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ABSTRAK
Aisiyah, Imatul. 2018. Korelasi antara Pola Asuh Orang Tua dan Ketaatan
Beribadah dengan Perilaku Sopan Santun Siswa Kelas V di Mi Tarbiyatul
Muballighin Prambon Dagangan Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018.
Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru MI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Kurnia Hidayati, M. Pd.
Kata kunci: Pola Asuh Orang Tua, Ketaatan Beribadah dan Perilaku Sopan
santun.
Pola asuh orang tua dan ketaatan beribadah mempunyai hubungan positif dengan
perilaku sopan santun. Semakin baik pola asuh orang tua dan semakin taat beribadah siswa
maka semakin baik perilaku sopan santun siswa. Perilaku generasi penerus bangsa sekarang
ini sangat mengkhawatirkan. Mulai dari anak, remaja, bahkan orang dewasa telah
terkontaminasi dengan budaya-budaya luar. Bisa dilihat di layar kaca bahwa banyak sekali
kasus tawuran antar pelajar, kekerasan yang dilakukan sesama siswa sekolah bahkan sampai
melaporkan seorang guru kepada pihak yang berwajib karena memberi hukuman tertentu.
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui korelasi antara pola asuh orang tua
dengan perilaku sopan santun siswa kelas V di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon,
Dagangan, Madiun tahun pelajaran 2017/2018. (2) Mengetahui korelasi antara ketaatan
beribadah dengan perilaku sopan santun siswa kelas V di MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon, Dagangan, Madiun tahun pelajaran 2017/2018. (3) Mengetahui adakah korelasi
yang signifikan antara pola asuh orang tua dan ketaatan beribadah dengan perilaku sopan
santun siswa kelas V di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon, Dagangan, Madiun tahun
pelajaran 2017/2018.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yang
bersifat koresional. Adapun teknik analisis data digunakan rumus statistik korelasi
menggunakan bantuan software SPSS versi 16.
Dari analisis dan penelitian dapat disimpulkan: (1) Terdapat korelasi positif yang signifikan
antara pola asuh orang tua dengan perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul
Muballighin Prambon Dagangan Madiun Tahun pelajaran 2017/2018, pada taraf signifikasi
5%, dengan koefisien korelasi sebesar 0,614. (2) Terdapat korelasi positif yang signifikan
antara ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul
Muballighin Prambon Dagangan Madiun Tahun pelajaran 2017/2018, pada taraf signifikan
5%, dengan koefisien korelasi sebesar 0,505. (3) Terdapat korelasi positif yang signifikan
antara pola asuh orang tua dan ketaatan beribadah secara bersama-sama dengan perilaku
sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun Tahun
pelajaran 2017/2018 dengan koefisien korelasi 0,661. Kontribusi atau sumbangan secara
simultan variabel pola asuh orang tua dan ketaatan beribadah dengan perilaku sopan

santun siswa adalah 43,7% dan 56,3% ditentukan oleh variabel lain.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Anak pada dasarnya merupakan amanah atau titipan dari Allah yang harus
dipelihara dan keberadaan anak itu merupakan hasil dari buah kasih sayang
antara ibu dan bapak yang diikat oleh tali perkawinan dalam rumah tangga yang
sejalan dengan harapan Islam.1 Keluarga yang menghadirkan anak kedunia ini,
secara kodrat bertugas mendidik anak itu. Karena lembaga pendidikan keluarga
merupakan lembaga pendidikan yang pertama, tempat anak didik pertama-tama
menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya atau anggota keluarga
lainya.2 Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar perilaku anak
didik pada usia yang masih muda, karena pada usia ini anak lebih peka terhadap
pengaruh dari pendidiknya (orang tuanya dan anggota yang lain).
Sejak kecil, anak hidup, tumbuh dan berkembang didalam keluarga itu.
Seluruh isi keluarga yang mula-mula mengisi pribadi anak. Orang tua dengan
secara tidak direncanakan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang diwarisi dari
nenek moyang dan pengaruh-pengaruh lain yang diterimanya dari masyarakat.
Si anak menerima dengan daya peniruannya, dengan segala senang hati,
sekalipun kadang-kadang ia tidak menyadari benar apa maksud dan tujuan yang

1

Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 351.
Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 177.
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ingin dicapai dengan pendidikan itu. Kebiasaan-kebiasaan tertentu, yang
diinginkan untuk dapat dilakuan anak, ditanamkan benar-benar, sehingga
seakan-akan tidak boleh tidak dilakukan oleh sianak. Dengan demikian si anak
akan membawa kemanapun juga pengaruh keluarga itu, sekalipun ia sudah
mulai berpikir lebih jauh lagi. Makin besar sianak, pengaruh itu makin luas
sampai akhirnya seluruh lingkungan hidupnya, mempengaruhi seluruhnya
kehidupan dan perilaku anak itu.3
Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam pembentukan
kepribadian anak. Sejak kecil anak sudah mendapat pendidikan dari kedua
orang tuanya melalui keteladanan dan kebiasaan hidup sehari-hari dalam
keluarga. Baik tidaknya keteladanan yang diberikan dan bagaimana kebiasaan
hidup orang tua sehari-hari dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan
jiwa anak. Keteladanan dan kebiasaan yang orang tua tampilkan dalam bersikap
dan berperilaku tidak lepas dari perhatian dan pengamatan anak. Meniru
kebiasaan hidup orang tua adalah suatu hal yang sering anak lakukan, karena
memang pada masa perkembangannya, anak selalu ingin menuruti apa-apa
yang orang tua lakukan. Anak selalu ingin meniru ini dalam pendidikan dikenal
dengan istilah anak belajar melalui imitasi.

3

Agus Sujanto, et al., Psikologi Kepribadian (Jakarta: Aksara Baru, 1986), 8.
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Pendapat di atas tidak dapat dibantah, karena memang dalam kenyataannya
anak suka meniru sikap dan perilaku orang tua dalam keluarga. Dorothy Law
Nolte yang dikutip oleh Djamarah sangat mendukung pendapat di atas. Melalui
sajak yang berjudul “Anak belajar dari kehidupan,” dia mengatakan bahwa:
jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan
dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan
cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia
belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar
menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri.
Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak
dibesarkan dengan sebaik-baik pelakuan, ia belajar keadilan. Jika anak
dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak
dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyayangi dirinya. Jika anak
dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta
dalam kehidupan.4
Orang tua hendaknya juga memperlakukan anaknya dengan baik.
Perlakuan yang otoriter (perlakuan yang keras) akan mengakibatkan
perkembangan pribadi anak yang kurang diharapkan, begitu pula perlakuan
yang permisif (terlalu memberi kebebasan) akan mengembangkan pribadi anak
yang tidak tanggung jawab, atau kurang mempedulikan. Orang tua hendaknya

4

Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua & Anak dalam Keluarga (Jakarta:
Rineka Cipta, 2004), 25.
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memelihara hubungan yang harmonis antar anggota keluarga ayah dengan ibu,
orang tua dengan anak, dan anak dengan anak). Hubungan yang harmonis,
penuh pengertian dan kasih sayang akan membuahkan perkembangan perilaku
yang baik. Sedangkan yang tidak harmonis, seperti sering terjadi pertentangan
atau perselisihan, akan mempengaruhi perkembangan pribadi anak yang tidak
baik, seperti keras kepala, pembohong, kurang mempedulikan norma-norma
yang berlaku dan berkembang dalam dirinya sikap bermusuhan kepada orang
lain.
Menurut Moh. Shochib pola asuh orang tua dalam membantu anak untuk
mengembangkan disiplin diri ini adalah upaya orang tua yang diaktualisasikan
terhadap penataan: lingkungan fisik, lingkungan sosial internal dan eksternal,
pendidikan internal dan eksternal, dialong dengan anak, suasana psikologis,
sosial budaya, kontrol terhadap prilaku anak-anak, menentukan nilai-nilai moral
sebagai dasar berperilaku dan yang diupayakan kepada anak-anak.5
Perilaku generasi penerus bangsa sekarang ini sangat mengkhawatirkan.
Mulai dari anak, remaja, bahkan orang dewasa telah terkontaminasi dengan
budaya-budaya luar. Sopan santun mereka telah habis terkikis karena budaya
bebas ini. Bisa dilihat di layar kaca bahwa banyak sekali kasus tawuran antar
pelajar, kekerasan yang dilakukan sesama siswa sekolah, pergaulan bebas,
bahkan sampai melaporkan seorang guru kepada pihak yang berwajib karena
memberi hukuman tertentu. Paling hangat dan miris, terjadi di madura, di SMA
5

Moh. Shochib, Pola Asuh Orang Tua (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 15.
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Sebelumnya, seorang guru di Sampang meninggal dunia setelah menjadi
korban penganiayaan yang diduga dilakukan muridnya sendiri. Peristiwa
tersebut terjadi pada Kamis di dalam kelas. Saat sesi jam terakhir, guru Ahmad
Budi Cahyono sedang mengajar mata pelajaran seni rupa di kelas XII SMAN
Torjun. Saat itu siswa berinisial MH tidak mendengarkan pelajaran. Dia justru
mengganggu teman-temannya dengan mencoret-coret lukisan mereka. Budi
menegur MH. Namun tidak dihiraukan. Si murid malah semakin menjadi-jadi
mengganggu teman-temannya. Akirnya sang guru menindak siswa tersebut
dengan mencoret pipinya dengan cat lukis. MH tidak terima dan memukul
gurunya itu. Kemudian dilerai oleh siswa dan para guru. Budi kemudian dibawa
ke ruang guru, lalu menjelaskan duduk perkaranya kepada kepala sekolah
(Kasek). Guru Budi kemudian dipersilakan agar pulang duluan. Sesampainya di
rumah, Budi istirahat karena mengeluh sakit pada lehernya. Selang beberapa
saat kesakitan dan tidak sadarkan diri dan langsung dirujuk ke RSUD Dr.
Soetomo Surabaya. Kondisi guru tidak tetap (GTT) itu kritis. Pukul 21.40
dinyatakan meninggal dunia.6

Abdul Basri. “Dipukul Murid, Guru Meninggal di RS,” dalam Jawa Pos. 2 Februari 2018.
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Guru dan orang tua hendaknya dapat memberikan teladan-teladan yang
baik dari segi ucapan, tingkah laku, dan perbuatan serta ketaatan dalam
melaksanakan ibadah. Karena tidak diragukan lagi bahwa ibadah secara
keseluruhannya, seperti shalat lima waktu, berdzikir, membaca al-Quran dan
menekuni maknanya, melaksanakan puasa, zakat dan sebagainya dapat
melahirkan adanya rasa bersyukur dan merasakan adanya keagungan Tuhan,
sehingga terciptalah manusia lurus yang berimbang antara dunia dan akhirat.
Tanpa memberikan teladan yang baik ini, pendidikan terhadap anak-anak tidak
akan berhasil, dan nasihat tidak akan membekas. Karenanya, bertakwa kepada
Allah, wahai para pendidik dalam mendidik anak-anak kita. Mendidik mereka
adalah tanggung jawab yang dibebankan pada kita, karena anak sebagai
generasi penerus bangsa seharusnya mendapat perhatian yang serius, baik dari
orang tua, masyarakat maupun dari lingkungan sekolah dalam berperilaku dan
beribadah.
Menurut Haitami Salim ibadah merupakan bentuk pembuktian mengenai
tingkat keimanan seseorang hamba kepada khaliknya. 7 Sedangkan Menurut
Muhammad Azmi ibadah adalah tunduk patuh yang timbul dari kesadaran hati
akan keagungan yang disembah (Allah SWT) karena yakin bahwa
sesungguhnya Allah SWT itu mempunyai kekuasaan yang tidak dapat dicapai
oleh akal akan hakekatnya. Ibadah kepada Allah SWT adalah suatu kewajiban

7

Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga (Jogjakarta: Ar-Ruzza Media, 2013),

212.
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yang harus dilakukan oleh manusia selama hidupnya. Kewajiban orang tua
adalah mengarahkan kembali fitrah pengabdian anak pada sang khalik yang
telah tertanam sejak manusia ditiupkan roh kepadanya, ketika ia masih berada
dalam kandungan ibunya. Apabila fitrah tersebut dapat diarahkan dengan benar,
maka anak akan dapat berbentuk dengan memiliki akidah yang kuat.8
Masa kecil bukanlah masa pembebanan atau pemberian kewajiban, tetapi
merupakan masa persiapan, latihan dan pembiasaan, sehingga ketika anak
memasuki masa dewasa yaitu pada saat mereka mendapat kewajiban dalam
beribadah, segala jenis ibadah yang Allah SWT. Kewajiban dapat mereka
lakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan karena sebelumnya mereka
sudah terbiasa melakukan ibadah-ibadah tersebut.9
Pendidikan akhlak di dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan
teladan dari orang tua. Perilaku dan sopan santun orang tua dalam pergaulan
antara ibu dan bapak, perlakuan orang tua terhadap orang lain di dalam
lingkungan keluarga akan menjadi teladan bagi anak.10
Sebagaimana pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di MI Tarbiyatul
Muballighin Prambon Dagangan Madiun, terlihat perilaku siswa tidak
menghormati guru dan tidak menghargai orang lain. Sudah banyak ditemukan
di lingkungan sekolah bahkan dikeluarga. Dari sebagian siswa tidak

8

Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah (Yogjakarta: Belukar, 2006),

38.
9

Ibid, 39.
Ibid, 40.
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menghormati orang tua (guru) dan adab para siswa terhadap orang tua (guru)
semakin berkurang, perilaku sopan santun siswa juga berkurang bahkan dalam
berkomunikasi dengan bapak atau ibu guru selaku orang yang lebih tua di
sekolah mereka menggunakan bahasa yang kurang pantas dan sering melawan
gurunya. Hal tersebut diikuti pula dengan perilaku yang kurang sopan para
siswa kepada bapak atau ibu guru. Contoh yang peneliti temui adalah ketika
lewat didepan gurunya tidak pernah membungkukkan badan, tidak menyapa,
berbicara kasar dengan orang lain dan berkata kasar apabila dimintai tolong
gurunya. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa adanya kencendrungan
siswa yang mempunyai perilaku sopan santunnya masih kurang terhadap orang
tua ataupun kepada gurunya. Dalam kehidupan sehari-hari orang tua tidak
hanya secara sadar, tetapi juga terkadang secara tidak sadar memberi contoh
yang kurang baik kepada anak. Misalnya, meminta tolong kepada anak dengan
nada mengancam, tidak mau mendengarkan cerita anak tentang sesuatu hal,
memberi nasihat tidak pada tempatnya dan tidak pada waktu yang tepat,
berbicara kasar kepada anak, terlalu mementingkan diri seniri dan membedabedakan anak.
Realita yang peneliti jumpai di masyarakat para orang tua juga tidak sedikit
yang beranggapan bahwa pendidikan agama yang diterima di sekolah baik
formal maupun non formal sudah dianggap cukup untuk mempengaruhi anak
dalam taat melaksanakan ibadah. Sehingga banyak dari mereka yang kurang
perhatian terhadap ibadah anaknya. Padahal, justru pengaruh dari merekalah
12

yang lebih dominan mempengaruhi persepsi anak terhadap ketaataan beribadah,
karena orang tua adalah panutan bagi anak-anak. Segala bentuk ucapan,
perbuatan, dan perilaku sekecil apapun memiliki pengaruh terhadap
kelangsungan hidup seorang anak. Sebagai salah satu contoh nyata, anak
diminta untuk pergi ke masjid dan mengaji akan tetapi orang tua tidak
mencontohkan perilaku seperti itu seharusnya orang tua meminta anak untuk
pergi ke masjid orang tua juga mencontohkan pergi ke masjid.
Orang tua atau pendidik dituntut untuk menaati terlebih dahulu nilai-nilai
yang akan diupayakan kepada anak. Dengan demikian, bantuan mereka
ditangkap oleh anak secara utuh sehingga memudahkan untuk menangkap dan
mengikutinya.

