buat tabel perhitungan 

                    Menghitung nilai     = 
 

 

Langkah 3 : Menghitung nilai dengan rumus ỹ 

ỹ = 
 

 

                                                           
58

 Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung : CV.Alfabeta, 2002), 69. 



72 

 

 

Langkah 4 : Menghitung nilai b1 dengan rumus b1 

b1 = 
   −     ỹ   2 −   2  

Langkah 5 :  Menghitung nilai b0 dengan rumus b0  

b0 = ỹ - b1   
  Langkah 6 : Mendapatkan model atau persamaan regresi linier  

sederhana ỹ = b0 + b1.x kemudian menginterprestasikan. 

Langkah 7  : Uji signifikasi model 

a. Menghitung nilai SSR  

SSR = (b0   + b1  ) - 
   2

 

b. Menghitung nilai SSE 

SSE =  2 – (b0   + b1  ) 

c. Menghitung nilai SST  

                SST = SSR +SSE 

d. Menghitung nilai MSR 

               MSR = ��  

e. Menghitung nilai MSE 

               MSE = −2
 

Langkah 8 : Membuat tabel anova dengan perhitungan yang telah di 

dapatkan. 
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Langkah 9  : Pengujian parameter secara overall 

                 Uji Overall 

           Hipotesis : 

                                       Ho : β1 = 0 

           H1 : β1 ≠ 0 

           Daerah penolakan : 

                                        Fhitung =  

                                                                      Ftabel = Fa  (1 ; n-2) 

Langkah 10 : Buat kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Setono. 

MI Ma’arif Setono diresmikan pada tanggla 1 Agustus 1955 oleh 

Organisasi NU Setono. Tokoh-tokoh pendiri MI Ma’arif Setono ini adalah 

Ahmad Ba’asyir, K. Abdul Aziz, Syajid Singodimejo, dan M. Umar.  

MI Ma’arif Setono didirikan di atas tanah wakaf dari Bapak 

Ahmad Ba’asyr dan Bapak Slamet, Hs dengan luas tanah 756 m2
 dan luas 

bangunan 480 m
2
. Pada tanggal 19 Agustus 2002 tanah wakaf tersebut baru 

diproses ke PPAIW dan kantor aqraria dengan homor W. 2. a/ 06/ 02 th 

2002 dan w. 2 a/05/02 th 2002 sampai sekarang sertifikat kepemilikan 

tanah masih diproses.  

Pada awal didirikan kegiatan belajar mengajar di Madrasah ini 

dilaksanakan pada sore hari dengan nama Madin Ma’arif Setono, kemudian 

atas dasar keputusan Menteri Agama RI no. K/4/C.N/Agama pada tanggal 

1 Maret 1963 (1 Syawal 1382) sderta Departemen Agama Kabupaten 

Ponorogo no. m/3/;195/A/1987, Madrasah ini diakui dan diberi nama 

MWB (Madrasah Wajib Belajar) dengan kegiatan belajar mengajar 

dilaksanakan pagi hari. Pada waktu itu Ujian Akhir Nasional untuk kelas 
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masih bergabung dengan Sekolah Dasar karena masih belum dapat 

melaksanakan ujian sendiri.  

Setelah ada keputusan (SKB) tiga materi, Madrasah wajib belajar 

mengubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah setara dengan SD dengan Ijazah 

yang juga setara dengan SD. MI Ma’arif Setono dapat melaksanakan UAN 

sendiri dibawah pengawasan Departemen Agama, MI Ma’arif Setono juga 

mendapatkan bantuan dari Depag Kabupaten Ponorogo. 

Dari awal didirikan hingga sekarang, MI Ma’arif Setono 

mengalami enam pergantian Kepala Sekolah, yaitu:  

a. Maesaroh, A. MA   (1968-1972) 

b. M. Daroini, BA   (1973-1977) 

c. Sandi Idris, BA   (1978-1982) 

d. Sudjiono    (1983-2003) 

e. Suparmin, A. MA  (2003-2007) 

f. Maftoh Zaenuri, S. Ag  (2007- sekarang) 

 

2. Letak Geografis MI Ma’arif Setono  

MI Ma’arif Setono terletak di jalan Batoro Katong No. 1 Desa 

Setono Kecamatan Jenangan Ponorogo. Adapun batas-batas MI Ma’arif 

Setono adalah sebagai berikut :  
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a. Sebelah utara berbatasan dengan makam Batoro Katong.  

b. Sebelah selatan  berbatasan dengan Desa Singosaren. 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kadipaten. 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Japan. 

