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Guru adalah komponen pendidikan yang ikut berperan aktif dan strategis dalam 

pembentukan kepribadian siswa salah satunya adalah masalah kedisiplinan siswa di 

sekolah. Dalam mendidik seorang anak sangat dibutuhkan perhatian orang tua, sebab 

anak akan kehilangan kendali apabila perhatian terhadap anaknya kurang. Jika 

kepribadian guru kurang dan perhatian kurang akan menjadikan disiplin siswa kurang. 

Jadi diharapkan Kompotensi kepribadian guru baik dan perhatian orang tua baik dapat 

menjadikan kedisiplinan siswa baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh kompetensi 

kepribadian guru terhadap kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. (2) pengaruh 

perhatian orang tua terhadap kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. (3) 

pengaruh kompetensi kepribadian guru dan perhatian orang tua terhadap kedisiplinan 

siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Jenis penelitian ini adalah ex post facto. Populasi dari penelitian ini adalah semua siswa 

SMPN 1 Mlarak Ponorogo yang berjumlah 742 siswa, dengan mengambil sampel 72 

responden. Pengumpulan data dilakukan melalui angket. Teknik analisis data 

menggunakan rumus regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru terhadap 

kedisiplinan siswa SMPN 1 Ponorogo. Dengan besar pengaruhnya adalah 8,6%, 

sedangkan 91,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. (2) ada pengaruh yang 

segnifikan antara perhatian orang tua terhadap kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak 

Ponorogo. Dengan besar pengaruhnya adalah 11,2%, sedangakan 88,8% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti. (3) ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi 
kepribadian guru dan perhatian orang tua terhadap kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak 

Ponorogo. Dengan besar pengaruhya adalah 22,3%, sedangkan 77,7% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, nilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Guru sebagai figur dalam  pendidikan haruslah dapat diteladani 

akhlak di samping kemampuan keilmuan dan akademisnya.1  

Dalam dunia pendidikan bukan hanya siswa yang dituntut untuk 

mengembangkan potensi diri, akan tetapi peran guru juga dituntut memiliki 

kompetensi. Kompetensi menurut M. Usman Uzer adalah guru merupakan jabatan 

atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru.2 Dalam 

Kepmendiknas No. 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat 

tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas 

sesuai dengan pekerjaan tertentu.3  

Setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang 

memadai, bahkan kompetensi ini akan melandasi atau menjadi landasan bagi 

kompetensi-kompetensi lainnya. Gutu tidak hanya dituntut untuk mampu 

memaknai pelajaran, tetapi yang penting adalah bagaimana

                                                             
1 Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), 7. 
2 M. Usman Uzer, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 5. 
3 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru (Bandung: Yrama Widya, 2008), 17. 



2 

 

 

 

seseorang guru menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan 

kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik.4 

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru 

yang dalam kegiatannya nanti akan tercermin dalam bentuk nyata melalui 

tercapainya tujuan pengajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Karena 

bagaimanapun seorang guru merupakan cermin bagi anak didiknya dalam 

sikap disiplin yang akan memberikan motivasi tersendiri bagi siswa untuk 

meningkatkan kedisiplinan dalam sekolah. 

Dalam menjalankan tugas mendidik, orang tua juga berperan 

membimbing anak dan mengarahkan anak untuk mencapai sikap yang baik. 

Orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak, sekaligus 

memberikan pendidikannya. Kepribadian orang tua, sikap dan tata cara hidup 

mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung. Yang 

sendirinya akan masuk kedalam pribadi anak yang sedang mengalami 

pertumbuhan. Anak akan kehilangan kendali jika perhatian orang tua tidak 

ada.5 

Menurut Dakir dalam bukunya Dasar-Dasar Psikologi, mengatakan 

perhatian orang tua adalah “keaktifan peningkatan kesadaran seluruh fungsi 

jiwa yang dikerahkan dalam-dalam pemusatannya kepada  sesuatu, baik yang 

ada di dalam maupun yang ada di luar kita”.6 

                                                             
4 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 119. 
5 Binti Maunah, Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 97. 
6 Dakir, Dasar-Dasar Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), 114. 
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Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa perhatian kepada anaknya 