Misalnya

untuk

shalat,

terlebih

dahulu

mereka

telah

mengerjakan dan segera menegakkan shalat. Teladan ini menjadi dasar
timbulnya kepercayaan dan kewibawaan orang tua atau pendidik dalam diri
anak.11
Sopan santun merupakan perwujudan budi pekerti luhur yang diperoleh
melalui pengalaman, pendidikan, dan teladan dari orang tua, guru, para pemuka
agama, serta tokoh-tokoh masyarakat. Sopan santun merupakan tata krama
dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan kepribadian dan budi pekerti
luhur yang di dalam Islam lebih dikenal dengan konsep akhlak.12

11

Shochib, Pola Asuh Orang Tua (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 125.
Putri Risthantri &Ajat Sudrajat, “Relationship Between Parenting Parents and Worship
Obedience with Good Manners for Junior High School Students,” Harmoni Sosial, 2 (September
2015), 192.
12

13

Sopan santun juga merupakan cerminan akhlak yang dapat dicapai melalui
proses pembelajaran anak di sekolah. Transfer pengetahuan yang diukur dengan
nilai belum mampu membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Sopan santun
justru bergantung pada bagaimana proses pembinaan akhlak anak. Akhlak
selalu melekat dan tampak dalam bentuk perbuatan.
Pembentukan sopan santun dimulai dari keluarga. Anak akan meniru
perilaku orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang mempunyai
perilaku sopan pada umumnya berasal dari keluarga yang juga sopan, demikian
pula sebaliknya anak yang mempunyai perilaku kasar tentunya perilaku
keluarga juga kasar. Upaya menanamkan sopan santun di dalam keluarga yaitu
dengan cara orang tua memberikan contoh-contoh penerapan perilaku sopan
santun di depan anak. Demikian pula di sekolah, guru harus memberikan
contoh perilaku sopan santun. Masalahnya, guru pada umumnya lebih fokus
pada pencapaian prestasi akademik semata.13
Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti menganggap masalah ini
perlu diteliti. Dengan ini peneliti mengambil judul “KORELASI ANTARA
POLA ASUH ORANG TUA DAN KETAATAN BERIBADAH DENGAN
PRILAKU SOPAN SANTUN SISWA KELAS V DI MI TARBIYATUL
MUBALLIGHIN

PRAMBON,

DAGANGAN,

PELAJARAN 2017/2018”.

13

Ibid, 192.
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MADIUN

TAHUN

B.

Batasan Masalah
Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk ditindaklanjuti dalam
penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai
keterbatasan yang ada baik waktu, dan dana maupun jangkauan peneliti, dalam
penelitian ini tidak semua dapat ditindaklanjuti, maka perlu diadakan
pembatasan masalah terhadap ruang lingkup penelitian. Adapun batasan
masalah dalam penelitian ini adalah “Korelasi antara pola asuh orang tua dan
ketaatan beribadah dengan prilaku sopan santun siswa di MI Tarbiyatul
Muballighin Prambon, Dagangan, Madiun”.

C.

Rumusan Masalah
1.

Adakah korelasi antara pola asuh orang tua dengan perilaku sopan santun
siswa kelas V di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon, Dagangan, Madiun
tahun pelajaran 2017/2018?

2.

Adakah korelasi antara ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun
siswa kelas V di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon, Dagangan, Madiun
tahun pelajaran 2017/2018?

3.

Adakah korelasi yang signifikan antara pola asuh orang tua dan ketaatan
beribadah dengan perilaku sopan santun siswa kelas V di MI Tarbiyatul
Muballighin Prambon, Dagangan, Madiun tahun pelajaran 2017/2018?
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D.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan
penelitian ini adalah :
1.

Untuk mengetahui korelasi antara pola asuh orang tua dengan perilaku
sopan santun siswa kelas V di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon,
Dagangan, Madiun tahun pelajaran 2017/2018.

2.

Untuk mengetahui korelasi antara ketaatan beribadah dengan perilaku
sopan santun siswa kelas V di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon,
Dagangan, Madiun tahun pelajaran 2017/2018.

3.

Untuk mengetahui adakah korelasi yang signifikan antara pola asuh orang
tua dan ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun siswa kelas V di
MI Tarbiyatul Muballighin Prambon, Dagangan, Madiun tahun pelajaran
2017/2018.

E.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sekurangkurangnya terdapat dua aspek, yaitu:
1.

Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang
dalam membangun pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan pola
asuh orang tua dan ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun.
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2.

Secara praktis
a.

Bagi peneliti
Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan
wawasan berpikir ilmiah bagi penulis dan orang tua sehingga
meningkatkan pola asuh dan ketaatan beribadah demi berkembangnya
prilaku sopan santun dan untuk terus meningkatkan kualitas diri dan
kreatifitas sebagai pendidik utama yang professional.

b.

Bagi lembaga pendidikan
Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas
lembaga pendidikan yang ada termasuk para pendidik yang ada di
dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan.

c.

Bagi penelitian selanjutnya
Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan
lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

d.

Bagi siswa
Diharapkan dapat membantu meningkatkan perilaku sopan santun
agar mampu bersosialisasi yang baik dengan lingkungan baik
lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara maksimal.
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F.

Sistematika Pembahasan
Laporan hasil penelitian kuantitatif ini akan disusun menjadi tiga bagian
utama, yaitu bagian awal, bagian inti, bagian akhir. Untuk memudahkan dalam
penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian akan dikelompokkan
menjadi 5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan.
Sistematika pembahasan ini adalah:
BAB I, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran
bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika pembahasan.
BAB II, membahas mengenai telaah hasil penelitian terdahulu, landasan
teori tentang pola asuh orang tua, ketaatan beribadah dan perilaku sopan santun
siswa serta kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis.
BAB III, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan
penelitian, populasi, sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan
data dan teknik analisis data.
BAB IV, adalah hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi
penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) serta interpretasi
dan pembahasan.
BAB V, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan
dan saran. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan peneliti mudah dalam
melihat inti hasil penelitian.
18

BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI,
KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A.

Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Berdasarkan penemuan telaah pustaka terdahulu, peneliti menemukan
beberapa judul yang terkait dengan hubungan antara pola asuh orang tua dan
ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun siswa sebagai berikut:
1.

Skripsi yang diteliti oleh Alifah Wahyu Wandany, Korelasi Bentuk Pola
Asuh Orang Tua dengan Perilaku Sosial Siswa Kelas V di MI Ma’arif
Cekok Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016.
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). pola asuh orang tua
siswa kelas V di MI Ma’arif Cekok Ponorogo dapat diketahui bahwa yang
dimiliki tipe pola asuh orang tua demokratis sebanyak 13 siswa(48,15%),
yang memiliki tipe pola asuh orang tua otoriter sebanyak 6 siswa
(22,22%), dan yang memiliki tipe pola asuh orang tua Permisif sebanyak 8
siswa (29,63%), 2). perilaku sosial siswa kelas V di MI Ma’arif Cekok
Ponorogo dapat diketahui bahwa dalam kategori tinggi dengan skor di atas
60 sebanyak 6 siswa (22,22%), kategori cukup dengan skor di antara 50-60
sebanyak 18 siswa (66,67%), dan kategori rendah dengan skor di bawah 50
sebanyak 3 siswa (11,11%), 3). Ada korelasi positif yang signifikan antara
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pola asuh orang tua dengan perilaku sosial siswa kelas V di MI Ma’arif
Cekok, dengan hasil ø0 = 0,634.
Pada penelitian Alifah terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu
meneliti pola asuh orang tua dan perilaku. Dan sama-sama menggunakan
pendekatan

penelitian

kuantitatif

bersifat

korelasional.

Adapun

perbedaannya adalah penelitian Alifah membahas perilaku sosial siswa,
sedangkan penelitian ini membahas perilaku sopan santun siswa.14
2.

Skripsi yang diteliti oleh Amiru Darul Mutho, Korelasi Pola Asuh Orang
Tua dengan Konsep Diri Siswa Kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh
Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 2015/2016.
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). pola asuh orang tua
siswa kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari madiun adalah pola asuh
yang otoriter yaitu 5 siswa dengan persentase 19%, pola asuh demokratis
yaitu ada 19 siswa dengan persentase 70%, sedangkan pola asuh permisif
yaitu ada 3 siswa dengan persentase 11%, 2). konsep diri siswa adalah
dalam kategori tinggi yaitu 6 siswa denganpersentase 22% dalam kategori
sedang yaitu 15 siswa dengan persentase 56%, dan dalam kategori rendah
yaitu 6 siswa dengan persentase 22%, 3). pada taraf signifikansi 5% pola
asuh orang tua dengan konsep diri siswa φo = 0,629 dan φt = 0,381 maka
φo> φt sehingga terdapat korelasi positif antara pola asuh orang tua dengan

Alifah Wahyu Wandany, “Korelasi Bentuk Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Sosial
Siswa Kelas V di MI Ma’arif Cekok Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016”(Skripsi, STAIN
Ponorogo, 2016), vii.
14
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konsep diri siswa kelas IV MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun
semester genap tahun pelajaran 2015/2016.
Pada penelitian Amirul terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu
sama-sama meneliti pola asuh orang tua dan sama-sama menggunakan
pendekatan

penelitian

kuantitatif

bersifat

korelasional.

Adapun

perbedaannya adalah penelitian Amirul membahas konsep diri siswa,
sedangkan penelitian ini membahas perilaku sopan santun siswa.15
3.

Skripsi yang diteliti oleh Muhammad Afifudin, Pengaruh Ketaatan
Beribadah terhadap Karakter Islami Siswa Kelas VIII SMP N 2 Padamara
Kab. Purbalingga tahun pelajaran 2016/2017.
Hasil penelitian adalah: 1). ketaatan beribadah peserta didik kelas VIII
SMP N 2 Padamara tahun ajaran 2016/2017 berada pada tingkat kurang
baik yaitu terletak pada interval 43 - 51, 2). Karakter Islami peserta didik
kelas VIII SMP N 2 Padamara tahun ajaran 2016/2017 berada pada tingkat
cukup baik yaitu terletak pada interval 59-63, 3). Ada pengaruh ketaatan
beribadah terhadap karakter islami siswa. Hal ini ditunjukkan dengan
koefisien korelasi sebesar rxy = 0,564. 4). dan kontribusi ketaatan beribadah
terhadap karakter islami sebesar 31,8%. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan sangat signifikan
antara ketaatan beribadah terhadap karakter islami siswa. Maka semakin

Amiru Darul Mutho, “Korelasi Pola Asuh Orang Tua dengan Konsep Diri Siswa Kelas IV
MI Bahrul Ulum Buluh Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 2015/2016”(Skripsi, STAIN Ponorogo,
2016), vii.
15
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tinggi ketaatan beribadah siswa semakin tinggi juga tingkat karakter islami
siswa dan jika semakin rendah tingkat ketaatan beribadah siswa semakin
rendah juga tingkat karakter islami siswa. Sedangkan koefisien regresi
sebesar 0,329 termasuk koefisien regresi yang sedang.
Pada penelitian Muhammad terdapat persamaan dengan penelitian ini
yaitu sama-sama meneliti ketaatan beribadah dan sama-sama menggunakan
pendekatan

penelitian

kuantitatif

bersifat

korelasional.

Adapun

perbedaannya adalah penelitian Muhammad membahas karakter islami
siswa, sedangkan penelitian ini membahas perilaku sopan santun siswa.16

B.

Landasan Teori
1.

Pola Asuh Orang Tua
a.

Pengertian pola asuh orang tua
Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Sri Lestari
pengasuhan berarti hal (cara, perbuatan dan sebagainya) mengasuh.
Istilah asuh sering dirangkaikan dengan asah dan asih menjadi asahasih. Mengasah berati melatih agar memiliki kemampuan atau
kemampuannya

meningkat.