 

3. Visi dan misi  

 

Visi  : "Membentuk anak yang berakhlaqul karimah berkwalitas  

  

Dalam Imtek dan IPTEK berwawasan Aswaja" 

 

Misi : 

1. Mengembangkan SDM untuk meningkatkan kwalitas 

profesional para guru dan karyawan serta lingkungan Madrasah 

  

2. Efektifkan KBM dan mengoptimalkan kegiatan ekstra 

kurikuler serta meningkatkan ketrampilan sejak dini 

  

3. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana belajar 

Mengajar 

 

4. Struktur Organisasi MI Ma’arif Setono  

MI Ma’arif Setono berada dibawah naungan Departemen Agama 

dan Binaan LP Ma’arif Setono dengan pelindung Kepala Kelurahan 

Setono. MI Ma’arif Setono dipimpin oleh kepala Sekolah yang 

membawaui bidang-bidang antara lain bidang pembinaan dan penyuluhan, 

bidang tata usaha, bendara bos, waka bidang kurikulum, waka bidang 
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kesehatan, waka bidang humas, waka bidang sarana dan prasarana, wali 

kelas dan seksi-seksi, diantaranya pramuka, muhadhoroh, hadroh, UKS, 

koprasi dan kantin.  

Kedudukan dan posisi masing-masing jabatan dalam MI Ma’arif 

Setono ditunjukkan dalam struktur organisasi yang jelas sebagaimana 

terlihat pada lampiran 2. Struktur organisasi MI Ma’arif Setono terdiri dari 

Kepala Madrasah, pendidik dan peserta didik. Adapun tugas masing-

masing dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kepala Madrasah.  

Kepala Madrasah berfungsi dan bertugas sebagai educator, 

manager, administrator,dan supervisor, pemimpin/leader, innovator, serta 

sebagai motivator. 

2. Pendidik .  

Pendidik bertanggung jawab kepada Kepala Madraasah dan 

mempunyai tugas melaksnakan kegiatan PBM secara efektif dan efisien. 

3. Wali Kelas.  

Wali kelas membantu Kepala Madrasah dalam mengelola kelas, 

penyelenggaraan administrasi kelas, penyusunan pembuatan statistik 

bulanan peserta didik, pengisian daftar kumpulan nilai peserta didik 

(legger), pembuatan catatan khusus tentang peserta didik, pencatatan 
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mutasi peserta didik, pengisian buku laporan penilaian hasil belajar dan 

pembagian buku laporan hasil belajar. 

4. Pustakawan Madrasah.  

Pustakawan Madrasah berperan dalam perencanaan pengadaan, 

pemeliharaan, perbaikan, penyimpanan, investasi barang, dan 

pengadministrasian buku-buku atau bahan-bahan pustaka atau media 

elektronika, pengurusan pemeliharaan, merencanakan pengembangan, 

penyusunan tata tertib, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

perpustakaan secara berkala. 

5. Pengurus Madrasah.  

Pengurus Madrasah berperan dalam mengurus berbagai hal yang 

berkaitan dengan sarana dan prasarana. 

 

5. Kurikulum MI Ma’arif Setono  

Kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang 

harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegatan pembelajaran yang 

dituangkan dalam kopetensi dimana peserta didik harus menguasai sesuai 

dengan beban belajar yang ditentukan.  

Kurilukum MI terdiri atas 3 komponen, yaitu Komponen Mata 

Pelajaran, Muatan Lokal, dan Pengembangan Diri. Adapun struktur 

kurikulum MI Ma’arif Setono adalah dijelaskan pada lampiran 23. 
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B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa-siswi 

kelas III MI Ma’arif setono Jenangan Ponorogo, yang berjumlah 45 siswa. 

Pada bab ini dijelaskan masing-masing deskripsi data variabel penelitian yaitu 

lingkungan belajar dan etika siswa.  

1. Deskripsi Data Tentang Lingkungan Belajar Siswa Kelas III Di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai lingkungan belajar, penulis 

menggunakan metode angket langsung yaitu angket dijawab oleh 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan objek adalah siswa-siswi  MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo, yaitu kelas III dengan jumlah 45 siswa. Adapun komponen 

yang diukur dapat dilihat dalam kisi-kisi berikut : 

                                      Tabel 4.1 

Kisi-Kisi Instrumen Tentang Lingkungan Belajar 

Variabel Sub Variabel Indikator No. Item soal 

Lingkungan 

Belajar (X) 

Variabel 

Independent 

 

 

Fisik  c. keadaan gedung 

sekolah 

d. alat pelajaran 

15,16 

 

10,11 

Sosial  
 

 

k.  relasi guru  

dengan siswa 

l. relasi siswa  

dengan siswa 

4,5 

 

6,7 

 

Akademis  m. metode 

mengajar 

n. kurikulum 

1,2 

 

3 
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Variabel Sub Variabel Indikator No. Item soal 

o. disiplin sekolah 

p. waktu sekolah 

q. standar 

pelajaran diatas 

ukuran 

r. metode belajar 

s. tugas rumah 

8,9 

12,13 

14 

 

 

17,18,19 

20 

 

Skor jawaban angket tersebut adalah berupa angka-angka yang 

diinterprestasikan sehingga mudah dipahami. Adapun sistem penskoran 

dalam pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala Likert. 