juga dapat mempengaruhi perilaku anak di sekolah, serta penanaman disiplin 

harus dilakukan sejak dini dengan tujuan agar mereka menjadikannya sebagai 

kebiasaan dan bagian dari dirinya.7 Keberhasilan suatu pembelajaran atau 

proses pendidikan juga ditentukan oleh faktor guru. Maka guru yang memiliki 

kepribadian yang baik akan berpengaruh baik pula terhadap perkembangan 

siswa, mental dan spiritualnya.8 Sehingga kompetensi kepribadian guru dan 

perhatian orang tua sangat berpengaruh dalam pembentukan kedisiplinan 

siswa dalam sekolah maupun luar sekolah. 

Sedangkan disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana sesuatu itu 

berada dalam keadaan tertib, teratur  dan semestinya, serta tidak ada suatu 

pelanggaran-pelanggaran baik secara langsung atau tidak langsung.9 

Kedisiplinan menjadi alat yang ampuh dalam pendidikan karakter. Banyak 

orang sukses karena menegakkan kedisiplinan. Sebaliknya, banyak upaya 

membangun sesuatu tidak berhasil karena kurang atau tidak disiplin.10 

Hakikat disiplin adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh 

didukung oleh kesadaran untuk menjalankan tugas kewajiban serta perilaku 

sebagaimana mestinya menuntut aturan-aturan atau tata kelakuan yang 

seharusnya berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu. Realisasinya harus 

                                                             
7 Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam 

Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 

143. 
8 Chaerul Rochman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru 

(Bandung: Nuansa Cendekia,  2012), 35. 
9 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah (Jakarta: Bumi Aksa, 2012), 

173. 
10 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), 94. 
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terlihat dalam tingkah laku yang nyata, yaitu perbuatan tingkah laku yang 

sesuai dengan aturan-aturan atau tata kelakuan yang semestinya.11 

Secara terperinci tujuan disiplin adalah pertama, memberi dukungan 

bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Kedua, mendorong siswa 

melakukan yang baik dan benar. Ketiga, membantu siswa memahami dan 

menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi hal-hal yang 

dilarang oleh sekolah. Keempat, siswa belajar dengan kebiasaan-kebiasaan 

yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya.12 Jadi tujuan 

diciptakannya kedisiplinan siswa bukan untuk memberikan rasa takut atau 

pengekangan pada siswa, melainkan untuk mendidik para siswa agar sanggup 

mengatur dan mengendalikan dirinya dalam berperilaku serta bisa 

memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian para siswa 

dapat mengerti kelemahan atau kekurangan pada dirinya. 

Namun pada kenyataan dari hasil wawancara dengan guru di SMPN 1 

Mlarak Ponorogo. Masih terdapat siswa yang masih kurang dalam hal disiplin, 

hal ini dapat dilihat dari adanya siswa terlambat masuk sekolah, adanya siswa 

yang belum melengkapi atribut sekolah dengan lengkap, adanya siswa yang 

masih keluar sekolahan tanpa izin dan juga terdapat siswa yang berangkat dari 

rumah mereka untuk meyakinkan orang tua dengan berangkat sekolah, tetapi 

mereka pergi ke warnet sampai waktu sekolah berakhir. 

                                                             
11 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa 

(Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), 45. 
12 Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam 

Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa, 148. 
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Menurut Novan Ardy Wiyani, kedisiplinan terkait erat dengan 

pengetahuan dan perilaku yang positif, seperti kebenaran, patuh atau taat, 

kejujuran, dan sebagainya.13 Di sekolah, disiplin berarti taat pada peraturan 

sekolah. Seorang murid dikatakan berdisiplin apabila ia mengikuti peraturan 

yang ada di sekolah.14 Sehingga dapat dikatakan bahwa kedisiplinan siswa 

SMPN 1 Mlarak Ponorogo belum sesuai dengan pandangan Novan Ardy 

Wiyani tentang kedisiplin siswa. Hal ini ditunjukan sikap siswa yang masih 

belum mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan sekolah. 

Berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Kepribadian 

Guru dan Perhatian Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Siswa SMPN 1 Mlarak 

Ponorogo”. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk ditindak- lanjuti 

dalam penelitian ini. Namun karena bidang cakupan serta adanya berbagai 

keterbatasan yang ada, baik waktu, biaya, dan jangkauan penulis, dalam 

penelitian ini tidak semua dapat ditindak lanjuti. Untuk itu dalam penelitian ini 

dibatasi pada masalah pengaruh kompetensi kepribadian guru dan perhatian 

orang tua terhadap kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo.  

 

 

                                                             
13Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas: Teori dan Aplikasi dalam Proses 

Pembelajaran (Jogjakarta: Ruzz Media, 2013), 56. 
14 Ibid., 47. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap kedisiplinan 

siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo? 

2. Adakah pengaruh perhatian orang tua terhadap kedisiplinan siswa SMPN 

1 Mlarak Ponorogo? 

3. Adakah pengaruh kompetensi kepribadian guru dan perhatian orang tua 

terhadap kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap 

kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perhatian orang tua terhadap kedisiplinan 

siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi kepribadian guru dan perhatian 

orang tua terhadap kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan untuk menguatkan teori tentang pengaruh 

kompetensi kepribadian guru dan perhatian orang tua terhadap 

kedisiplinan siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sekolah 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi sekolah tentang 

pentingnya kompetensi kepribadian guru dan perhatian orang tua 

dalam membantu kedisiplinan siswa menjadi baik. 

b. Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan agar guru meningkatkan kedisiplinan 

siswa.  

c. Orang Tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan 

pertimbangan dalam bersikap kepada anak-anak terutama dalam hal 

pemberian perhatian terhadap pendidikan mereka, lebih-lebih kepada 

anak yang bersekolah. 

d. Peserta Didik 

Siswa memiliki kesadaran yang tinggi untuk  melakukan sikap 

kedisiplinan dalam melaksanakan sikap yang sesuai dengan norma 

yang telah ditetapkan. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini 

nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, inti, dan akhir. 

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan 

penelitian penulis kelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab 

terdiri sub bab yang berkaitan. 

Sistematika pembahasan ini adalah:  

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, adalah telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori 

kompetensi kepribadian guru, perhatian orang tua, dan kedisiplinan siswa, 

serta kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel dan responden, instrument pengumulan data, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab keempat, berisi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum 

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

interpretasi dan pembahasan. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan terdahulu adalah sebagai berikut: 

Pertama, Ika Munawarotul Mustafida, Pengaruh Kesadaran Diri dan 

Motivasi Diri Terhadap Kedisiplinan Siswa di Mts Ma’arif Sukosari Tahun 

Pelajaran 2015/2016. Menyimpulkan bahwa (1) ada pengaruh antara kesadaran 

diri terhadap kedisiplinan siswa di MTs Ma’arif Sukosari sebesar 27,8944% (2) 

ada pengaruh antara motivasi diri terhadap kedisiplinan siswa di MTs Ma’arif 

Sukosari sebesar 28,5178% (3) ada pengaruh antara kesadaran diri dan motivasi 

diri terhadap kedisiplinan sisiwa di MTs Ma’arif Sukosari sebesar 38,7367%.  

Berdasarkan deskripsi tersebut terdapat persamaan penelitian dulu  

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menjadikan 

kedisiplinan siswa sebagai variabel dependen, serta dalam penelitiannya 

sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya adalah jika 

dalam penelitian dulu kesadaran diri dan motivasi diri digunakan sebagai 

variabel independen, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan 

bahwa pengaruh kepribadian guru dan perhatian orang tua sebagai 

variabel 
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dependen. Serta yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang 

dahulu adalah lokasi penelitian. 