Mengasihi

berarti

mencintai

dan

menyayangi. Dengan rangkaian kata asah-asuh, maka pengasuhan

Muhammad Afifudin, “Pengaruh Ketaatan Beribadah terhadap Karakter Islami Siswa Kelas
VIII SMP N 2 Padamara Kab. Purbalingga Tahun Pelajaran 2016/2017”(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2016), vii.
16
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anak bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan
anak dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih.
Maka sejatinya tugas pengasuhan anak murni merupakan tanggung
jawab orang tua.17
Pola asuh adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua
dalam mendidik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anakanaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anakanaknya. Dalam kaitanya dengan pendidikan berarti orang tua
mempunyai tanggung jawab yang disebut tanggung jawab primer.
Dengan maksud tanggung jawab yang harus dilaksanakan, kalau tidak
maka anak-anaknya akan mengalami kebodohan dan lemah dalam
menghadapi kehidupan pada zamannya.18
b. Macam-macam Pola Asuh Orang Tua
Menurut

Olds

&

Feldman

yang

dikutip

oleh

Helmawati,pembentukan anak bermula atau berawal dari keluarga.
Pola asuh orang tua terhadap anak-anaknya sangat menentukan dan
mempengaruhi kepribadian (sifat) serta perilaku anak. Anak menjadi
baik atau buruk tergantung dari pola asuh orang tua dalam keluarga.19

17

Sri Lestari, Psikologi Keluarga (Jakarta: Kencana, 2012), 36.
Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 350.
19
Helmawati, Pendidikan Keluarga (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 138.
18
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Mendidik anak dalam keluarga diharapkan agar anak mampu
berkembang kepribadiannya, menjadi manusia dewasa yang memiliki
sikap positif terhadap agama, kepribadian kuat dan mandiri, berprilaku
ihsan, potensi jasmani dan rohani serta intelektual yang berkembang
secara optimal. Untuk mewujudkan hal itu ada berbagai cara dalam
pola asuh yang dilakukan oleh orang tua menurut Hurlack yang dikutip
oleh Chabib Thoha, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh yang
demokratis dan pola asuh laisses fire.20 Berikut ini diuraikan macammacam pola asuh orang tua terhadap anak.
1) Pola Asuh Otoriter (Parent Oriented)
Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara
mengasuh anak-anaknya dengan aturan-aturan ketat, seringkali
memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya (orang tua),
kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Pola
asuh yang bersifat otoriter ini juga ditandai dengan hukumanhukumannya yang dilakukan dengan keras, mayoritas hukuman
tersebut sifatnya hukuman badan dan anak juga diatur yang
membatasi perilakunya.21

20

Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini ..., 353.
Ibid., 354.
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Pola asuh otoriter (parent oriented) pada umumnya
menggunakan

pola

komunikasi

satu

arah

(one

way

communication). Ciri-ciri pola asuh ini menekankan bahwa segala
aturan orang tua harus ditaati oleh anaknya. Inilah yang
dinamakan win-lose solution. Orang tua memaksakan pendapat
atau keinginan pada anaknya dan bertindak semena-mena
(semaunya kepada anak), tanpa dapat dikritik oleh anak. Anak
harus menurut dan tidak boleh membantah terhadap apa-apa yang
diperintahkan atau dikehendaki oleh orang tua. Anak tidak diberi
kesempatan menyampaikan apa yang dipikirkan, diinginkan, atau
dirasakannya.22
Dalam

kondisi

ini

anak

seolah-olah

menjadi

robot

(penurut)sehingga mungkin saja pada akhirnya anak tumbuh
menjadi individu yang kurang inisiatif, merasa takut, tidak percaya
diri, pencemas, rendah diri, minder dalam pergaulan, sehingga
kurang mandiri karena segala sesuatu tergantung orang tua. Sisi
negatif lainnya, jika anak tidak terima dengan perlakuan tersebut,
anak dapat tumbuh menjadi orang yang munafik, pemberontak,
nakal, atau melarikan diri dari kenyataan.

22

Helmawati, Pendidikan Keluarga ..., 138.
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Segi positif dari pola asuh ini yaitu anak menjadi penurut dan
cenderung akan menjadi disiplin yakni menaati peraturan yang
diterapkan oramg tua. Namun, mungkin saja anak tersebut hanya
mau menunjukkan disiplinnya di hadapan orang tua, padahal di
dalam hatinya anak membangkang sehingga ketika berada
dibelakang orang tua anak akan bertindak lain. Kalau ini terjadi,
maka prilaku yang dilakukannya hanya untuk menyenangkan hati
orang tua atau untuk menghindari dirinya dari hukuman. Perilaku
ini akhirnya membuat anak memiliki dua kepribadian yang bukan
merupakan refleksi kepribadian sesungguhnya (anak menjadi
munafik).
2) Pola Asuh Permisif (Children Centered)
Pada umumnya pola asuh permisif ini menggunakan
komunikasi satu arah (one way communication) karena meskipun
orang tua memiliki kekuasaan penuh dalam keluarga terutama
terhadap

anak

tetapi

anak

memutuskan

apa-apa

yang

diinginkannya sendiri baik orang tua setuju ataupun tidak. Pola ini
bersifat children centered maksudnya adalah bahwa segala aturan
dan ketetapan keluarga berada di tangan anak.23

23

Ibid., 139.
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Pola

asuh

permisif

ini

kebalikan

dari

pola

asuh

parentoriented. Dalam parent oriented semua keinginan orang
tua harus diikuti baik anak setuju maupun tidak, sedangkan
dalam pola asuh permisif orang tua harus mengikuti keinginan
anak baik orang tua setuju maupun tidak. Strategi komunikasi
dalam pola asuh ini sama dengan strategi parent oriented yaitu
bersifat win-lose solution. Artinya, apa yang diinginkan anak
selalu dituruti dan diperbolehkan oleh orang tua. Orang tua
mengikutisegala kemauan anaknya.
Anak cenderung menjadi bertindak semena-mena, ia bebas
melakukan apa saja yang diinginkannya tanpa memandang
bahwa itu sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku atau
tidak. Sisi negatif dari pola asuh ini adalah anak kurang disiplin
dengan aturan-aturan sosial yang berlaku. Namun sisi positifnya,
jika anak menggunakannya dengan tanggung jawab maka anak
tersebut akan menjadi seorang yang mandiri, kreatif, inisiatif dan
mampu mewujudkan aktualisasi dirinya di masyarakat.
3) Pola Asuh Demokratis
Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang ditandai dengan
pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak-anaknya, dan
kemudian anak-anak diberi kesempatan untuk tidak selalu

27

tergantung

kepada

orang

tua.

24

Pola

asuh

demokratis

menggunakan komunikasi dua arah (two ways communication).
Kedudukan antara orang tua dan anak dalam berkomunikasi
sejajar.

Suatu

keputusan

diambil

bersama

dengan

mempertimbangkan (keuntungan) kedua belah pihak (win-win
solution). Anak diberi kebebasan yang bertanggung jawab.
Artinya, apa yang dilakukan anak tetap harus ada di bawah
pengawasan orang tua dan dapat dipertanggung jawabkan secara
moral.25
Orang tua dan anak tidak dapat berbuat semena-mena pada
salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat memaksakan
sesuatu tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dan keputusan akhir
disetujui oleh keduanya tanpa merasa tertekan. Sisi positif dari
komunikasi

ini

adalah

anak

akan

menjadi

individuyang

mempercayai orang lain, bertanggung jawab terhadap tindakantindakannya, tidak munafik dan jujur. Negatifnya adalah anak
akan cenderung merongrong kewibawaan otoritas orang tua, kalau
segala sesuatu harus dipertimbangkan antara orang tua dengan
anak.

24

Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini ..., 355.

25

Helmawati, Pendidikan Keluarga ..., 139.
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4) Pola Asuh Situasional
Dalam kenyataannya setiap pola asuh tidak diterapkan secara
kaku dalam keluarga. Maksudnya, orang tua tidak menetapkan
salah satu tipe saja dalam mendidik anak. Orang tua dapat
menggunakan satu atau dua (campuran pola asuh) dalam situasi
tertentu. Untuk membentuk anak agar menjadi anak yang berani
menyampaikan pendapat sehingga memiliki ide-ide yang kreatif,
berani, dan juga jujur orang tua dapat menggunakan pola asuh
demokratis

tetapi

pada

situasi

yang

sama

jika

ingin

memperlihatkan kewibawaannya, orang tua dapat memperlihatkan
pola asuh parent oriented.
5) Pola Asuh Laisses Fire
Pola asuh ini adalah pola asuh dengan cara orang tua
mendidik anak secara bebas, anak dianggap orang dewasa atau
muda, ia diberi kelonggaran seluas-luasnya apa saja yang
dikehendaki. Kontrol orang tua terhadap anak sangat lemah, juga
tidak memberikan bimbingan pada anaknya. Semua apa yang
dilakukan oleh anak adalah benar dan tidak perlu mendapat
teguran, arahan, atau bimbingan.26

26

Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini ..., 356.
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Hal itu ternyata dapat diterapkan kepada orang dewasa yang
sudah matang pemikirannya sehingga cara mendidik seperti itu
tidak sesuai jika diberikan kepada anak-anak. Apabila diterapkan
untuk pendidikan agama banyak hal yang harus disampaikan
secara bijaksana. Oleh karena itu dalam keluarga orang tua harus
merealisasikan peranan atau tanggung jawab dalam mendidik
anaknya.27
Dari kelima jenis pola pengasuhan orang tua ini, maka kita perlu
memilah dan memilih mana yang terbaik yang perlu diterapkan
dilingkungan keluarga dalam rangka mengarahkan perkembangan
anaknya dan memberikan contoh prilaku sopan santun yang baik
kepada anaknya.
c.

Karakteristik Pola Asuh Orang Tua
Pola asuh orang tua menurut Syamsul Kurniawan yaitu sebagai
berikut:
1) Pola Asuh Permisif
Pola asuh ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a) Orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk
berbuat.
b) Dominasi pada anak

27

Ibid., 357.
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c) Sikap longgar atau kebebasan dari orang tua.
d) Tidak ada bimbingan dari orang tua dan pengarahan dari
orang tua.
e) Kontrol dan perhatian orang tua terhadap anak sangat kurang,
bahkan tidak ada.28
2) Pola Asuh Otoriter
Pola asuh ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a) Kekuasaan orang tua dominan.
b) Anak tidak diakui sebagai pribadi.
c) Kontrol terhadap tingkah laku anak sangat ketat.
d) Orang tua akan sering menghukum anak jika anak tidak
patuh.29
3) Pola Asuh Demokratis
Pola asuh ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a) Orang tua mendorong anak untuk membicarakan apa yang ia
inginkan.
b) Ada kerjasama antara orang tua dan anak.
c) Anak diakui sebagai pribadi.
d) Ada bimbingan dan pengarahan dari orang tua.
e) Ada kontrol dari orang tua yang tidak kaku.30

28

Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter (Maguwoharjo: Ar-Ruzz Media, 2013), 82.
Ibid., 82

29

31

2.

Ketaatan Beribadah
a.

Pengertian Ketaatan Beribadah
Taat menurut bahasa Arab merupakan kalimat masdar dari Tha’a,
Yathi’u, Tho’atan dengan arti kata tunduk atau patuh. Sedangkan
menurut istilah, taat artinya patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya,
artinya mengikuti semua perintah dan menjauhi semua larangan yang
dikehendaki oleh Allah SWT.31
Ibadah adalah bahasa arab yang secara etimologi berasal dari akar
kata  ة ِعبَاد- ا َعبْد- ُ يعبُ ُد-  عبَدyang berarti taat, tunduk, patuh, merendahkah
diri dan hina. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang
berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh merendahkan dan hina diri
di hadapan yang disembah, disebut abid (yang beribadah). 32 Ibadah
adalah ketundukan manusia kepada Allah yang dilaksanakan atas dasar
keimanan yang kuat dengan melaksanakan atas dasar keimanan yang
kuat dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan
larangan dengan tujuan mengharapkan keridaan Allah, pahala surga,
dan ampunannya. Beribadah kepada Allah harus dilaksanakan dengan
ikhlas.33

30

Ibid.
Abdul Hamid & Beni Ahmad Saebani,Fiqh Ibadah (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 61.
32
Rahman Ritonga & Zainuddin, Fiqh Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 1.
33
Abdul Hamid & Beni Ahmad Saebani, Fiqh Ibadah..., 70.
31

32

Menurut Moh

Haitami

Salim

Ibadah

merupakan

bentuk

pembuktian mengenai tingkat keimanan seorang hamba kepada
khaliqnya. Disebabkan keimanan tidak cukup dengan pengakuan dan
pernyataan. Pembelajaran ibadah untuk anak di rumah, lebih
ditekankan pada ibadah praktis dan pembiasaan-pembiasaan, agar
pengetahuan ibadah yang didapat di sekolah dapat diterapkan secara
baik, benar, dan istiqamah. Pada dasarnya, ibadah yang diajarkan pada
anak di rumah meliputi ibadah dalam rukun Islam (arkanul Islam),
yaitu bagaimana mengucapkan dua kalimah syahadat yang benar,
membiasakan shalat wajib dan sunnah dengan benar, membiasakan
shalat wajib dan sunnah dengan benar, melaksanakan puasa wajib dan
sunnah dengan benar dan senang hati, mau berzakat (suka bersadaqah
dan berinfaq) dan punya semangat serta kemauan untuk berhaji ke
baitullah.34
Garis besar ruang lingkup pembelajaran ibadah praktis untuk anak
di rumah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Membiasakan mengucapkan dua kalimah syahadat
Anak harus dijelaskan bahwa pengucapan dua kalimah
syahadat adalah pembuktian secara lisan tentang keimanan kita
kepada Allah SWTdan Rasul-Nya, yaitu pengakuan tauhid, bahwa

34

Moh. Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,
2013), 212.

33

tiada Tuhan melainkan Allah, dan mengakui bahwa Muhammad
SAW itu adala rasul (utusan) Allah.
Dalam

masyarakat

muslim,

umumnya

kemampuan

mengucapkan kalimah syahadat dengan baik dan benar selalu
menjadi salah satu ukuran tingkat keberagaman seseorang ataupun
gambaran kehidupan beragama dalam suatu keluarga muslim.
Karenanya, anak harus sejak dini sudah dilatih mengucapkan
kalimah

syahadat

tersebut

secara

baik,

dengan

cara

mengajarkannya dengan mengucapkannya secara berulang-ulang
dengan benar sambil meyakinkannya dengan pemahaman seperti
tersebut di atas.35
2) Membiasakan mengerjakan shalat
Sama halnya dengan syahadat, shalat juga merupakan ibadah
pembuktian atas keimanan seseorang kepada Allah SWT. Dalam
bentuk

penyembahan.