Dari masing-masing pernyataan ada empat alternatif jawaban yaitu 

sebagai berikut : 

a. Apabila menjawab selalu   (SL) : Skor 4 

b. Apabila menjawab sering  (SR) : Skor 3 

c. Apabila menjawab jarang   (JR) : Skor 2 

d. Apabila menjawab tidak pernah (TP) : Skor 1 

 

Selanjutnya skor jawaban angket lingkungan belajar siswa kelas 

III di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.2 

Skor Jawaban Angket Variabel Lingkungan Belajar 

No. Skor Lingkungan Belajar Jumlah Frekuensi 

1. 54 1 

2. 53 1 

3. 52 2 

4. 51 2 

5. 49 1 

6. 47 2 

7. 46 1 

8. 45 1 

9. 44 4 

10. 43 5 

11. 42 3 

12. 41 2 

13. 40 3 

14. 39 5 

15. 38 2 

16. 37 1 

17. 35 4 

18. 34 2 

19. 32 1 

20. 31 1 

21. 30 1 

Jumlah 45 
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Adapun secara terperinci penskoran jawaban angket dari 

responden dapat dilihat pada lampiran 11. 

2. Deskripsi Data Tentang Etika Siswa Kelas III Di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

Untuk mendapatkan data mengenai etika siswa, penulis 

menggunakan metode angket langsung yaitu angket dijawab oleh 

responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan objek adalah siswa-siswi  MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo, yaitu kelas III dengan jumlah 45 siswa. Adapun komponen 

yang diukur dapat dilihat dalam kisi-kisi berikut : 

           Tabel 4.3 

           Kisi-Kisi Instrumen Tentang Etika Siswa 

Variabel Sub Variabel Indikator 
No. Item 

soal 

Etika 

Siswa (Y) 

Variabel 

Dependent 

Faktor intern  

 

 

f. Insting atau naluri 

g. Adat atau kebiasaan 

(habit) 

h. Kehendak atau 

kemauan 

i. Suara batin atau suara 

hati 

j. Keturunan 

1,2,3,4 

5,6,7,8,9 

 

10,11,12 

 

13,14,15 

 

16 

 Faktor Ekstern c. Pendidikan  

d. Lingkungan 

17,18 

19,20 

 

Skor jawaban angket tersebut adalah berupa angka-angka yang 

diinterprestasikan sehingga mudah dipahami. Adapun sistem penskoran 
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dalam pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan skala Likert. 

Dari masing-masing pernyataan ada empat alternatif jawaban yaitu 

sebagai berikut : 

a. Apabila menjawab selalu   (SL) : Skor 4 

b. Apabila menjawab sering  (SR) : Skor 3 

c. Apabila menjawab jarang   (JR) : Skor 2 

d. Apabila menjawab tidak pernah (TP) : Skor 1 

Selanjutnya skor jawaban angket etika siswa kelas III di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Skor Jawaban Angket Variabel Etika Siswa 

No. Skor Etika Siswa Jumlah Frekuensi 

1. 62 1 

2. 61 1 

3. 59 1 

4. 52 1 

5. 51 1 

6. 50 1 

7. 49 1 

8. 47 3 

9. 46 3 
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10. 44 3 

11. 43 4 

12. 42 3 

13. 41 2 

14. 40 4 

15. 39 2 

16. 38 3 

17. 37 2 

18. 36 1 

19. 35 1 

20. 34 3 

21. 33 1 

22. 32 2 

23. 30 1 

Jumlah 45 

 

Adapun secara terperinci penskoran jawaban angket dari 

responden dapat dilihat pada lampiran 11 

C. Analisis Data (Pengajuan Hipotesis) 

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan memperoleh data yang 

penulis butuhkan sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini, data tersebut 

belum dapat dimengerti sebelum adanya analisis data yang dimaksud. Agar 

para pembaca dapat mengerti keadaan yang sebenarnya seperti dalam 
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gambaran yang ada dalam skripsi ini, akan dijelaskan dalam analisis di bawah 

ini : 

1. Analisis Data Tentang Lingkungan Belajar Kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo  

Dalam analisis ini untuk memperoleh data jawaban tentang 

lingkungan belajar kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo, dalam hal ini menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Memberi penilaian, dalam penilaian ini ada 4 kategori yaitu: 

1) Untuk jawaban SL mendapat skor 4 

2) Untuk jawaban SR mendapat skor 3 

3) Untuk jawaban JR mendapat skor 2 

4) Untuk jawaban TP mendapat skor 1 

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga rangking atau tiga 

tingkatan, dapat disusun dengan menjadi tiga kelompok, yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah.
59

 

b. Mencari mean dan standar deviasinya sebagai berikut : 

 

                                                           
59

  Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,2009),449. 
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                                                                          Tabel 4.5 

Penghitungan untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi dari 

lingkungan belajar kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 
Setono Jenangan Ponorogo 