Kedua, Mohamad Fahrudin Shofi, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 

yang berjudul Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Kelas X Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri Malang. Menyimpulkan bahwa 

kompetensi kepribadian guru PAI memiliki pengaruh yang positif yang terhadap 

prestasi belajar peserta didik kelas X pada mata pelajaran pendidikan agama Islam 

atau dengan kata lain Ha diterima. Hal ini berdasarkan pada hasil analisis data 

yang menghasilkan rhitung sebesar 0,581 atau lebih besar dari rtabel yang bernilai 

0,24. Sedangkan dalam uji t, penelitian mendapatkan harga thitung =5,667. Harga 

ini lebih besar dari ttabel sehingga hasil yang peroleh pada sampel juga dapat 

diterapkan pada keseluruhan populasi. 

Berdasarkan deskripsi tersebut terdapat persamaan penelitian dulu  dengan 

peneliti lakukan adalah sama-sama menjadikan kompetensi kepribadian guru 

sebagai variabel independen, serta dalam penelitiannya sama-sama menggunakan 

metode kuantitatif. Perbedaannya penelitian tersebut menggunakan dua variabel 

dan variabel dependennya adalah prestasi belajar peserta didik dan tempat 

penelitiannya berbeda. 

Ketiga, Siti Alfiah, Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Kematangan 

Pribadian Terhadap Motivasi Menyelesaikan Skripsi Pada Mahasiswa Jurusan 

PAI IAIN Ponorogo Angkatan 2013/2014. 
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Menyimpulkan bahwa (1) Ada pengaruh signifikan antara perhatian orang 

tua terhadap motivasi menyelesaikan skripsi pada mahasiswa Jurusan PAI IAIN 

Ponorogo Angkatan 2013/2014. Besar pengaruhnya adalah 6,8% sedangkan 

93,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak sedang diteliti. (2) Ada pengaruh 

yang signifikan antara kematangan kepribadian terhadap motivasi menyelesaikan 

skripsi pada mahasiswa Jurusan PAI IAIN Ponorogo angkatan 2013/2014. Besar 

pengaruhnya adalah 8,3% sedangkan 91,7% dipengaruhi faktor lain yang tidak 

sedang diteliti. (3) Ada pengaruh yang signifikan antara orang tua dan 

kematangan kepribadian terhadap motivasi menyelesaikan skripsi pada 

mahasiswa Jurusan PAI IAIN Ponorogo angkatan 2013/2014. Besar pengaruhnya 

adalah 30,6% sedangkan 64,4% dipengaruhi faktor lain yang tidak sedang diteliti.  

Berdasarkan deskripsi tersebut terdapat persamaan penelitian dulu dengan 

peneliti lakukan adalah sama-sama menjadikan perhatian orang tua sebagai 

variabel independen, serta dalam penelitiannya sama-sama menggunakan metode 

kuantitatif. Perbedaannya adalah salah satu variabel independennya berbeda yaitu 

kematangan kepribadian, dan variabel dependennya adalah motivasi 

menyelesaikan skripsi dan tempat penelitiannya berbeda. 
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B. Landasan Teori 

1. Kompetensi Kepribadian Guru 

a. Pengertian Kompetensi Kepribadian Guru 

Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Competence 

means fitness or ability” yang berarti kecakapan kemampuan. Menurut 

kamus besar bahasa Indonesia kompetensi adalah kewenangan 

(kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan), dan kemampuan 

menguasai. Sementara menurut Johnson menyatakan “Competency as 

rational a desired condition” menurutnya kompetensi merupakan perilaku 

rasional guna mencapai tujuan yang dipercayakan sesuai dengan kondisi 

yang diharapkan.1 

Pengertian kompetensi dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 ayat 10 

dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh 

guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya.2 

Menurut Muhaimin, kompetensi adalah seperangkat tindakan 

intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai 

syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang 

pekerjaan tertentu. Sifat intelegen harus ditunjukan sebagai kemahiran, 

                                                             
1 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 25.  
2 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru (Bandung: Yrama Widya, 2008), 7. 