Ibadah

shalat

merupakan

ibadah

pembuktian yang komplet atas keimanan kepada Allah Swt.
Disebabkan dalam shalat mengandung unsur ibadah hati berupa
niat, ibadah lisan berupa bacaan-bacaan tertentu yang harus
dilafalkan (diucapkan) dan ibadah perbuatan dalam bentuk
gerakan (kaifiyat) shalatnya. Anak harus diyakinkan bahwa shalat
adalah wajib dilakukan oleh setiap orang muslim dan beriman
35
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dalam situasi apa pun, kecuali pada waktu atau keadaan yang
dilarang (diharamkan).36
Tugas orang tua adalah membimbing, mengawasi dan
membiasakan anak di rumah agar dapat senang dan istiqomah
melakukan shalat sesuai ketentuannya. Sebelum orang tua
mengajarkan anak shalat yang tidak dapat dipisahkan adalah juga
mengajarkan anak mengenai bersuci secara praktis yaitu
bagaimana beristija, bersuci dari najis, bersuci dari hadas besar
dan kecil, berwudhu dan bertayamum.
Setelah praktik shalat fardhu (wajib) telah dapat dikerjakan
anak secara baik dan benar tahap selanjutnya, orang tua mengajak
anak untuk membiasakan melakukan shalat sunah rawatib, yaitu
shalat sunah yang mengiringi shalat-shalat wajib, terutama shalat
rawatib yang mu’akkad.37
3) Membiasakan anak melaksanakan ibadah puasa
Ibadah puasa merupakan ibadah yang populer, karena dikenal
dan juga dilaksanakan oleh seluruh umat beragama. Hanya saja
cara dan syariat melakukannya masing-masing berbeda. Setiap
muslim wajib melakukan ibadah puasa, kecuali karena alasan
yang dibenarkan oleh syara’, dapat menundanya dengan
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melakukannya di hari yang lain atau dengan membayar fidyah,
yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak yang ditentukan.
Untuk melatih anak melaksanakan ibadah khususnya puasa
ramadhan, pertama-tama orang tua harus menjelaskan kepada
anak bahwa ibadah puasa (ramadhan) adalah kewajiban setiap
muslim yang beriman. Dengan ibadah puasa diharapkan dapat
meningkatkan derajat keimanan pelakunya menjadi orang yang
bertakwa. Dan terhadap anak-anak yang sudah mulai tumbuh
remaja, juga perlu diyakini bahwa ibadah puasa sangat baik untuk
pertumbuhan dan perkembangannya agar menjadi kuat dan sehat.
Maka sebaliknya mereka sudah boleh diajak untuk melakukan
ibadah puasa sunah, seperti puasa sunah hari senin dan kamis dan
puasa sunah lainnya, sambil menjelaskan faedah-faedahnya.38
4) Membiasakan anak berzakat (suka bersadaqah dan berinfaq)
Anak harus dipahamkan bahwa pada harta kita terdapat hak
orang lain, yaitu haknyaorang fakir, miskin, anak yatim, dan
orang-orang yang berhak lainnya yang harus dikeluarkan jika
sudah sampai waktunya dan jumlah yang ditentukan. Kapan
waktunya dan beberapa besar yang yang harus dikeluarkan untuk
para mustahiq itu diatur menurut ketentuan syariat. Inilah yang
bisa disebut dengan zakat maal (zakat harta).
38
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Di samping itu pada bulan ramadhan, setiap muslim yang
mampu, wajib memberikan zakat fitrah. Bulan ramadhan sangat
tepat dijadikan momentum untuk melatih atau membiasakan anak
berzakat, infaq, dan shadaqah. Untuk menumbuhkan rasa simpati
pada orang lain dan keperdulian sosialnya tumbuh secara baik,
setiap kali orang tuaakan memberikan infaq atau shadaqah pada
seseorang atau ingin memasukkan ke dalam “celengan” masjid
atau

surau,

sebaiknya

diserahkan

kepada

anak

untuk

melakukannya, atau bersama-sama, di mana anak dan orang tua
sama-sama memberikan infaq dan shadaqah tersebut. Kepada anak
harus ditanamkan bahwa zakat, infaq dan shadaqah tidak saja
memiliki pahala dan keutamaan bagi pelakunya, tetapi juga
sebagai tanda kerundukan dan kebaikan hati seseorang yang
mengamalkan ajaran agamanya.39
5) Menanamkan semangat anak untuk berhaji ke baitullah
Berhaji adalah kewajiban setiap muslim yang mampu.
Pengetahuan mengenai ibadah haji, biasanya mereka dapati dari
pendidikan agama di sekolah, bahkan di tingkat pendidikan prasekolah atau taman kanak-kanak (TK) Islam, di musim atau di
bulan haji juga dilaksanakan manasik haji untuk anak-anak TK
sambil menyaksikan praktik penyembelihan hewan kurban.
39
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Dengan

demikian,

tugas

orang

tua

cukuplah

sebatas

menumbuhkan semangat dan keinginan anak-anaknya agar suatu
saat kelak mereka mau menunaikan ibadah haji.40
Ketaatan beribadah adalah suatu ketundukan dan penghambaan
manusia kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah dan
menjauhi segala larang-Nya serta diikuti dengan hubungan harmonis
dan selaras terhadap manusia yang lainnya (ibadah mahdhah dan
ghoiru mahdhah). Ketaatan beribadah anak akan terlihat dari
perilakunya dalam sehari-hari baik di lingkungan masyarakat ataupun
lingkungan sekolah. Ketaatan beribadah bukanlah sebagai rangkaian
ritual semata akan tetapi mengandung nilai-nilai luhur yang dapat
membawa manusia pada ketenangan dan kebahagiaan jiwa.41
Secara umum, bentuk perintah beribadah kepada Allah dibagi dua
yaitu sebagai berikut:
1) Ibadah mahdhah
Ibadah

mahdhah

adalah

ibadah

yang

perintah

dan

larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan
penambahan atau pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-

40
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dalil yang kuat (qath’i ah-dilalah), misalnya perintah shalat, zakat,
puasa, ibadah haji, dan bersuci dari hadas kecil maupun besar.42
2) Ibadah ghair Mahdhah
Ibadah ghair mahdhah ialah ibadah yang cara pelaksanaannya
dapat direkayasa oleh manusia, artinya bentuknya dapat beragam
dan mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansi ibadahnya tetap
terjaga. Misalnya perintah melaksanakan perdagangan dengan
cara yang halal dan bersih, larangan melakukan perdagangan yang
gharar, mengandung unsur penipuan, dan sebagainya.43
b. Macam-macam Ibadah
Hasbi ash Shiddieqy membagi ibadah ke dalam berbagai aspek,
sebagaimana yang dikutip oleh Isnatin Ulfa
1) Ditinjau dari umum dan khususnya, ibadah dibagi menjadi dua.
a) Ibadah khashsah ialah ibadah yang ketentuannya telah diatur
oleh nass seperti shalat, zakat, puasa dan haji.
b) Ibadah ‘ammah, yaitu semua perbuatan baik, yang dilakukan
atas dasar niat yang baik dan semata-mata karena Allah,
seperti makan, minum, bekerja.
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2) Ditinjau dari segi pelaksanaan, ibadah dibagi menjadi tiga.
a) Ibadah jasmaniyah ruhiyah, seperti shalat dan puasa.
b) Ibadah ruhiyah maliyah seperti zakat.
c) Ibadah jasmaniyah ruhiyah dan maliyah seperti haji.
3) Ditinjau dari segi kemaslahatan individual atau masyarakat,
ibadah dibagi menjadi dua.
a) Ibadah fardi (privat) seperti shalat, puasa.
b) Ibadah ijtima’i (nuansa sosial dan kemasyarakatan), seperti
zakat,haji.
4) Dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah dibagi menjadi lima.
a) Ibadah yang berupa perkataan atau ucapan lidah seperti
membaca doa, membaca al-qur’an, membaca dzikir dan
sebagainya.
b) Ibadah yang berupa pekerjaan tertentu bentuknya meliputi
perkataan dan perbuatan seperti shalat, haji.
c) Ibadah yang berupa perbuatan yang bentuknya tidak
ditentukan seperti menolong orang lain, merawat mayit dan
sebagainya.
d) Ibadah yang pelaksanaannya berupa menahan diri seperti
puasa dan ihram.

40

e) Ibadah

yang

membebaskan

sifatnya
hutang,

menggugurkan
memaafkan

hak,

orang

lain

seperti
dan

sebagainya.44
c.

Tujuan Beribadah
Ibadah mempunyai tujuan pokok dan tujuan tambahan. Tujuan
pokoknya adalah menghadapkan diri kepada Allah yang Maha Esa dan
mengkonsentrasikan niat kepada-Nya dalam setiap keadaan. Dengan
adanya tujuan itu seseorang akan mencapai derajat yang tinggi di
akhirat.

Sedangkan tujuan tambahan adalah

agar terciptanya

kemaslahatan diri manusia dan terwujudnya usaha yang baik. Shalat
umpamanya, disyari’atkan pada dasarnya dan bertujuan untuk
menundukkan diri kepada Allah SWT dengan ikhlas, mengingatkan
diri dengan berzikir. Sedangkan tujuan tambahannya antara lain adalah
untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar,
sebagaimana dipahami dari firman Allah SWT:
ُُُُُ ُُُُ ُُُُُ

ُ ُ
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Artinya: “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatanperbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat
Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadatibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (QS. Al-‘Ankabút: 45).
Selain untuk menghindarkan diri dari kemungkaran dan kekejian
masih banyak tujuan lain yang dapat diwujudkan melalui ibadah
shalat, seperti beristirahat dari kesibukan dunia, membantu dalam
memenuhi

kebutuhan,

membawa

seorang

masuk

surga

dan

menjauhkannya dari neraka.45
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketaatan Beribadah
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan beribadah
seorang anak adalah sebagai berikut:
1) Faktor Intern
Setiap manusia yang lahir kedunia ini, baik yang masih
primitif, bersahaja, maupun modern, baik yang lahir di negara
komunis, maupun kapitalis, baik yang lahir dari orang tua yang
baik maupun dari orang tua yang jahat menurut fitrah kejadiannya
mempunyai potensi beragama atau keimanan kepada Tuhan atau
percaya adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan
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kehidupan alam semesta. Dalam perkembangannya, fitrah
beragama ini ada yang berjalan secara alamiah (misalkan
seseorang pada kekuatan-kekuatan roh gaib), dan ada juga yang
mendapat bimbingan dari para Rasul Allah SWT, sehingga
fitrahnya sesuai dengan kehendak Allah SWT.
2) Faktor Ekstern
Adapun faktor ekstern dari ketaatan beribadah sebagai
berikut:
a) Lingkungan keluarga
b) Lingkungan Pendidikan sekolah
c) Lingkungan masyarakat
d) Media komunikasi yang membawa agama
e) Kewibaan orang yang mengemukakan sikap dan prilaku46
3.

Perilaku Sopan Santun
a.

Pengertian Perilaku Sopan Santun
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh
Awalina Maulida, perilaku diartikan sebagai tingkah laku, tindakan,
perbuatan, kelakuan, tabiat, perangai. Perilaku adalah aktifitas yang

Wiwit Wardatul Fuadah, “Pengaruh Persepsi Siswa tentang Perilaku Keagamaan Orang
Tua Terhadap Ketaatan Beribadah Siswa Kelas XI SMA N 13 Semarang Tahun Pelajaran 2014/
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timbul akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang
bersangkutan baik secara ekternal maupun internal.47
Menurut Mohamad Mustari santun adalah sifat yang halus dan
baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua
orang. Esensi dari perilaku santun itu sebetulnya hati kita juga. Karena
perilaku adalah cerminan hati kita. Jika perilaku itu bermacam-macam
seperti ada yang terpuji dan ada yang tercela, maka hati pun
bermacam-macam pula, ada yang lembut dan ada pula yang kasar.
Oleh karena itu, budi yang tinggi yang jadi sendi kepribadian wajib
dipelihara dan dipupuk dengan sebaik-baiknya, agar jalannya pikiran,
akal, hendak dan perasaan berjalan melalui saluran yang benar dengan
berjalan tegak di atas dasar yang hak dan kuat. Adapun kesempurnaan
dan ketulusan budi atau sopan santun hanya dapat dirasakan oleh
perasaan berjalan melalui saluran yang benar dengan berjalan tegak di
atas dasar yang hak dan kuat.48
Menurut Marzuki yang dikutip oleh Ajat Sudrajat Sopan santun
merupakan perwujudan budi pekerti luhur yang diperoleh melalui
pengalaman, pendidikan, dan teladan dari orang tua, guru, para
pemuka agama, serta tokoh -tokoh masyarakat. Sopan santun
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merupakan tata krama dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan
kepribadian dan budi pekerti luhur yang di dalam Islam lebih dikenal
dengan konsep akhlak.49
Sopan santun atau tata krama menurut Taryati, dkk yang dikutip
oleh Suharti adalah suatu tata cara atau aturan yang turun-temurun dan
berkembang dalam suatu budaya masyarakat, yang bermanfaat dalam
pergaulan dengan orang lain, agar terjalin hubungan yang akrab, saling
pengertian, hormat-menghormati menurut adat yang telah ditentukan.
Banyak yang diharapkan lingkungan dari tata krama atau sopan santun
karena orang tua diwajibkan untuk mengajarkannya. Ada yang
berpendapat bahwa baik buruknya tingkah laku anak merupakan
cermin tingkah laku orang tua sendiri. Oleh karena itu bagi anak, tidak
ada pemberian yang lebih baik dari pada orang tua kecuali dengan
pemberian pendidikan yang lebih baik, menanamkan budi pekerti yang
luhur, belajar mengucapkan kata-kata yang baik, dan sekaligus
diajarkan untuk belajar menghormati orang lain.50
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Tuntunan bersopan santun dapat dilakukan secara langsung
ataupun tidak langsung. Tempat terjadinya pendidikan dapat di dalam
keluarga, sekolah ataupun masyarakat. Pelaku pendidikan dapat
dilaksanakan oleh orangtua, orang yang lebih tua, sesamanya ataupun
oleh pengajar di sekolah. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan
sopan santun ini sangatlah kompleks, dan hasilnya pun tidak mudah
diramalkan. Keberhasilan pendidikan sopan santun ditentukan oleh
berbagai faktor lingkungan yang mengelilinginya, baik faktor intern
maupun ekstern. Dikatakan demikian karena pendidikan sopan santun
tidak dapat berdiri sendiri dan selalu kait mengait dengan hal lainnya.
Kemungkinan kait-mengaitnya sopan santun dalam keluarga akan
kelihatan dalam perilaku di masyarakat, dan pendidikan di masyarakat
akan berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Hal ini sudah diakui
oleh banyak orang.51
b. Jenis Perilaku
Menurut Walgito yang dikutip oleh Awalina Maulida jenis
perilaku dibedakan menjadi dua yaitu pertama perilaku yang refleksif
yaitu perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus
yang mengenai organisme tersebut. Misalnya reaksi kedip mata bila
terkena sinar, gerak lutut bila terkena sentuhan palu, menarik jari bila
jari terkena api dan sebagainya. Reaksi atau perilaku refleksif adalah
51
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perilaku yang terjadi dengan sendirinya, secara otomatis. Stimulus
yang diterima oleh organisme atau individu tidak sampai ke pusat
susunan syaraf atau otak, sebagai pusat kesadaran, sebagai pusat dari
pengendalian perilaku manusia. Yang kedua perilaku non refleksif.
Perilaku non refleksif dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran
atau otak. Dalam kaitan ini stimulus setelah diterima oleh reseptor
kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran,
baru kemudian terjadi respons melalui afektor. Proses yang terjadi
dalam otak atau pusat kesadaran ini yang disebut proses psikologis.
Perilaku atau aktifitas atas dasar psikologis inilah yang disebut dengan
aktifitas psikologis atau perilaku psikologis.52
Menurut Walgito yang dikutip oleh Awalina Maulida perilaku
manusia sebagian besar terbentuk ialah berupa perilaku yang dibentuk
dan perilaku yang dipelajari. Cara membentuk perilaku yang sesuai
dengan harapan yaitu:
1) Cara pembentukan perilaku dengan kebiasaan
Cara

pembentukan

perilaku

dapat

ditempuh

dengan

kondisioning atau kebiasaan. Dengan cara pembiasaan diri untuk
berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuk
perilaku tersebut. Misal anak dibiasakan bangun pagi, atau
menggosok gigi sebelum tidur, mengucapkan terima kasih bila
52
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diberi sesuatu oleh orang lain, membiasakan diri untuk tidak
datang terlambat ke sekolah dan sebagainya. Cara ini didasarkan
pada teori belajar baik yang diungkapkan oleh Pavlov maupun
oleh Thorndike dan Skinner. Walaupun antara Pavlov, Thorndike,
dan Skinner terdapat pendapat yang tidak seratus persen sama,
namun para ahli tersebut mempunyai dasar pandangan yang tidak
jauh berbeda satu dengan yang lain.
2) Pembentukan perilaku dengan pengertian (insight)
Pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan pengertian atau
insight. Misal berangkat sekolah tidak boleh terlambat karena
dapat mengganggu teman yang lain. Bila naik motor harus
menggunakan helm, karena helm untuk keamanan diri. Cara ini
berdasarkan teori belajar kognitif, yaitu belajar dengan disertai
adanya pengertian. Bila dalam eksperimen Thorndike dalam
belajar yang dipentingkan adalah soal latihan, maka dalam
eksperimen Kohler dalam belajar yang penting adalah pengertian
atau insight.
3) Pembentukan perilaku dengan menggunakan model
Pembentukan

perilaku

masih

dapat

ditempuh

dengan

menggunakan model atau contoh. Kalau orang bicara bahwa orang
tua sebagai contoh anak-anaknya, pemimpin sebagai panutan yang
dipimpinya, hal tersebut menunjukkan pembentukan perilaku
48

dengan menggunakan model. Pemimpin dijadikan model atau
contoh oleh yang dipimpinnya.53
c.