No. X f fx x
2 

fx
2 

1 54 1 54 2916 2916 

2 53 1 53 2809 2809 

3 52 2 104 2704 5408 

4 51 2 102 2601 5202 

5 49 1 49 2401 2401 

6 47 2 94 2209 2209 

7 46 1 46 2116 2116 

8 45 1 45 2025 2025 

9 44 4 176 1936 7744 

10 43 5 215 1849 9245 

11 42 3 126 1764 5292 

12 41 2 82 1681 3362 

13 40 3 120 1600 4800 

14 39 5 195 1521 7605 

15 38 2 76 1444 2888 

16 37 1 74 1369 2738 

17 35 4 140 1225 4900 

18 34 2 68 1156 2312 

19 32 1 32 1024 1024 

20 31 1 31 961 961 

21 30 1 30 900 900 

Total  883 45 1875 38211 78857 

 

dari data di atas kemudian mencari mean dan standar deviasi 

dengan langkah sebagai berikut : 
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a).    Mencari Mean 

               Mx =  
 fx

 = 
1875

45
 =  41,66666667 

 

b).    Mencari Standar Deviai dari variabel X 

                           =   � ² −   �  2
  

                                =  78857

45
−  1865

45
 2

 

      =  1752,3777777778 −  41,66666667 2  

                             =  1752,3777777778 − 1736,1111111111  

                                =  16,26666667  

                             = 4,03319559 

Dari hasil dapat diketahui Mx = 41,66666667 dan SDx = 

4,03319559. Untuk menentukan lingkungan belajar yang baik, sedang, 

atau kurang, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus-rumus 

sebagai berikut : 

(1). Skor lebih dari Mx + 1. SDx adalah lingkungan belajar kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo baik. 

(2). Skor kurang dari Mx – 1. SDx adalah lingkungan belajar kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo kurang. 

(3). Skor antara Mx – 1. SDx sampai Mx + 1. SDx adalah lingkungan 

belajar kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo sedang. 
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                Mx + 1. SDx = 41,66666667 + 1 x 4,03319559 

                                      = 41,66666667+ 4,03319559 

                      = 45,69986226 

                      = 46 (dibulatkan) 

Mx – 1. SDx = 41,66666667 – 1 x 4,03319559 

                      = 41,66666667 – 4,03319559 

                      = 37,63347108 

                      = 38 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 46 

dikategorikan lingkungan belajar siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo baik, sedangkan kurang dari 38 

lingkungan belajar siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo kurang dan skor 38 – 46 lingkungan belajar siswa 

kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

sedang. 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang lingkungan belajar kelas 

III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.6  

Kategorisasi Lingkungan Belajar Kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1 > 46 10 22,22% Baik 

2 38 – 46 23 51,11% Sedang  

3         < 38 12 26,66% Kurang 

Jumlah 45 100 % - 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan lingkungan belajar siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi 

sebanyak 10 siswa dengan persentase 22,22%, dalam kategori sedang 

dengan frekuensi sebanyak 23 siswa dengan persentase 51,11%, dan 

dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 12 siswa dengan 

persentase 26,66%. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan belajar kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo dengan frekuensi sebanyak 45 siswa dengan 

persentase 51,11%  memiliki kategori sedang. Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa lingkungan belajar siswa kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo termasuk dalam 

kategori sedang. Adapun hasil dari pengkategorian ini secara terperinci 

dapat dilihat dalam lampiran 9. 
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2. Analisis Data Tentang Etika Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo  

Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban tentang ada 

tidaknya etika siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono 

Jenangan  Ponorogo, dalam hal ini menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a.  Memberi penilaian, dalam penilaian ini ada 4 kategori yaitu: 

1) Untuk jawaban SL mendapat skor 4 

2) Untuk jawaban SR mendapat skor 3 

3) Untuk jawaban JR mendapat skor 2 

4) Untuk jawaban TP mendapat skor 1 

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga rangking atau tiga 

tingkatan, dapat disusun dengan menjadi tiga kelompok, yaitu tinggi, 

sedang, dan rendah.
60

 

5)  Mencari mean dan standar deviasinya sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Penghitungan untuk Mencari Mean dan Standar Deviasi dari 

Etika Siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono 
Jenangan Ponorogo 

No. y F fy y
2 

fy
2 

1 62 1 62 3844 3844 

2 61 1 61 3721 3721 

                                                           
60

  Ibid,.449. 
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No. y F fy y
2 

fy
2 

3 59 1 59 3481 3481 

4 52 1 52 2704 2704 

5 51 1 51 2601 2601 

6 50 1 50 2500 2500 

7 49 1 49 2401 2401 

8 47 3 141 2209 6627 

9 46 3 138 2116 6348 

10 44 3 132 1936 5808 

11 43 4 172 1849 7396 

12 42 3 126 1764 5292 

13 41 2 82 1681 3362 

14 40 4 160 1600 6400 

15 39 2 78 1521 3042 

16 38 3 114 1444 4332 

17 37 2 74 1369 2738 

18 36 1 36 1296 1296 

19 35 1 35 1225 1225 

20 34 3 102 1156 3468 

21 33 1 33 1089 1089 

22 32 2 64 1024 2048 

23 30 1 30 900 900 

Total 1001 45 1901 45431 82623 

 

dari data di atas kemudian mencari mean dan standar deviasi 

dengan langkah sebagai berikut : 

a).    Mencari Mean 

               My =  
 fy

 = 
1901

45
 =  42,2444444444  

 

b).    Mencari Standar Deviai dari variabel Y 

                           =   � ² −   �  2
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                               =  82623