13 

 

 

 

ketetapan, dan keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab ditunjukan 

sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, 

teknologi maupun etika.3 Menurut Abdurrahman Saleh ‘Abdullah dalam 

Budiman, seorang pendidik muslim selain berikhtiar meniadakan 

kebiasaan yang tidak baik, juga mesti berikhtiar menanamkan tingkah laku 

yang baik.4  

Sedangkan kepribadian menurut Chaerul Rochman dan Heri 

Gunawan bahwa kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa inggris 

yakni personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa latin yakni 

person yang berarti kedok atau topeng dan personae yang berarti 

menembus. Persona biasanya digunakan oleh pemain sandiwara pada 

zaman kuno untuk memerankan suatu karakter orang tertentu misalnya 

pemarah, pemurung dan pendiam. Menurut  T Fuad Wahab dalam Chaerul 

Rohman dan Heri Gunawan, kepribadian sering ditunjukan dengan istilah 

sulu>kiyah (perilaku), khuluqiyyah (akhlak), infia>liyyah (emosi), al-

jasadiyah (fisik), al-qadarah (kompetensi) dan muyu>l (minat).5  

Dalam pengertian yang lain, kepribadian sering diartikan sebagai a 

social stimus value, atau dimaknai sebagai cara orang lain bereaksi, itulah 

kepribadian individu. Sementara itu, Abin Syamsudin mengartikan 

                                                             
3 Iswadi, Teori Belajar (Bogor: IN MEDIA, 2014), 134. 
4 Budiman, “Eksistensi spiritualitas Guru Pendidikan Islam Dalam Pembinaan Kompetensi 

Kepribadian,” Cendekia, vol. 14, no.2 (Juli-Desember, 2016), 248-249. 
5 Chaerul Rohman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru 

(Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), 31. 
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kepribadian sebagai kualitas perilaku individu yang tampak dalam 

melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan. Menurut Isjoni 

dalam salah satu tulisannya menyebutkan bahwa kepribadian adalah 

keseluruhan dari individu yang terdiri atas unsur fisik dan psikis. Dari 

beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh sikap dan 

perbuatan seseorang (guru) merupakan suatu gambaran dari kepribadian 

orang itu, asalkan dilakukan secara sadar.6                                                                                                                    

Jadi kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal 

yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, arif, dan berwibawa 

menjadi teladan peserta didik. Kepribadian guru akan tercermin dalam 

sikap dan perbuatannya dalam membina dan membimbing anak didiknya.7  

b. Macam-Macam Kepribadian Guru 

1) Kepribadian Mantap dan Stabil 

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, profesional 

dan dapat dipertanggungjawabkan, guru harus memiliki kepribadian 

yang mantap dan stabil. Hal ini penting, karena banyak masalah 

pendidikan yang disebabkan oleh faktor kepribadian guru yang kurang 

mantap dan stabil.8  

                                                             
6 Ibid., 32. 
7 Ibid., 33. 
8 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Sertifikasi Guru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 

121. 
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Ujian berat bagi guru dalam kepribadian ini adalah rangsangan 

yang sering memancing emosinya. Kestabilan emosi amat diperlukan, 

namun tidak semua orang mampu menahan emosi terhadap 

rangsangan yang menyinggung perasaan. Guru yang mudah marah 

akan membuat peserta didik takut dan ketakutan mengakibatkan 

kurangnya minat untuk mengikuti pembelajaran serta rendahnya 

konsentrasi, karena ketakutan menimbulkan kekhawatiran untuk 

dimarahi dan hal ini membelokan konsentrasi peserta didik. Oleh 

sebab itu guru harus memiliki sikap:9 

a) Bertindak sesuai dengan norma hukum. 

b) Bertindak sesuai norma sosial. 

c) Memiliki konsistensi dalam bertindak dalam kehidupan. 