Faktor yang mempengaruhi Perilaku
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku siswa yaitu:
1) Pengawasan
Bila tingkat kesopanan siswa dapat dinyatakan rata-rata
menurun, maka sesungguhnya yang pertama-tama harus
dilihat adalah bagaimana orang tua melakukan kontak
keseharian atau komunikasi dengan putra-putrinya.
2) Sosok Teladan
Kunci

keikutsertaan

masyarakat

terletak

pada

keteladanan yang secara keseharian digaulinya. Di samping
keteladanan masyarakat, kontrol sosial juga sangat berperan.
Pengaruh masyarakat bukan hanya dari perilaku individual
dan komunal, tetapi juga dari berbagai alat budaya dan alat
komunikasi yang berinteraksi di dalam masyarakat.
3) Penanaman Bukan Pengajaran
Pendidikan budi pekerti anak-anak didik, baik di rumah,
di sekolah maupun di masyarakat, bukanlah dengan
mengajarkan mereka dengan ayat, dalil, atau apa pun
namanya. Menurut Barlow yang dikutip oleh Awalina
53

Awalina Maulida, ..., 40.

49

Maulida sebagian besar dari yang dipelajari manusia terjadi
melalui peniruan (imitation) dan penyajian contoh perilaku
(role-modeling). Selanjutnya, menurut teori belajar sosial
terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa
ditekankan pada perlunya pembiasaan merespons dan
peniruan. Dan pembiasaan merespons tersebut melalui
pemberian penghargaan dan hukuman.54
Menurut Pupuh Fathurrohman deskripsi perilaku sopan santun
yaitu sebagai berikut:
1) Sering berperilaku sopan santun terhadap orang tua, saudara,
teman, dan guru, dan menghindarkan diri dari perilaku tidak
sopan.
2) Selalu tertib menurut adat yang baik, selalu baik budi bahasanya,
selalu bertingkah laku menurut adat yang baik, selalu berpakaian
sesuai dengan adat yang berlaku dan suka merasa belas kasihan
dan suka menolong orang yang kesusahan.
3) Selalu berperilaku sopan santun dalam mengemukakan pikiran
secara lisan atau tulisan dalam pergaulan sehari-hari, selalu
menghindarkan diri dari perilaku yang tidak sopan.55
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4.

Hubungan antara Pola Asuh Orang Tua dan Ketaatan Beribadah
dengan Prilaku Sopan Santun Siswa
Ketaatan beribadah memotivasi seseorang untuk melakukan suatu
aktivitas yang berdasarkan nilai-nilai agama. Motivasi mendorong
seseorang untuk berbuat kebajikan maupun berkorban seperti tolong
menolong dan sebagainya. Ketaatan beribadah yang dilakukan oleh
seorang anak dapat memberikan motivasi dalam melakukan suatu
perbuatan yang baik. Nilai-nilai keagamaan berhubungan positif dengan
kesopanan anak. Hal ini diperkuat pendapat Christianingrum yang dikutip
oleh Putri Risthantri &Ajat Sudrajat, bahwa keluarga dan ketaatan
beribadah terhadap sikap remaja dalam menghindari seks bebas.56
Menurut Megawangi yang dikutip oleh Masnur Muslich hasil
penelitian Rohner menunjukkan bahwa pengalaman masa kecil seseorang
sangat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya (karakter atau
kecerdasan emosionalnya). Penelitian tersebut, yang menggunakan teori
PAR, menunjukkan bahwa pola asuh orang tua, baik yang menerima atau
yang menolak anaknya, akan mempengaruhi perkembangan emosi, prilaku,
sosial-kognitif, dan kesehatan fungsi psikologisnya ketika dewasa kelak.57
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Hasil penelitian didapatkan pola asuh orang tua dan ketaatan beribadah
mempunyai hubungan positif dengan perilaku sopan santun. Semakin baik
pola asuh orang tua dan semakin taat beribadah siswa maka semakin baik
perilaku sopan santun dan santun, demikian pula sebaliknya semakin
berkurang pola asuh orang tua dan ketaatan beribadah siswa, maka perilaku
sopan santun akan berkurang.58
Pembentukan sopan santun dimulai dari keluarga yang memberikan
contoh baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak akan meniru
perilaku orang tua dalam kehidupan sehar-hari. Anak yang mempunyai
perilaku sopan dapat dipastikan keluarganya juga sopan, demikian pula
sebaliknya anak yang mempunyai perilaku kasar tentunya perilaku
keluarga juga kasar. Skinner yang dikutip oleh Putri Risthantri & Ajat
Sudrajat, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi
seseorang terhadap stimulasi merupakan respons atau reaksi seseorang
terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena perilaku ini terjadi
melalui proses adanya stimulasi terhadap organisme, dan kemudian
organisme tersebut merespons, maka teori Skiner ini disebut teori “S-O-R
atau Stimulus Organisme Respons”. Skiner membedakan adanya dua
respons.
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Respondent respons atau reflexive, yakni respons yang ditimbulkan
oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu. Stimulus semacam ini
disebut eleciting stimulation karena menimbulkan respons-respons yang
relatif tetap. Misalnya: Makanan yang lezat menimbulkan keinginan untuk
makan,cahaya terang menyebabkan mata tertutup, dan sebagainya.
Respondent respons ini juga mencakup perilaku emosional, misalnya
mendengar berita musibah menjadi sedih atau menangis, lulus ujian
meluapkan kegembiraanya dengan mengadakan pesta, dan sebagainya.59
Operant respons atau instrumental respons, yakni respons yang timbul
dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu.
Perangsang ini disebut reinforcing stimulation atau reinforce, karena
memperkuat respons. Misalnya apabila seorang petugas kesehatan
melaksanakan tugasnya dengan baik kemudian memperoleh penghargaan
dari atasannya (stimulus baru), maka petugas kesehatan tersebut akan lebih
baik lagi dalam melaksanakan tugasnya.60
Perilaku manusia terbentuk di dalam diri seseorang dari dua faktor
utama yakni stimulus merupakan faktor dari luar diri seseorang tersebut
(faktor eksternal) dan respons merupakan faktor dari dalam diri orang yang
bersangkutan (faktor internal). Faktor eksternal atau stimulus adalah
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merupakan faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, dan nonfisik dalam
bentuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya.
Penelitian-penelitian yang ada faktor eksternal yang paling besar
pengaruhnya dalam membentuk perilaku manusia adalah faktor sosial dan
budaya di mana seseorang tersebut berada. Sedangkan faktor internal yang
menentukan seseorang itu merespons stimulus dari luar adalah perhatian,
pengamatan, persepsi, motivasi, fantasi, sugesti, dan sebagainya.
Di samping pola asuh orang tua, ketaatan beribadah akan membentuk
siswa menjadi taat akan perintah agama termasuk menghormati orang tua,
saling kasih sayang dan sebagainya, semuanya itu akan membentuk
perilaku yang baik.
Ketaatan beribadah kepada Allah memberi pengaruh yang baik dalam
diri anak, karena anak memiliki ikatan yang kuat dengan Allah, perasaan
emosional terkendali, dan hawa nafsu terpelihara sehingga anak
berperilaku lurus dan bersikap istiqamah. Ibadah merupakan upaya
mewujudkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan kesehatan mental.
Ketaatan beribadah akan membentuk perilaku pada anak seperti sopan
santun, tolong menolong, saling sayang menyayangi dan sebagainya.
Perintah agama pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai moral ataupun
sopan santun.
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Hal ini memperkuat pernyataan dari penelitian King and Furrow yang
dikutip oleh Ajat Sudrajat, yang menyebutkan bahwa ketaatan beragama
akan mempertinggi perilaku moral remaja. Horwart yang dikutip oleh Ajat
Sudrajat, menyatakan bahwa baik orang-orang muda dan orang tua, agama
memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kehidupan mereka.
Keyakinan beragama dan praktik dalam menjalankan agama akan
mempengaruhi perilaku dan gaya hidup.61

C.

Kerangka Berpikir
Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat diajukan kerangka berpikir
sebagai berikut :
1.

Jika orang tua memberikan pola pengasuhan yang baik kepada siswa maka
perilaku sopan santun siswa kelas V di MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon, Dagangan, Madiun akan meningkat.

2.

Jika ketaatan beribadah siswa baik maka perilaku sopan santun siswa kelas
V di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon, Dagangan, Madiun akan
meningkat.

61
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D.

Pengajuan Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam
bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang
diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis
juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah
penelitian, belum jawaban yang empirik.62
Berdasarkan rumusan masalah dan analisis teori yang telah penulis
sampaikan di atas, maka hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut:
1. Ada korelasi positif yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan
perilaku sopan santun siswa Kelas V MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon, Dagangan, Madiun tahun pelajaran 2017/2018.
2. Ada korelasi positif yang signifikan antara ketaatan beribadah dengan
perilaku sopan santun siswa Kelas V MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon, Dagangan, Madiun tahun pelajaran 2017/2018.
3. Ada korelasi positif yang signifikan antara pola asuh orang tua dan
ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun siswa Kelas V MI
Tarbiyatul Muballighin Prambon, Dagangan, Madiun tahun pelajaran
2017/2018.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A.

Rancangan Penelitian
Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian
kuantitatif yang bersifat korelasional. Dimana penelitian korelasi bertujuan
untuk melihat hubungan diantara dua variabel atau lebih atau seberapa besar
hubungan tersebut. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai
dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang
diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.63
Variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
1.

Variabel

bebas

(independent

variable)

merupakan

variabel

yang

memengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang
lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi
lebih dulu. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan
variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. Variabel
ini biasanya disimbolkan dengan variabel “X”.

63

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2016),

38.

57

2.

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang diakibatkan
atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel ini dalam
penelitian kuantitatif adalah sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus
atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel
“Y”.64
Dalam penelitian ini terdiri tiga variabel, yaitu variabel X1 adalah pola asuh

orang tua siswa kelas V di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon, Dagangan,
Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018, variabel X2 adalah ketaatan beribadah
siswa kelas V di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon, Dagangan, Madiun
Tahun Pelajaran 2017/2018, dan variabel Y adalah perilaku sopan santun siswa
kelas V di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon, Dagangan, Madiun Tahun
Pelajaran 2017/2018.
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B.

Populasi dan Sampel
1.

Populasi Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.65
Dalam penelitian ini dilakukan di MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon, dengan populasi yaitu siswa kelas V tahun pelajaran 2017/2018
yang terdiri 38 siswa.

2.

Sampel Penelitian
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan
dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang
diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu,
kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel
yang diambil dari populasi harus betul-betul reprentatif (mewakili). 66
Mengingat jumlah populasi kurang dari 100, maka teknik sampling yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sampel populasi (populasi
sampling).67 Yaitu, semua populasi berhak jadi sampel, sebanyak 38 siswa.
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C.

Instrumen Pengumpulan Data
Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila menggunakan instrumen.
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena
alam maupun sosial yang diamati secara spesifik semua fenomena ini disebut
variabel penelitian. 68 Instrumen sebagai alat pengumpulan data harus betulbetul dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data
empiris sebagaimana adanya. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:
1.

Data tentang pola asuh orang tua siswa kelas V MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon, Dagangan, Madiun tahun pelajaran 2017/2018.

2.

Data tentang ketaatan beribadah siswa kelas V MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon, Dagangan, Madiun tahun pelajaran 2017/2018.

3.

Data tentang perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul
Muballighin Prambon, Dagangan, Madiun tahun pelajaran 2017/2018.
Untuk pengumpulan data tentang variabel X1, X2 dan Y peneliti

menggunakan angket. Angket X1 terdiri dari 25 soal pertanyaan, angket X2
terdiri dari 25 soal pertanyaan dan angket Y terdiri dari 25 soal pertanyaan.
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Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.1
Instrumen Pengumpulan Data
Judul
Penelitian

Variabel
Penelitian

Sub indikatot

Indikator

No. Item

No. Item
Sesudah

KORELASI ANTARA POLA ASUH ORANG TUA DAN KETAATAN BERIBADAH DENGAN
PRILAKU SOPAN SANTUN SISWA KELAS V DI MI TARBIYATUL MUBALLIGHIN
PRAMBON, DAGANGAN MADIUN.

Sebelum
Variabel
Independe
n
(X1):
Pola Asuh
Orang Tua

a. Pola Asuh
Otoriter
b. Pola Asuh
Demokratis

c. Pola Asuh
Laisses
Faire

Variabel
Independe
n
(X2):
Ketaatan
Beribadah

a. Adanya aturan
b. Adanya teguran

1,3,4,5,6,7

3,4,6

8,9,10,11

8,10,11

2,12,13,14

2,13,14

15,16,17,18

15,16,17,18

a. Pemenuhan
keinginan
b. Pemenuhan
kebutuhan

19,20,21

20,21

22,23,24, 25

22,25

a. Mengajarkan
ucapan
dua
kalimah syahadat
b. Melatih
dan
membiasakan
mengerjakan
shalat
c. Melatih
anak
melaksanakan
Ibadah puasa
d. Membiasakan
anak
berzakat
atau bershadaqah
e. Menanamkan
semangat
anak
untuk berhaji ke
baitullah

1,2,3,4

1,2,4

5,6,7,8,9,10,11

5,6,7,8,9,10,
11

a. Kebebasan dalam
bercerita
b. Adanya pujian

12,15,16,17
12,13,14,15,16,
17

18,19,20,21
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19,20,21

Variabel
Dependen
(Y):
Prilaku
Sopan
Santun
Siswa

D.

a. Berprilaku sopan
santun terhadap
orang tua, teman
dan guru
b. Bertingkah laku
menurut
adat
yang baik
c. Berperilaku
sopan
santun
dalam
mengemukakan
pikiran
secara
lisan dan tulisan

22,23,24,25

24

1,2,3, 4,5,6

1,2,3,4,5

7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22

7,8,10,11,14,
15,17,18,19,
20,21

23,24,25

23,25

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang panjang strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. 69 Dalam rangka
memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti
menggunakan metode/teknik sebagai berikut:
1.