45
−  1901

45
 2

 

  =  1836,0666666667 −  42,2444444444 2  

                            =  1836,0666666667 − 1784,593086416  

                               =  51,4735802507  

                            = 7,1745090599 

Dari hasil dapat diketahui My = 42,2444444444 dan SDy = 

7,1745090599. Untuk menentukan etika siswa yang baik, sedang, atau 

kurang, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus-rumus 

sebagai berikut : 

(1). Skor lebih dari My + 1. SDy adalah etika siswa kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo baik. 

(2). Skor kurang dari My – 1. SDy adalah etika siswa kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo kurang. 

(3). Skor antara My – 1. SDy sampai My + 1. SDy adalah etika siswa 

kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

sedang. 

My + 1. SDy = 42,2444444444 + 1 x 7,1745090599 

                      = 42,2444444444 + 7,1745090599 

                      = 49,4189535043 

                      = 49 (dibulatkan) 
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My – 1. SDy = 42,2444444444 – 1 x 7,1745090599 

                      = 42,2444444444 – 7,1745090599 

                      = 35,0699353845 

                      = 35 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 49 

dikategorikan etika siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo baik, sedangkan kurang dari 35 etika siswa kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo kurang dan 

skor 35 – 49 etika siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo sedang. 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang etika siswa kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.8  

Kategorisasi Etika Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1          > 49 7 15,56% Baik  

2 35 – 49 30 66,67% Sedang  

3 < 35 8 17,78% Kurang 

Jumlah 45 100% - 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

etika siswa siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 7 siswa dengan 
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persentase 15,56%, dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 30 

siswa dengan persentase 66,67%, dan dalam kategori kurang dengan 

frekuensi sebanyak 8 siswa dengan persentase 17,78%. Dari perhitungan 

di atas dapat disimpulkan bahwa etika siswa kelas III Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo dengan frekuensi sebanyak 

45 siswa dengan persentase 66,67%  memiliki kategori sedang. Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa etika siswa kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo termasuk dalam 

kategori sedang. Adapun hasil dari pengkategorian ini secara terperinci 

dapat dilihat dalam lampiran 9. 

3. Analisis Data Tentang Pengaruh Lingkungan Belajar Terhadap 

Etika Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo 

a. Uji Normalitas 

sebelum melakukan analisis data tentang hubungan lingkungan 

belajar terhadap etika siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

Setono Jenangan Ponorogo, peneliti melakukan uji normalitas. Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui data dari masing-masing 

siswa yaitu lingkungan belajar dan etika siswa yang berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak.  
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Uji normalitas lingkungan belajar menggunakan rumus Lilifors dengan 

langkah-langkah sebagai berikut :  

Langkah 1 : Merumuskan hipotesa 

          Ho : data tidak berdistribusi normal 

                     Ha : data berdistribusi normal 

Langkah 2 : Membuat tabel distribusi frekuensi 

          Menghitung mean dan standar deviasi 

   Mx =  
 fx

                      

                             =  
1875

45
        

                   =  41,66666667   

             =   � ² −   �  2
  

                                     =  78857

45
−  1875

45
 2

 

         =  1752,3777777778 −  41,66666667 2   

                                  =  1752,3777777778 −  1736,1111111111  

                                      =  16,26666667  

                    = 4,03319559  

Langkah 3  : Menghitung nilai fkb 

Langkah 4 : Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data 

(f/n) 
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Langkah 5  : Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data 

(fkb/N) 

Langkah 6 : Menghitung nilai Z dengan rumus dengan X adalah data 

nilai asli deangan � adalah rata-rata populasi sedangkan � 

adalah simpangan baku (standar deviasi). Nilai Z akan 

dihitung setiap setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar. 

Dengan rumus di bawah ini : 

=  
− ��   

Langkah 7 :  Menghitung P ≤  Z 

Probalitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z yaitu 

dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian pada taraf 

signifikan yang terletak pada tabel. Untuk nilai negatif 

lihat kolom luas diluar Z. untuk nilai positif lihat kolom 

luas antara rata-rata dengan Z + 0,5. 

Langkah 8 : Untuk nilai L didapatkan dari selisih (fkb / N dan P ≤ Z). 

Data perhitungan uji normalitas dengan rumus lilifors 

lingkungan belajar terdapat di lampiran 10. 

Langkah 9 : Dengan melihat tabel dengan N = 45 dan taraf             

signifikan 0,05 maka 

                  Diperoleh angka pada tabel Lillifors adalah = 0,886. 