Kuesioner (Angket)

69
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Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik
pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pastivariabel yang
akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.70
Dalam penelitian ini angket digunakan untuk memperoleh data tentang
pola asuh dan ketaatan beribadah siswa kelas V MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon, Dagangan, Madiun tahun pelajaran 2017/2018 dan tentang
perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul Muballighin Prambon,
Dagangan, Madiun tahun pelajaran 2017/2018.

Dalam pelaksanaannya angket diberikan kepada siswa kelas V MI
Tarbiyatul Muballighin Prambon, Dagangan, Madiun untuk dijawab dan
diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Skala yang digunakan adalah
skala Likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat,
dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial. Dalam
penelitian ini telah ditetapkan secara spesifik oleh penelit, yang selanjutnya
disebut dengan variabel penelitian.71
Dengan menggunakan skala Likert, variabel yang akan diukur
dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut
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dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat
berupa pertanyaan atau pernyataan. Bentuk jawaban pada setiap item sudah
tersedia alternatif jawaban sebagai berikut:
Tabel 3.2
Skala Jawaban Angket
Alternatif Jawaban

Skor

Selalu

4

Sering

3

Kadang-kadang

2

Tidak pernah

1

Adapun angket uji coba untuk pola asuh orang tua dapat dilihat di
lampiran 1 pada halaman 100, sedangkan angket uji coba ketaatan
beribadah dapat dilihat di lampiran 2 halaman 103, serta angket uji coba
perilaku sopan santun siswa kelas VI MI Tarbiyatul Muballighin Prambon,
Dagangan, Madiun dapat dilihat di lampiran 3 halaman 106.
2.

Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
mengutip, mengopi, atau mengambil gambar dari sumber-sumber catatan
yang memang sudah ada dan terdokumentasi.72 Dokumentasi ditunjukkan
untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dimana data-data
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Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi
dalam proses pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 275.
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tersebut relevan dengan penelitian.

73

Teknik dokumentasi digunakan

peneliti untuk mengambil dokumen berupa identitas sekolah, visi, misi,
tujuan, fasilitas, dan sarana prasarana di

MI Tarbiyatul Muballighin

Prambon, Dagangan, Madiun.

E.

Teknik Analisis Data
1.

Tahap Pra Penelitian
Teknik analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk
menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk
mendapat kesimpulan dari hasil penelitian.
Adapun analisis dalam penelitian ini sebagai berikut:
a.

Uji Validitas
Validitas suatu instrumen penelitian, tidak lain adalah derajat
yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak
diukur, prinsip suatu tes adalah valid, tidak universal. Instrumen
yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan
data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.74 Untuk
menguji validitas instrumen peneliti menggunakan program SPSS
for Windows 16.
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Adapun cara menghitungnya penulis menggunakan dengan
program SPSS for Windows 16. Langkah-langkahnya sebagai
berikut:
1) Masukkan ke program SPSS
2) Klik variabel view pada SPSS data editor
3) Pengisian data
4) Pengolahan data
5) Pengisian
6) Pengisian statistik
7) Kemudaian klik “OK” untuk memproses data.
8) Analisis uji validitas
Hasil uji validitas data menunjukan semua butir pernyataan
valid, karena nilai rhitung lebih besar dari rtabel = 0,707.75
Pada uji validitas instrumen ini peneliti mengambil sampel
kelas VI di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan
Madiun tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 33 siswa. Untuk
menguji validitas tersebut peneliti menggunakan analisis program
SPSS. Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan
membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel. Untuk degree of
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freedom (df) = n – nf di mana n adalah jumlah sampel, jadi n = 33
dan variabel yang dikorelasikan sebanyak 3 buah jadi nr = 2, maka
df = 33 – 2 = 31 dengan demikian harga rtabel pada taraf
signifikansi 5% adalah 0,344. Kemudian, jika rhitung (untuk tiaptiap pernyataan dapat dilihat pada kolom total correlation) lebih
besar dari rtabel maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid.
Hasil perhitungan validitas instrumen variabel pola asuh orang
tua sebanyak 25 item soal pertanyaan, terdapat 17 item pertanyaan
diantaranya dinyatakan valid yaitu item nomor 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25. Adapun untuk mengetahui
skor jawaban angket untuk validitas pola asuh orang tua dapat
dilihat pada lampiran 7

pada halaman 115. Sedangkan untuk

mengetahui hasil perhitungan validitas butir soal instrumen
penelitian variabel pola asuh orang tua dapat dilihat pada data
output SPSS lampiran 8 pada halaman 117. Hasil perhitungan
validitas tiap item instrumen tersebut akan disimpulkan dalam
tabel rekapitulasi di bawah ini:
Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian
Pola Asuh Orang Tua
Variabel
Pola Asuh Orang
Tua

No.Item

“r” hitung

“r” tabel

Keterangan

1

0,127

0,344

Drop

2

0,449

0,344

Valid
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3

0,539

0,344

Valid

4

0,596

0,344

Valid

5

0,092

0,344

Drop

6

0,363

0,344

Valid

7

0,330

0,344

Drop

8

0,459

0,344

Valid

9

-0,036

0,344

Drop

10

0,506

0,344

Valid

11

0,422

0,344

Valid

12

0,273

0,344

Drop

13

0,411

0,344

Valid

14

0,473

0,344

Valid

15

0,523

0,344

Valid

16

0,452

0,344

Valid

17

0,443

0,344

Valid

18

0,532

0,344

Valid

19

0,084

0,344

Drop

20

0,462

0,344

Valid

21

0,422

0,344

Valid

22

0,519

0,344

Valid

23

0,282

0,344

Drop

24

0,244

0,344

Drop

25

0,435

0,344

Valid

Untuk perhitungan validitas instrumen ketaatan beribadah
sebanyak 25 item soal pertanyaan, terdapat 18 item pertanyaan
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diantaranya dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24. Adapun untuk mengetahui
skor jawaban angket untuk validitas ketaatan beribadah dapat
dilihat pada lampiran 9 halaman 124. Sedangkan untuk
mengetahui hasil perhitungan validitas butir soal instrumen
penelitian variabel ketaatan beribadah dapat dilihat pada data
output SPSS lampiran 10 halaman 126. Hasil perhitungan validitas
tiap item instrumen tersebut akan disimpulkan dalam tabel
rekapitulasi di bawah ini:
Tabel 3.4 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian
Ketaatan Beribadah
Variabel
Ketaatan
Beribadah

No.Item

“r” hitung

“r” tabel

Keterangan

1

0,632

0,344

Valid

2

0,504

0,344

Valid

3

0,180

0,344

Drop

4

0,479

0,344

Valid

5

0,506

0,344

Valid

6

0,364

0,344

Valid

7

0,638

0,344

Valid

8

0,560

0,344

Valid

9

0,682

0,344

Valid

10

0,630

0,344

Valid

11

0,677

0,344

Valid

12

0,466

0,344

Valid
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13

0,337

0,344

Drop

14

0,207

0,344

Drop

15

0,544

0,344

Valid

16

0,528

0,344

Valid

17

0,471

0,344

Valid

18

0,144

0,344

Drop

19

0,468

0,344

Valid

20

0,366

0,344

Valid

21

0,561

0,344

Valid

22

0,219

0,344

Drop

23

0,089

0,344

Drop

24

0,454

0,344

Valid

25

0,218

0,344

Drop

Untuk perhitungan validitas instrumen perilaku sopan santun
siswa sebanyak 25 item soal pertanyaan, terdapat 18 item
pertanyaan diantaranya dinyatakan valid yaitu item nomor 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25. Adapun untuk
mengetahui skor jawaban angket untuk validitas perilaku sopan
santun dapat dilihat pada lampiran 11 halaman 132. Sedangkan
untuk mengetahui hasil perhitungan validitas butir soal instrumen
penelitian variabel perilaku sopan santun siswa dapat dilihat pada
data output SPSS lampiran 12 halaman 134. Hasil perhitungan
validitas tiap item instrumen tersebut akan disimpulkan dalam
tabel rekapitulasi di bawah ini:
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Tabel 3.5 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian
Perilaku Sopan Santun
Variabel

No.Item

“r” hitung

“r” tabel

Keterangan

Perilaku Sopan
Santun

1

0,479

0,344

Valid

2

0,604

0,344

Valid

3

0,501

0,344

Valid

4

0,516

0,344

Valid

5

0,415

0,344

Valid

6

-0,062

0,344

Drop

7

0,597

0,344

Valid

8

0,567

0,344

Valid

9

0,119

0,344

Drop

10

0,410

0,344

Valid

11

0,465

0,344

Valid

12

-0,233

0,344

Drop

13

0,261

0,344

Drop

14

0,509

0,344

Valid

15

0,480

0,344

Valid

16

0,342

0,344

Drop

17

0,493

0,344

Valid

18

0,390

0,344

Valid

19

0,511

0,344

Valid

20

0,489

0,344

Valid

21

0,567

0,344

Valid

22

0,201

0,344

Drop
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23

0,430

0,344

Valid

24

0,123

0,344

Drop

25

0,525

0,344

Valid

b. Uji Reliabilitas
Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan
beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan
menghasilkan data yang sama. Reliabilitas bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila
dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang
sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.
Adapun

cara

menghitungnya

reliabilitas

penulis

menggunakan teknik alpa cronbach dengan program SPSS for
Windows 16. Langkah-langkahnya sebagai berikut:
1) Masuk ke program SPSS
2) Klik variabel view pada SPSS data editor
3) Pengisian data
4) Pengolahan data
5) Dari Reliability Analisis
6) Klik statistic
7) Hasil SPSS untuk Windows 16 dan analisisnya
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Instrumen penelitian dinyatakan tidak reliabel, karena niai
0,868

>

0,6.
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Untuk

menguji

reliabilitas

instrument,

dalampenelitian ini dilakukan secara Internal Consistency, dengan
cara mencoba instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh
dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan
untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Adapun teknik yang
digunakan untuk menganalisis reliabilitas instrumen ini adalah
metode alpha (Allpha Cronbach’s). Metode alpha (Allpha
Cronbach’s) digunakan untuk menganalisis reliabilitas instrumen
pola asuh orang tua dengan soal yang valid berjumlah 17 soal,
instrumen ketaatan beribadah dengan soal yang valid berjumlah 18
soal dan instrumen perilaku sopan santun dengan soal yang
berjumlah 18 soal serta mempertimbangkan teknik pengumpulan
data yang digunakan peneliti yaitu angket. Pada analisis tersebut
peneliti akan menghitung dengan menggunakan program SPSS
yang dapat dilihat pada output SPSS lampiran 14 pada halaman
140, lampiran 16 pada halaman 144 dan lampiran 18 pada
halaman 147. Adapun di bawah ini merupakan hasil rekapitulasi
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uji reliabilitas instrumen variabel pola asuh orang tua, ketaatan
beribadah dan perilaku sopan santun siswa:
Tabel 3.6 Uji Reliabilitas Instrumen Pola Asuh Orang Tua,
Ketaatan Beribadah dan Perilaku Sopan
Santun
Variabel

Jumlah Item

Chronbach

Keterangan

Pola Asuh Orang Tua

17

0,726

Reliabel

Ketaatan Beribadah

18

0,740

Reliabel

Perilaku Sopan Santun

18

0,733

Reliabel

Dari hasil perhitungan reliabilitas dapat diketahui nilai
reliabilitas instrumen variabel pola asuh orang tua sebesar 0,726,
kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf singnifikansi 5%
adalah sebesar 0,344. Karena rhitung > rtabel, yaitu 0,726 > 0,344
maka instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk
penelitian.
Dari hasil perhitungan reliabilitas dapat diketahui nilai
reliabilitas instrumen variabel Ketaatan beribadah sebesar 0,740,
kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf singnifikansi 5%
adalah sebesar 0,344. Karena rhitung > rtabel, yaitu 0,740 > 0,344
maka instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk
penelitian.
Dari hasil perhitungan reliabilitas dapat diketahui nilai
reliabilitas instrumen variabel perilaku sopan santun sebesar
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0,733,

kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf

singnifikansi 5% adalah sebesar 0,344. Karena rhitung > rtabel, yaitu
0,733 > 0,344 maka instrumen tersebut reliabel dan dapat
digunakan untuk penelitian.
2.

Analisis Hasil Penelitian
a. Uji Prasyarat Analisis
1) 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 parametik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi
normal, maka digunakan uji statistik nonparametrik. Adapun
beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas.77
Dalam uji normalitas ini peneliti menggunakan program SPSS.
Langkah-langkahnya sebagai berikut:
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a)

Masuk ke program SPSS

b)

Klik variabel view pada SPSS data editor

c)

Klik data view pada SPSS data editor

d)

Klik analisis

e)

Pengisian

descriptive statistics

Ibid., 153.
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explore

f)

Langkah selanjutnya klik plot

g)

Hasil SPSS dan Analisisnya

h)

Analisis dari hasil tests of normality78

b. Uji Hipotesis
Dalam penelitian ini menggunakan koefisien korelasi sederhana
dan

analisis korelasi berganda. Koefisien korelasi sederhana

digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan dan arah hubungan
antara dua variabel. Sedangkan analisis korelasi berganda digunakan
untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara tiga variabel
atau lebih, serta untuk mengetahui kontribusi yang diberikan secara
simultan oleh variabel X1 dan X2 terhadap nilai variabel Y.79
Adapun cara menghitung koefisien korelasi sederhana dilakukan
pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 16. Langkahlangkahnya sebagai berikut:
1) Masuk ke program SPSS
2) Klik variabel view pada SPSS data editor
3) Pengisian data
4) Pengolahan data
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5) Pengisian statistic
6) Kemudian tekan OK untuk memproses data
7) Analisis hasil dari correlations80
Adapun cara menghitung korelasi berganda dilakukan pengolahan
data dengan menggunakan software SPSS versi 16. Langkahlangkahnya adalah sebagai berikut:
1) Masuk ke program SPSS
2) Klik variabel view pada SPSS data editor
3) Pengisian data
4) Pengolahan data
5) Pengisian statistic
6) Kemudian tekan OK untuk memproses data.
7) Kemudian kembali ke menu utama
8) Pengisian statistic
9) Klik continue untuk ke menu utama
10) Lalu kemudian klik OK, untuk memproses
11) Analisis hasil SPSS81
Untuk membuktikan hubungan antara dua variabel bebas dan
satu variabel terikat, maka dilakukan uji sebagai berikut:
Uji signifikansi individu
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a) Antara variabel pola asuh orang tua terhadap perilaku sopan
santun.
Hipotesis untuk kasus ini:
(1) Hipotesis dalam bentuk kalimat
Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola
asuh orang tua dengan perilaku sopan santun.
Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh
orang tua dengan perilaku sopan santun.
(2) Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik
Ho : rx 1,y = 0
Ha : rx 1,y ≠ 0
(3) Menentukan risiko kesalahan ɑ = 5% (0,05)
(4) Kriteria keputusan
Jika : Sig < ɑ, maka Ho ditolak.
Jika : Sig > ɑ, maka Ho diterima
(5) Membandingkan nilai sig dan ɑ
Jika : Sig < ɑ, maka Ho ditolak.
(6) Keputusannya
Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel
pola asuh orang tua dengan perilaku sopan santun.
b) Antara variabel ketaatan beribadah terhadap perilaku sopan
santun.
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Hipotesis untuk kasus ini:
(1) Hipotesis dalam bentuk kalimat
Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara
ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun.
Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara ketaatan
beribadah dengan perilaku sopan santun.
(2) Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik
Ho : rx 1, y ≠ 0
Ha : rx 2, y = 0
(3) Menentukan risiko kesalahan 𝛼 = 5% (0,05)
(4) Kriteria keputusan
Jika : Sig < 𝛼, maka Ho ditolak.
Jika : Sig > 𝛼, maka Ho diterima
(5) Membandingkan nilai sig Fchangedan 𝛼
Jika : Sig Fchange< 𝛼, maka Ho ditolak.
(6) Keputusannya
Terdapat hubungan yang signifikan antara ketaatan
beribadah dengan perilaku sopan santun.
c) Uji signifikasi secara simultan
Untuk membuktikan uji signifikan secara menyeluruh,
hipotesis sebagai berikut:
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(1) Hipotesis dalam bentuk kalimat
Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola
asuh orang tua dan ketaatan beribadah dengan
perilaku sopan santun.
Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh
orang tua dan ketaatan beribadah dengan perilaku
sopan santun.
(2) Membuat hipotesis dalam bentuk model statistik
Ho : rx 1, y ≠ 0
Ha : rx 2, y= 0
(3) Menentukan risiko kesalahan 𝛼 = 5% (0,05)
(4) Kriteria keputusan
Jika : Sig < 𝛼, maka Ho ditolak.
Jika : Sig > 𝛼, maka Ho diterima
(5) Membandingkan nilai sig dan 𝛼
Jika : Sig < ɑ, maka Ho ditolak.
(6) Keputusannya
Terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh
orang tua dan ketaatan beribadah dengan perilaku sopan
santun.82
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1.

Sejarah Berdirinya MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan
Madiun.
Madrasah Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun didirikan
pada tahun 1962. Madrasah ini berada di jalan K.H Shiddiq No 22
Desa/Kelurahan Prambon Kecamatan Dagangan Kota/Kabupaten Madiun
Jawa Timur. Awalnya di daerah ini berdiri sebuah lembaga pendidikan
keagamaan yaitu Pondok Pesantren Al - Hikmah, termasuk MI Mubalighin
al – Islamiyah beralih nama menjadi MI Tarbiyatul Muballighin. MI
Tarbiyatul Muballighin merupakan suatu lembaga pendidikan tingkat dasar
di bawah naungan Departemen Agama, yang mendapat dukungan dan oleh
para kyai serta masyarakat Desa Prambon dan sekitarnya.
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Di bawah lindungan yayasan Pendidikan Al – Hikmah, MI Tarbiyatul
Muballighin berusaha menciptakan tujuan Bangsa Indonesia, memajukan
pendidikan nasional dengan berpegang teguh pada Dasar Negara dan
tuntutan agama Islam. Selanjutnya MI Tarbiyatul Muballighin terus
berupaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan
diminati oleh masyarakat serta berusaha mengatisipasi perkembangan zaman
baik informasi maupun teknologi yang di landasi iman dan taqwa.
Pada tahun 2010 terbit SK dari Kementrian Agama Republik Indonesia
dengan Nomor Kd.13.19/4/PP.00.4/2047/2010 yang diperpanjang dengan
SK Nomor: tentang ijin operasional Madrasah, yang semakin memperkuat
keberadaan MI Tarbiyatul Muballighin desa Prambon Kecamatan Dagangan
Kabupaten Madiun sampai sekarang sebagai lembaga pendidikan yang
diakui. MI Tarbiyatul Muballighin ini sudah terakreditasi B. MI Tarbiyatul
Muballighin telah mengalami pergantian kepala sekolah yaitu sebagai
berikut:
a.

Haryanto

b.

Imam Fadholi

c.

Marikun

d.

Darmuji

e.

Bachrun, A.Ma

f.

Marsunu, A.Ma

g.

Moh. Anshor, S.Pd.I
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h.

Yusuf Priyadi, S.Pd.I

2. Letak Geografis MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan
Madiun
Madrasah MI Tarbiyatul Muballighin ini memiliki letak geografis yang
strategis meskipun termasuk di daerah perdesaan, tapi dapat dilalui oleh
kendaraan sehingga anak-anak yang rumahnya berada di daerah selatan
timur dapat menempuh perjalanan kemadrasah ini dengan mudah.
3.

Visi, Misi dan Tujuan MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan
Madiun
a.

Visi
Melalui pendidikan berdasarkan keislaman, mencetak kader bangsa
yang berbudi luhur, berbadan sehat, berpengalaman luas dan berfikir
cerdas dan beriman.

b. Misi
1) Meningkatkan kedisiplinan semua warga sekolah.
2) Melaksanakan pembelajaran sistem Pakem.
3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada siswa.
4) Membentuk siswa berakhlakul karimah.
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5) Mengkondisikan kehidupan beragama.
6) Menjalin kerja sama dengan semua pihak demi suksesnya
pendidikan.

c. Tujuan
1) Melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan bimbingan secara
efektif agar siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi yang
dimiliki.
2) Menanamkan nilai-nilai agama, budaya dan hukum yang diharapkan
dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
3) Menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan melibatkan seluruh
warga sekolah.
4. Keadaan Guru, Tenaga Pendukung, Keadaan Siswa, Sarana Prasarana
dan Struktur Organisasi.
a.

Keadaan Guru
Para guru di MI Tarbiyatul Muballighin Prambon tahun ajaran
2017/2018 berjumlah 13 orang yang rata-rata memilki jejang pendidikan
S1, berjumlah 1 orang memiliki jenjang pendidikan D2 dan berjumlah 1
orang memiliki jenjang pendidikan SMA.

b. Tenaga Pendukung
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Keadaan tenaga pendukung atau karyawan adalah berjumlah 2
orang.

Tabel 4.1
Tabel Keadaan Guru dan Tenaga Pendukung
No

Nama Guru

1

Yusuf Priyadi, S.Pd.I

2

Ana Zakiyah R, S.Pd.I

3

Atik Khoiruroh, S.Pd.I

4

Darmuji, A.Ma

5

Hanifah Dwi Y, S.Pd.I

6

Hasan F, S.Pd.I

7

Jabatan

Status
Kepegawaian

Kepala Sekolah

GTY

Jenis Pendidikan
Kelamin Terakhir
L

S1

P

S1

P

S1

Guru Kelas

GYT

L

D2

Guru Agama

GYT

P

S1

Guru Kelas

GYT

L

S1

Guru Kelas

GYT

Henik N, A.Md

P

SMA

Guru Kelas

GYT

8

Indra Fakhrudi, SE

L

S1

Penjaga

9

M. Agus Salim, FPOK

L

S1

Guru Olahraga

GTY

10

Mimien M, S.Pd.I

P

S1

Guru Kelas

PNS

11

Siswiyani, S.Pd.I

P

S1

Guru Kelas

12

Sulastri, S.Pd.I

P

S1

Guru Kelas

13

Sulis Tianingsih, S.Pd

P

S1

Guru Kelas

14

Umi Habibah, S.Pd.I

P

S1

Bendahara

15

Afif Yanuer P, S.Pd

P

S1

TU
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Guru Kelas

PNS

GYT

GTY
GTY
GYT
GYT
GYT

c.

Keadaan Siswa
Siswa adalah mereka yang secara resmi menjadi siswa di MI
Tarbiyatul Muballighin Prambon dan yang terdaftar dalam buku induk
sekolah. Keadaan siswa saat peneliti melakukan penelitian pada tahun
ajaran 2017/2018 berjumlah 199 siswa. Dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.2
Keadaan Siswa MI Tarbiyatul Muballighin Prambon
Kelas

Total

Rombel

1
1

2
2

3
2

4
1

5
2

6
2

10

Laki-laki

13

21

15

16

19

13

97

Perempuan

10

16

21

11

23

21

102

Total

23

37

36

27

42

34

199

23/1

37/2

36/2

26/1

39/2

33/2

199/10

Siswa/Rombel

d. Sarana dan Prasarana
Sarana prasaran sangat berpengaruh guna terlaksananya belajar
yang representatif, yang pada akhirnya dapat membantu output yang
lebih baik. Adapun sarana prasarana yang tersedia di MI Tarbiyatul
Muballighin Prambon yaitu ruang kepala sekolah, ruang guru dilengkapi
dengan meja dan kursi tamu, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium
IPA, toilet, gudang, ruang sirkulasi dan tempat bermain.
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e.

Struktur Organisasi
MI Tarbiyatul Muballighin Prambon merupakan lembaga formal
untuk itu, struktur organisasi sangat penting keberadaannya guna
mempertegas tanggung jawab masing-masing personil sehingga
program kerja yang disusun untuk mencapai tujuan yang dirumuskan
dapat terlaksana dengan baik. Untuk gambar bagan struktur organisasi
MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun di lampiran 19
pada halaman 149.

B. Deskripsi Data
1.

Deskripsi data tentang Pola Asuh Orang Tua Siswa Kelas V MI
Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun
Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan
gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah disebarkan pada
siswa di kelas V MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun
sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti,
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diperoleh data tentang pola asuh orang tua siswa kelas V MI Tarbiyatul
Muballighin Prambon Dagangan Madiun tahun pelajaran 2017/2018.
Sebagaimana dijelaskan pada paparan sebelumnya, untuk mengetahui
data pola asuh orang tua, peneliti menggunakan angket. Angket tersebut
diberikan kepada 38 responden. Jawaban yang diberikan responden, dihitung
skornya dengan standar nilai. Adapun skor variabel pola asuh orang tua
dapat dilihat pada lampiran 20 halaman 150. Dari hasil angket variabel pola
asuh orang tua, selanjutnya mencari mean dan standar deviasi. Dengan
menggunakan software SPSS versi 16.

Tabel 4.3
Deskriptif Statistik Data Nilai Variabel Pola Asuh Orang Tua
Statistics
Pola_asuh_orang_tua
N

Valid

38

Missing

0
50.84
51.50
52
6.074
32

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
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Statistics
Pola_asuh_orang_tua
N

Valid

38

Missing

0
50.84
51.50
52
6.074
32
61

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Gambar 4.1
Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Pola Asuh Orang Tua
Dari tabel 4.3 dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 16,
diperoleh data variabel pola asuh orang tua, dengan mean sebesar 50,84;
median 51,50; modus 52; standar deviasi 6,074; nilai minimum 32, dan nilai
maksimum 61.
2.

Deskripsi data tentang Ketaatan Beribadah Siswa Kelas V MI
Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun
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Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan
gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah disebarkan pada
siswa di kelas V MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun
sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti,
peneliti memperoleh data tentang ketaatan beribadah siswa kelas V MI
Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun tahun pelajaran
2017/2018.
Sebagaimana dijelaskan pada paparan sebelumnya, untuk mengetahui
data ketaatan beribadah, peneliti menggunakan angket. Angket tersebut
diberikan kepada 38 responden. Jawaban yang diberikan responden, dihitung
skornya dengan standar nilai. Adapun skor variabel ketaatan beribadah dapat
dilihat pada lampiran 21 halaman 152. Dari hasil angket variabel,
selanjutnya mencari mean dan standar deviasi. Dengan menggunakan
software SPSS versi 16.

Tabel 4.4
Deskriptif Statistik Data Nilai Variabel Ketaatan Beribadah
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Statistics
Ketaatan_Beribadah
N

Valid

38

Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum

0
55.29
56.00
61
7.479
38
69

Gambar 4.2
Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Ketaatan Beribadah
Dari tabel 4.4 dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 16,
diperoleh data variabel ketataan beribadah dengan mean sebesar 55,29;
median 56,00; modus 61; standar deviasi 7,479; nilai minimum 38, dan nilai
maksimum 69.
3.

Deskripsi data tentang Perilaku Sopan Santun Siswa Kelas V MI
Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun
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Deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan
gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah disebarkan pada
siswa di kelas V MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun
sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti,
peneliti memperoleh data tentang perilaku sopan santun siswa kelas V MI
Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun tahun pelajaran
2017/2018.
Sebagaimana dijelaskan pada paparan sebelumnya, untuk mengetahui
data perilaku sopan santun, peneliti menggunakan angket. Angket tersebut
diberikan kepada 38 responden. Jawaban yang diberikan responden, dihitung
skornya dengan standar nilai. Adapun skor variabel Perilaku sopan santun
dapat dilihat pada lampiran 22 halaman 154. Dari hasil angket variable,
selanjutnya mencari mean dan standar deviasi. Dengan menggunakan
software SPSS versi 16.

Tabel 4.5
Deskriptif Statistik Data Nilai Variabel Perilaku Sopan Santun
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Statistics
Perilaku_Sopan_Santun
N

Valid

38

Missing
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum

0
57.39
58.00
57
6.708
43
70

Gambar 4.3
Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Variabel Perilaku Sopan Santun
Siswa
Dari tabel 4.5 dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 16,
diperoleh data variabel perilaku sopan santun dengan mean sebesar 57,39;
median 58,00; modus 57; standar deviasi 6,708; nilai minimum 43, dan nilai
maksimum 70.
C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis)
1.

Uji Prasyarat Analisis
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a.

Uji Normalitas
Sebelum menggunakan rums statistika perlu mengetahui asumsi
yang digunakan dalam penggunaan rumus. Dengan mengetahui asumsi
dasar dalam menggunakan rumus nantinya, maka peneliti bisa lebih
bijak

dalam

penggunaannya

dan

perhitungannya.

Diwajibkan

melakukan uji asumsi/prasyarat tersebut agar dalam penggunaan rumus
tersebut dan hasil yang didapatkan tidak menyimpang dari ketentuan
yang berlaku.