         Kriteria pengujian Tolak Ho jika Lmaksimum > Ltabel 
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             Terima Ho jika Lmaksimum < Ltabel 

  Dengan melihat hasil dari tabel nilai L maksimum adalah 0,123 

     maka nilai tersebut lebih kecil dari L table, dengan demikian 

keputusan yang dapat diambil adalah menerima Ho yang berarti 

distribusi data adalah normal. Adapun hasil perhitungan uji normalitas 

masing-masing variabel x dan variabel y dapat dilihat secara terperinci 

pada lampiran 9.  

Untuk uji normalitas etika siswa menggunakan rumus Lilifors dengan 

langkah-langkah sebagai berikut :  

Langkah 1 : Merumuskan hipotesa 

                     Ho : data tidak berdistribusi normal 

                               Ha : data berdistribusi normal 

Langkah 2 : Membuat tabel distribusi frekuensi 

                      Menghitung mean dan standar deviasi 

                                                My =  
 fy

               

                                         = 
1901

45
     

                              =  42,2444444444 

                                          =   � ² −   �  2
  

                                                =  82623

45
−  1901

45
 2
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                                   =  1836,0666666667 −  42,2444444444 2  

                                           =  1836,0666666667 − 1784,593086416  

                                               =  51,4735802507  

                                                = 7,1745090599 

Langkah 3 : Menghitung nilai fkb. 

Langkah 4 : Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data 

(f/N). 

Langkah 5 : Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data 

(fkb/N) 

Langkah 6 : Menghitung nilai Z dengan rumus dengan X adalah data 

nilai asali deangan � adalah rata-rata populasi sedangkan � 

adalah simpangan baku (standar deviasi). Nilai Z akan 

dihitung setiap setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar. 

Dengan rumus di bawah ini : 

=  
− ��   

Langkah 7  : Menghitung P ≤  Z 

Probalitas di bawah nilia Z dapat dicar pada tabel Z yaitu 

dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian pada taraf 

signifikan yang terletak pada tabel. Untuk nilai negative 

lihat kolom luas diluar Z. untuk nilai positip lihat kolom 

luas antara rata-rata dengan Z + 0,5. 
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Langkah 8 : Untuk nilai L didapatkan dari selisih (fkb / N dan P ≤ Z). 

Data perhitungan uji normalitas dengan rumus Lilifors 

etika siswa terdapat di lampiran 10. 

Langkah 9 : Dengan melihat tabel dengan N = 45 dan taraf signifikan 

0,05 maka 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas diperlukan sebelum kita membandingkan 

beberapa kelompok data. Adapun rumus yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan Uji Harley dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

Langkah 1 : Menghitung standar deviasi, lihat di lampiran 11. 

Langkah 2 : Menghitung SD dengan rumus di bawah ini :  

                                =   � ² −   �  2
  

                                                  =  78857

45
−  1875

45
 2

 

                                  =  1752,3777777778 −  41,66666667 2  

                                             =  1752,3777777778 −  1736,1111111111  

                                                  =  16,26666667  

                                        = 4,03319559 

                              =   � ² −   �  2
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                                                  =  82623

45
−  1901

45
 2

 

                                       =  1836,0666666667 −  42,2444444444 2  

                                             =  1836,0666666667 − 1784,593086416  

                                                  =  51,4735802507  

                                                 = 7,1745090599 

Langkah 3 : Menggunakan rumus Harley sebagai berikut : 

       F (max) =
� �  � �  � =

2

�2  

                                                      = 
4,03319559 2

7,1745090599 2 

                                                       = 
16,26666667

51,47358025
 

                                                       = 0,3160197249 

                                                       = 0,31 

Langkah 4 : Membandingkan F(max) hasil hitungan dengan F (max) 

tabel, dengan db = (n-1; k) = (45-1;2) = (44;2) pada taraf 

signifikansi 5% didapatkan 2,07. 

                    Hipotesis : Ho : data homogen 

                              Ha : data tidak homogen 

              Kriteria pengujian 

              Tolak Ho jika F(max) hit > F(max) tabel 
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              Terima Ho jika F(max) hit < F(max) tabel 

 Karena hasil hitungan F(max) hitung adalah 0,31, Dengan 

melihat hasil ternyata lebih kecil dari F(max) tabel 2,07, maka 

keputusan yang dapat diambil adalah menerima Ho berarti data 

berdistribusi Homogen. 

c. Uji Hipotesis  

Setelah diketahui data variabel x dan y berdistribusi normal 

maka bisa digunakan kedalam rumus regresi linier sederhana untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh antara keduanya. Untuk 

menganalisi data tentang pengaruh lingkungan belajar terhadap etika 

siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017, peneliti menggunakan teknik 

perhitungan Regresi Linier Sederhana  dengan rumus sebagai berikut: 

ŷ = b0 + b1. X 

Keterangan : 

ŷ  = Variabel kriterium 

b0 = Bilangan konstan 

b1 = Koefisien arah regresi linier 

x  = Variabel prediktor 

Selanjutnya dilakukan perhitungan. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut : 
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Langkah 1 : Mengidentifikasi variabel 

    Variabel independen : lingkungan belajar (X) 

    Variabel dependen : etika siswa (Y) 

Langkah 2 : Mengestimasi/menaksir model 

Langkah 3 : Buat tabel perhitungan 

   Menghitung nilai   
     = 

 
 

                                                      = 
1875

45
 

                                                      = 41,66666667 

Langkah 3 : Menghitung nilai dengan rumus ỹ 

                       ỹ = 
 

 

                                                      = 
1901

45
 

                                                      = 42,24444444 

Langkah 4 : Menghitung nilai b1 dengan rumus b1 

                      b1 = 
   −    ỹ  2 −  2  

  

                                                      = 
 80142  − 45  41,66666667   42,24444444   79697 −(45)(41,66666667 )2  

                                                      = 
80142−79208,33333 79697 −78124 ,99995
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                                                      = 
933,66667

1572,00005  
 

                                                      = 0,5939355218 

Langkah 5 : Menghitung nilai b0 dengan rumus b0  

                                                   b0 = ỹ - b1   
                                                       = 42,24444444 – (0,5939355218)(41,66666667) 

                                                       = 42,24444444 – 24,74731343 

                                                       = 17,49713101 

  Langkah 6 : Mendapatkan model atau persamaan Regresi Linier  

Sederhana  ỹ = b0 + b1.x kemudian 

menginterprestasikan.  

      ỹ = b0 + b1.x 

                             =  17,49713101 + 0,5939355218 x 

Langkah 7   : Uji signifikasi model 

f. Menghitung nilai SSR  

                                 SSR = (b0   + b1  ) - 
   2

 

                                       = ((17,49713101(1901) + (0,5939355218(80142)) −  
 1901 2

45
 

                                       = (33262,04605 + 47599,18059) – (80306,68889 
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                                       = (80861,22664 – 80306,68889) 

                                       = 554,53775 

g. Menghitung nilai SSE 

                            SSE =  2 – (b0   + b1  ) 

                                    = 82623 – ((17,49713101)( 1901) + (0,5939355218)(80142)) 

                                    = 82623 – (33262,04605 + 47599,18059) 

                                    = 82623 – 80861,22664 

                                    = 1761,77336 

h. Menghitung nilai SST  

                                 SST = SSR + SSE 

                                         = 554,53775 + 1761,77336 

                                         = 2316,31111 

i. Menghitung nilai MSR 

                                 MSR = ��  

                                           = 
554,53775

1
 

                                           = 554,53775 
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j. Menghitung nilai MSE 

                                 MSE = −2
 

                                          = 
1761,77336

45−2
 

                                           = 40,97147349 

Langkah 8 : Membuat tabel anova dengan perhitungan yang telah 

di dapatkan. 

 Tabel 4.9  

ANOVA 

Sumber 

Variasi 

Degres of 

Freedom (df) 

Sum of Square 

(SS) 

Mean Square (MS) 

Regresi K = 1 SSR = 554,53775 MSR = 554,53775 

Error 45 – 2 = 43 SSE = 1761,77336 MSE = 40,97147349 

Total N – 1 SST = 2316,31111  

 

Langkah 9 : Pengujian parameter secara overall 

                            Uji Overall 

                            Hipotesis : 

                            Ho : β1 = 0 



106 

 

 

                            H1 : β1 ≠ 0 

                            Daerah penolakan : 

                                                  Fhitung =  

                                  = 
554,53775

40,97147349
 

                                  = 13,53472801 

                                                    Ftabel = Fa  (1 ; n-2) 

     = F 0,05 (1 ; 45 – 2) 

     = 4,07 

Langkah 10 : Buat kesimpulan 

Karena Fhitung > Ftabel  maka tolak Ho artinya variabel 

lingkungan independen (X) yaitu lingkungan belajar secara signifikan 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yaitu etika siswa.  

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Interpretasi Parameter Model 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, didapatkan 

persamaan/model regresi linier sederhananya adalah : 

ỹ = b0 + b1.x 

  =  17,49713101 + 0,5939355218. x 
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Dari model tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan belajar 

akan naik apabila etika siswa ditingkatkan dan sebaliknya. 