Uji prasyarat ini berlaku untuk penggunaan rumus

parametrik yang datanya diasumsikan normal. Dalam penelitian uji
normalitas yang digunakan peneliti adalah rumus Kolmogorov Smirnov.
Berdasarkan hasil pengujian SPSS dengan menggunakan analisis
Kolmogorov Smirnov diperoleh hasil output pada Asymp.Sig (2-tailed)
sebagai berikut:
Tabel 4.6
Hasil Normalitas Pola Asuh Orang Tua, Ketaatan Beribadah dan
Perilaku Sopan Santun Siswa Kelas V di MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon Dagangan Madiun
Variabel

Pola Asuh Orang Tua

Kriteria Pengujian Ho
Asymp.Sig
LTabel
(2-tailed)
0,956
0,05

Keterangan

Data berdistribusi normal

Ketaatan Beribadah

0,736

0,05

Data berdistribusi normal

Perilaku Sopan Santun

0,498

0,05

Data berdistribusi normal

Hasil output pada Asymp.Sig (2-tailed) untuk variabel pola asuh
orang tua diperoleh angka 0,956, untuk variabel ketaatan beribadah
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diperoleh angka 0,736 dan untuk perilaku sopan santun diperoleh angka
0,498. Kesimpulannya nilai singnifikansi semua variabel penelitian
lebih besar dari 0,05, berarti data tersebut dinyatakan normal. Secara
terperinci hasil output SPSS dapat dilihat pada lampiran 23 halaman
156.
2.

Uji Hipotesis
a.

Uji Koefisien Korelasi Sederhana
Adapun cara menghitung koefisien sederhana dilakukan pengolahan
data dengan menggunakan software SPSS versi 16.
1) Analisis Korelasi antara Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku
Sopan Santun Siswa Kelas V MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon Dagangan Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui korelasi antara
pola asuh orang tua dengan perilaku sopan santun siswa kelas V MI
Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun. Hipotesis yang
diajukan dalam pembahasan ini adalah berikut ini:
Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh
orang tua dengan perilaku sopan santun siswa kelas V MI
Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun.
Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua
dengan perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul
Muballighin Prambon Dagangan Madiun.
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Berikut adalah tabel hasil uji korelasi antara pola asuh orang
tua dengan perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul
Muballighin Prambon Dagangan Madiun:
Tabel 4.7
Hasil Uji Analisis Korelasi Variabel Pola Asuh Orang Tua
dengan Perilaku Sopan Santun Siswa
Correlations
Pola Asuh
Orang_Tua

Perilaku
Sopan_Santun
.614**

Pola Asuh Orang Pearson Correlation
Tua
Sig. (2-tailed)

1

N

38

38

**

1

Perilaku
Santun

Sopan Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

.000
.614

.000

N

38

38

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel 4.7, nilai Signifikan ialah 0,000. Sehingga nilai Sig =
0,000 < α = 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, ada
korelasi positif yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan
perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon Dagangan Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018.

2) Analisis Korelasi antara Ketaatan Beribadah dengan Perilaku
Sopan Santun Siswa Kelas V MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon Dagangan Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018
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Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui korelasi antara
ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun siswa kelas V MI
Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun. Hipotesis yang
diajukan dalam pembahasan ini adalah berikut ini:
Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ketaatan
beribadah dengan perilaku sopan santun siswa kelas V MI
Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun.
Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara ketaatan beribadah
dengan perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul
Muballighin Prambon Dagangan Madiun.
Berikut adalah tabel hasil uji korelasi antara ketaatan beribadah
dengan perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul
Muballighin Prambon Dagangan Madiun:

Tabel 4.8
Hasil Uji Analisis Korelasi Variabel Ketaatan Beribadah
dengan Perilaku Sopan Santun Siswa
Correlations
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Ketaatan
Beribadah
Ketaatan Beribadah

Pearson Correlation

Perilaku
Sopan_Santun
1

Sig. (2-tailed)

.001

N
Perilaku_Sopan_Sant Pearson Correlation
un
Sig. (2-tailed)

.505**

38

38

**

1

.505

.001

N

38

38

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel 4.8, nilai Signifikan ialah 0,001. Sehingga nilai Sig =
0,001< α = 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, ada
korelasi positif yang signifikan antara ketaatan beribadah dengan
perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon Dagangan Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018.
b. Uji Analisis Korelasi Berganda
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui korelasi antara pola
asuh orang tua dan ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun
siswa kelas V MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun.
Pengujian analisis korelasi berganda pada penelitian ini dengan
menggunakan software SPSS versi 16. Hipotesis yang diajukan dalam
pembahasan in adalah berikut ini:
Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang
tua dan ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun siswa
kelas V MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun.
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Ha : Terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dan
ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun siswa kelas V
MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun.
Berikut adalah tabel hasil uji korelasi antara pola asuh orang tua dan
ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun siswa kelas V MI
Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun:
Tabel 4.9
Hasil Uji Analisis Korelasi Variabel Pola Asuh Orang Tua dan
Ketaatan Beribadah dengan Perilaku Sopan Santun Siswa
Model Summary
Change Statistics

Model

R
.661a

1
a.

R
R
Adjusted R Std. Error of Square
F
Sig. F
Square Square the Estimate Change Change df1 df2 Change
.437

.405

5.175

.437 13.585

2

35

.000

Predictors: (Constant), Ketaatan Beribadah, Pola Asuh Orang Tua

Dari tabel 4.9, diperoleh nilai Sig of Change adalah 0,000. Jika nilai
Sig < α, maka Ho ditolak dan jika nilai Sig > α, maka Ho diterima. Nilai
α = 0,05. Dalam penelitian ini, nilai Sig of Change adalah 0,000. Karena
0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, ada korelasi
positif yang signifikan antara pola asuh orang tua dan ketaatan dengan
perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon Dagangan Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018.
D. Interprestasi dan Pembahasan
Dalam penelitian ini, peneliti mengamati tiga hal pokok bahasan yaitu
korelasi pola asuh orang tua dengan perilaku sopan santun siswa kelas V MI
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Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018,
korelasi ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun siswa kelas V MI
Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018,
dan korelasi antara pola asuh orang tua dan ketaatan beribadah dengan perilaku
sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan
Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018.
Adapun untuk memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan korelasi,
digunakan pedoman berikut ini.83
Tabel 4.10
Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r
Interval
koefisien
0,800 - 1,000

1.

Tingkat Hubungan
Sangat Kuat

0,600 – 0,799

Kuat

0,400 – 0,599

Cukup Kuat

0,200 - 0,399

Rendah

0,000 -1,999

Sangat Rendah

Korelasi Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Sopan Santun Siswa
Kelas V MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun Tahun
Pelajaran 2017/2018

83

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik dengan
Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 97.
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Nilai koefisien korelasi pola asuh orang tua dengan perilaku sopan
santun adalah 0,614. Berdasarkan tabel 4.10, nilai koefisien korelasi tersebut
termasuk pada kategori kuat. Angka koefisien korelasi yang positif 0,614
menunjukkan arah hubungan yang positif pula.

Sedangkan nilai

signifikasinya ialah 0,000 atau lebih kecil dari nilai α = 0,05, maka Ho
ditolak, dan Ha diterima. Dengan demikian, terdapat korelasi positif yang
signifikan antara pola asuh orang tua dengan perilaku sopan santun siswa.
Sebagaimana dijelaskan dalam BAB II Menurut Olds & Feldman yang
dikutip oleh Helmawati, pembentukan anak bermula atau berawal dari
keluarga. Pola asuh orang tua terhadap anak-anaknya sangat menentukan
dan mempengaruhi kepribadian (sifat) serta perilaku anak. Anak menjadi
baik atau buruk tergantung dari pola asuh orang tua dalam keluarga.
Menurut Megawangi yang dikutip oleh Masnur Muslich hasil penelitian
Rohner menunjukkan bahwa pengalaman masa kecil seseorang sangat
mempengaruhi perkembangan kepribadiannya (karakter atau kecerdasan
emosionalnya). Penelitian tersebut, yang menggunakan teori PAR,
menunjukkan bahwa pola asuh orang tua, baik yang menerima atau yang
menolak anaknya, akan mempengaruhi perkembangan emosi, prilaku, sosialkognitif, dan kesehatan fungsi psikologisnya ketika dewasa kelak.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang
searah antara pola asuh orang tua dengan perilaku sopan santun siswa.
Artinya, jika pola asuh orang tua baik, maka perilaku sopan santun siswa
101

juga baik. Sebaliknya, jika pola asuh orang tua buruk, maka perilaku sopan
santun juga buruk.
2.

Korelasi Ketaatan Beribadah dengan Perilaku Sopan Santun Siswa
Kelas V MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun Tahun
Pelajaran 2017/2018
Nilai koefisien korelasi ketaatan beribadah dengan perilaku sopan
santun adalah 0,505. Berdasarkan tabel 4.10, nilai koefisien korelasi tersebut
termasuk pada kategori cukup kuat. Angka koefisien korelasi yang positif
0,505 menunjukkan arah hubungan yang positif pula.

Sedangkan nilai

signifikasinya ialah 0,001 atau lebih kecil dari nilai α = 0,05, maka Ho
ditolak, dan Ha diterima. Dengan demikian, terdapat korelasi positif yang
signifikan antara ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun siswa.
Sebagaimana dijelaskan dalam BAB II Ketaatan beribadah memotivasi
seseorang untuk melakukan suatu aktivitas yang berdasarkan nilai-nilai
agama. Motivasi mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan maupun
berkorban seperti tolong menolong dan sebagainya. Ketaatan beribadah yang
dilakukan oleh seorang anak dapat memberikan motivasi dalam melakukan
suatu perbuatan yang baik. Nilai-nilai keagamaan berhubungan positif
dengan kesopanan anak. Hal ini diperkuat pendapat Christianingrum yang
dikutip oleh Putri Risthantri & Ajat Sudrajat, bahwa keluarga dan ketaatan
beribadah terhadap sikap remaja dalam menghindari seks bebas. Ketaatan
beribadah akan membentuk perilaku pada anak seperti sopan santun, tolong
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menolong, saling sayang menyayangi dan sebagainya. Perintah agama pada
dasarnya sejalan dengan nilai-nilai moral ataupun sopan santun.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang
searah antara ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun siswa.
Artinya, jika ketaatan beribadah baik, maka perilaku sopan santun siswa juga
baik. Sebaliknya, jika ketaatan beribadah buruk, maka perilaku sopan santun
juga buruk.
3.

Korelasi antara Pola Asuh Orang Tua dan Ketaatan Beribadah dengan
Perilaku Sopan Santun Siswa Kelas V MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon Dagangan Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018
Nilai koefisien korelasi antara pola asuh orang tua dan ketaatan
beribadah dengan perilaku sopan santun adalah 0,661. Berdasarkan tabel
4.10, nilai koefisien korelasi tersebut termasuk pada kategori kuat. Untuk
pengujian hipotesis diperoleh nilai siginifikasi 0,000. Nilai α sebesar 0,05.
Karena signifikasi kurang dari 0,05 maka Ha diterima. Dengan demikian,
terdapat korelasi positif yang signifikan antara pola asuh orang tua dan
ketaatan beribadah secara bersama-sama dengan prestasi belajar. Adapun
kontribusi atau sumbangan secara simultan variabel pola asuh orang tua dan
ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun adalah 43,7% dan 56,3%
ditentukan oleh variabel lain.
Berdasarkan paparan yang terdapat pada BAB II, bahwa hasil penelitian
didapatkan pola asuh orang tua dan ketaatan beribadah mempunyai
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hubungan positif dengan perilaku sopan santun. Semakin baik pola asuh
orang tua dan semakin taat beribadah siswa maka semakin baik perilaku
sopan santun dan santun, demikian pula sebaliknya semakin berkurang pola
asuh orang tua dan ketaatan beribadah siswa, maka perilaku sopan santun
akan berkurang.
Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat korelasi
yang signifikan antara pola asuh orang tua dan ketaatan beribadah dengan
perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul Muballighin Prambon
Dagangan Madiun.
Dari hasil penelitian di atas di peroleh hasil, antara Pola asuh orang tua
dengan perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon Dagangan Madiun terdapat korelasi dan antara ketaatan beribadah
dengan perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul Muballighin
Prambon Dagangan Madiun terdapat korelasi sedangkan antara pola asuh
orang tua dan ketaatan beribadah dengan perilaku sopan santun siswa kelas
V MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun terdapat korelasi.

BAB V
PENUTUP
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A. Kesimpulan
Dari uraian analisis data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.

Terdapat korelasi positif yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan
perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul Muballighin Prambon
Dagangan Madiun Tahun pelajaran 2017/2018, pada resiko kesalahan α =
5%, dan koefisien korelasi sebesar 0,614, yang berkategori tingkat korelasi
kuat.

2.

Terdapat korelasi positif yang signifikan antara ketaatan beribadah dengan
perilaku sopan santun siswa kelas V MI Tarbiyatul Muballighin Prambon
Dagangan Madiun Tahun pelajaran 2017/2018, pada resiko kesalahan α =
5%, dan koefisien korelasi sebesar 0,505, yang berkategori tingkat korelasi
cukup kuat.

3. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara pola asuh orang tua dan
ketaatan beribadah secara bersama-sama dengan perilaku sopan santun siswa
kelas V MI Tarbiyatul Muballighin Prambon Dagangan Madiun Tahun
pelajaran 2017/2018 dengan koefisien korelasi 0,661, yang berkategori kuat.
Yang dikonsultasikan dengan nilai signifikasi of change, pada resiko
kesalahan α = 5%, dan nilai α 0,05, maka signifikasi of change lebih besar
dari α, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Kontribusi atau sumbangan
secara simultan variabel pola asuh orang tua dan ketaatan beribadah dengan
perilaku sopan santun siswa adalah 43,7% dan 56,3% ditentukan oleh
variabel lain.
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B. Saran
Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini di
antaranya adalah berikut:
1.

Bagi Madrasah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan bagi madrasah dalam mengambil kebijakan baik itu sikapsikap maupun tindakan untuk menanamkan perilaku sopan santun yang baik
pada siswa.

2.

Bagi Orang Tua
Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi para orang tua
untuk memperhatikan pola asuh dan ketaatan beribadah kepada putraputrinya di rumah, supaya meningkatkan perilaku sopan santun siswa.

3.

Bagi Siswa
Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi siswa agar selalu
meningkatkan ketaatannya dalam menjalankan beribadah dan mengikuti apa
yang telah dipelajari disekolah agar dapat meningkatkan perilaku sopan
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santunnya terhadap orang tua, guru dan orang lain. Siswa juga diharapkan
agar mengikuti pembelajaran di sekolah memanfaatkan sumber belajar yang
ada di lingkungan sekolah.
4.

Bagi Peneliti dan bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan bagi peneliti agar
kelak dapat memilih pola asuh yang baik bagi anaknya dan menanamkan
ketaatan beribadah dengan baik serta mencontohkan perilaku sopan santun
yang baik kepada anaknya. Dan hasil penelitian ini juga bisa dibuat peneliti
selanjutnya untuk bahan refrensi penelitian.
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