Menginterpretasikan parameter model 

Menghitung nilai R
2 

R
2
 =  

                               = 
554,53775

2316,31111
 

                               = 0,2394055564 

                               = 23,94055564% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) diatas 

didapatkan nilai yang tergolong tinggi yaitu 23,94055564% artinya 

variabilitas/keragaman faktor lingkungan belajar (X) berpengaruh sebesar 

23,94055564% terhadap etika siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo (Y). Sedangkan 76,05944436% 

sisanya dipengaruhi faktor lain seperti perkembangan nilai, sikap dan 

perilaku individu. 
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2. Pembahasan 

a) Lingkungan Belajar Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Setono 

Jenangan Ponorogo 

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan 

belajar kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif  Setono Jenangan 

Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 10 

responden dengan persentase (22,22%), dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebanyak 23 responden dengan persentase (51,11%), dan 

dalam kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 12 responden 

dengan persentase (26,66%). Dengan demikian secara umum dapat 

dikatakan bahwa lingkungan belajar  kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif  Setono Jenangan Ponorogo sedang karena dinyatakan dalam 

kategori menunjukkan persentase 51,11%. 

b) Etika Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Setono Jenangan 

Ponorogo 

Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa etika siswa 

kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif  Setono Jenangan Ponorogo 

dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 7 responden dengan 

persentase (15,56%), dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 30 responden dengan persentase (66,67%), dan dalam 

kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 8 responden dengan 

persentase (17,78%). Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 
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bahwa etika siswa  kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif  Setono 

Jenangan Ponorogo sedang karena dinyatakan dalam kategori 

menunjukkan persentase 66,67% 

c) Pengaruh Lingkungan Belajar Terhadap Etika Siswa Kelas III 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif  Setono Jenangan Ponorogo 

Berdasarkan dari hasil statistik dikemukakan bahwa Fhitung > 

Ftabel maka Ho ditolak, artinya variabel (X) yaitu lingkungan belajar 

berpengaruh terhadap variabel (Y) yaitu etika siswa. Selanjutnya 

perhitungan sebelumnya juga didapatkan persamaan/model regresi 

linear sederhananya yaitu 17,49713101 + 0,5939355218.x. Dari model 

tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan belajar akan berkembang 

baik apabila etika siswa ditingkatkan dan sebaliknya. 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) didapatkan 

nilai sebesar 23,94055564%. Artinya variabilitas/keragaman faktor 

lingkungan belajar (X) berpengaruh sebesar 23,94055564% terhadap 

etika siswa (Y) dan 76,05944436% sisanya dipengaruhi faktor nilai, 

moral dan sikap individu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari uraian deskripsi data dan analisis data dalam penelitian ini dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Lingkungan belajar kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif  Setono 

Jenangan Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 10 

responden dengan persentase (22,22%), dalam kategori sedang dengan 

frekuensi sebanyak 23 responden dengan persentase (51,11%), dan dalam 

kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 12 responden dengan 

persentase (26,66%). Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

bahwa lingkungan belajar  kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif  Setono 

Jenangan Ponorogo sedang karena dinyatakan dalam kategori 

menunjukkan persentase 51,11%. 

2. Etika siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif  Setono Jenangan 

Ponorogo dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 7 responden 

dengan persentase (15,56%), dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 30 responden dengan persentase (66,67%), dan dalam kategori 

kurang dengan frekuensi sebanyak 8 responden dengan persentase 

(17,78%). Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa etika 

siswa  kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif  Setono Jenangan Ponorogo 
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sedang karena dinyatakan dalam kategori menunjukkan persentase 

66,67%. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan belajar terhadap etika 

siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

tahun pelajaran 2016/2017, yaitu dengan peroleh nilai dari hasil 

perhitungan Regresi Linier Sederhana  13,53472801 yang lebih besar dari 

nilai pada tabel distribusi frekuensi (df) 43 yang pada taraf signifikasi 5% 

diperoleh nilai 4,07 dan pada taraf signifikasi 1% diperoleh nilai 7,27. 

Berdasarkan perhitungan Koefisien Determinasi (R
2
) didapatkan nilai 

sebesar 23,94055564%. Artinya variabilitas/keragaman faktor lingkungan 

belajar (X) berpengaruh sebesar 23,94055564% terhadap etika siswa (Y) 

dan 76,05944436% sisanya dipengaruhi faktor nilai, moral dan sikap 

individu. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran-saran diberikan sebagai 

sumbangan pemikiran untuk meningkatkan lingkungan belajar baik terhadap 

etika siswa diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi sekolah  

Agar menciptakan suasana yang nyaman untuk siswa belajar di 

sekolah. Misalkan penataan ruang yang rapi, sirkulasi udara yang baik, 

serta menjaga suasana kelas agar tidak bising, sehingga menggangu siswa 
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saat belajar. disiplin sekolah yang baik perlu dipertahankan dan 

ditingkatkan lagi, agar siswa terbiasa tertib dan disiplin  

2. Bagi guru  

Guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

baik bagi peserta didik agar peserta didik semakin termotivasi untuk 

belajar serta sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

3. Bagi orang tua  

Diharapkan orang tua bisa mengontrol serta mengawasi anak-

anaknya selama belajar di rumah. Meningkatkan peran serta orang tua 

dalam masalah etika anak, sangat penting dimana sudah menjadi tanggung 

jawab orang tua untuk lebih membimbing, memperhatikan, melindungi, 

menasehati, memotivasi anak sebagaimana fungsi keluarga. 

4. Bagi peneliti  

Diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang juga 

mempengaruhi etika siswa selain lingkungan belajar sekolah, sehingga 

dapat diketahui kontribusi yang diberikan untuk etika siswa. 
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