Dapat dijelaskan dari uraian di atas bahwa guru sangat perlu 

memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, karena dengan 

kepribadian tersebut guru memiliki konsistensi dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. 

2) Kepribadian yang Berwibawa 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dikatakan, guru adalah pendidik profesional. 

Sebagai pendidik tentu ia menginginkan dirinya berwibawa di depan 

anak didiknya. Guru harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan 

                                                             
9 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru, 18. 
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nilai spiritual, emosional, moral, sosial dan intelektual dalam 

pribadinya. Guru yang berwibawa harus memilki sikap sebagai 

berikut:10 

a) Memiliki perilaku yang berpengaruh positif. 

b) Memiliki perilaku yang disegani. 

3) Kepribadian yang arif 

Sebagai seorang guru harus memiliki pribadi yang disiplin dan 

arif. Hal ini penting, karena masih terdapat anak yang perilakunya 

tidak sesuai bahkan bertentangan dengan sikap moral yang baik. Oleh 

karena itu peserta didik harus belajar disiplin dan guru harus 

memulainya, dalam menanamkan sikap disiplin. Sebagai guru yang 

memiliki kepribadian yang arif, guru harus memiliki sikap:11 

a) Menampilkan tindakan yang didasarkan kemanfaatan peserta 

didik, sekolah dan masyarakat. 

b) Menunjukan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

Dapat disimpulkan bahwa guru harus dapat memberi contoh 

yang baik kepada peserta didik, menanamkan nilai-nilai disiplin 

kepada peserta didik. Sehingga peserta didik dapat dengan mudahnya 

melakukan kedisiplinan di sekolah maupun di lingkungannya. 

 

                                                             
10 Chaerul Rohman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru, 74. 
11 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru, 18. 
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4) Kepribadian yang Dewasa 

Kepribadian guru yang dewasa akan tercermin dari keputusan-

keputusan yang objektif, serta mengetahui kekuatan dan kelemahan 

pada dirinya sebagai pribadi yang utuh.12 Seorang guru memiliki 

kepribadian dewasa karena masih banyak masalah pendidikan yang 

muncul disebabkan kurang dewasanya seorang guru. Ujian yang 

paling berat seorang guru dalam kepribadian ini adalah rangsangan 

yang sering memancing emosinya. Kesetabilan emosi sangat 

diperlukan, namun tidak semua orang mampu menahan emosi 

terhadap rangsangan yang menyinggung perasaan. Sehingga guru 

harus memiliki sikap:13 

a) Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik. 

b) Memiliki etos kerja sebagai guru. 

5) Berakhlak Mulia dan Menjadi Teladan 

Guru harus memiliki sikap berakhlakul karimah, karena guru 

adalah penasehat bagi peserta didik bahkan bagi orang tua. Dengan 

berakhlakul karimah guru harus memiliki percaya diri, istiqomah, dan 

tidak tergoyahkan.  Untuk menjadi teladan peserta didik, Pribadi yang 

dilakukan seorang guru mendapatkan sorotan peserta didik serta orang 

                                                             
12 Antonius, Buku Pedoman Guru (Bandung: Yrama Widya, 2015), 123. 
13 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru, 18. 
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disekitarnya. Guru yang berakhlak mulia dan menjadi teladan harus 

mempunyai sikap:14 

a) Bertindak sesuai nilai agama (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka 

menolong). 

b) Memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 

2. Perhatian Orang Tua 

a. Pengertian Perhatian Orang Tua 

Menurut Slameto dalam bukunya yang berjudul Belajar dan 

Faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengatakan bahwa perhatian 

adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan 

pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya.15  

Perhatian merupakan reaksi umum dari organisme dan 

kesadaran, yang menyebabkan bertambahnya aktivitas, daya 

konsentrasi dan pembatasan kesadaran, terhadap satu objek. Menurut 

hemat penulis menyeimbangkan antara agama dan moral adalah 

sebuah keharusan. Oleh sebab itu, membangun karakter pada pada diri 

anak usia dini dengan cara mendasari dengan keduanya adalah hal 

yang tepat dan sangat fundamental.16 Perhatian itu sangat dipengaruhi 

oleh perasaan dan suasana hati dan ditentukan oleh kemauan. Sesuatu 

                                                             
14 Ibid. 
15 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 

107. 
16 M. Fathurahman,”Agama dan Ego Orang Tua (Telaah Kritis Atas Spontanitas Anak Dalam 

Pendidikan Keluarga),” Cendekia, vol. 14, no.2 (Juli-Desember, 2016), 318. 
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yang menimbulkan rasa ngeri, ketakutan juga menimbulkan perhatian, 

sebaliknya segala yang membosankan terus-menerus berlangsung 

secara otomatis tidak akan bisa memikul perhatian.17 

Perhatian yang dimaksud adalah orang tua yang mengarahkan 

perhatiannya kepada hal-hal yang dikehendaki, yaitu hal-hal yang 

sesuai minat, pengalaman, dan kebutuhan. Peran orang tua dalam 

memperhatikan anaknya harus dilaksanakan secara cermat, sehingga 

anak yang diperhatikan benar-benar dapat merasakan arti perhatian itu 

dengan sebenarnya dan perhatian itu dapat diterima anak. 

Sedangkan Orang tua adalah kepala keluarga tempat untuk 

mencurahkan rasa kesedihan dan kesenangan kita, juga pangkal 

ketentraman dan kedamaian hidup terletak pada keluarga. Pengaruh 

orang tua terhadap anak dalam proses belajar adalah besar sekali, anak 

tidak mungkin lepas dari kesalah-kesalahan, kesulitan-kesulitan atau 

kurang aktif belajarnya.18 

Perhatian yang seharusnya dilakukan orang tua adalah 

perhatian yang bersifat acceptance, yaitu perhatian yang penuh dengan 

kasih sayang yang tulus, menempatkan anak dalam posisi yang 

                                                             
17 Kartini Kartono, Psikologi Umum, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), 111 
18 Abdullah Nashih ‘Ulwan. Pendidikan Anak dalam Islam 2 (terj. Syaiful Kamali), 

(Semarang: Asy Syifa’, 1993), 123. 
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penting dalam keluarga, memberikan arahan kepada anak, serta selalu 

membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga.19 

Dengan demikian orang tua harus memperhatikan tingkah laku 

anak-anaknya agar dapat dan mau melakukan kegiatan positif dan 

terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan norma 

dalam masyarakat yang dapat dikategorikan ke dalam indikasi 

kenakalan remaja.  

b. Macam-Macam Perhatian 

Usaha yang dapat dilakukan dalam membimbing perhatian 

anak didik, yaitu penggunaan metode penyajian pelajaran yang dapat 

diterima oleh anak didik. Penerimaan ini akan efektif apabila pelajaran 

sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan anak didik. Adapun 

macam-macam perhatian yang tepat dilakukan dalam belajar yaitu:20 

1) Perhatian intensif perlu digunakan, karena kegiatan yang disertai 

dengan perhatian intensif akan lebih terarah. Selain itu ternyata 

makin intensif perhatian yang menyertai sesuatu aktivitas akan 

makin sukseslah aktivitas itu. 

2) Perhatian yang disengaja perlu dilakukan, karena kesengajaan 

dalam kegiatan akan mengembangkan pribadi anak didik. 

                                                             
19 Siska Eko Mawarsih, “Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri Jumapolo,” JUPE UNS, vol. 1 no. 3 (2013), 6. 
20 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 37. 
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3) Perhatian spontan perlu dilakukan, karena perhatian yang spontan 

cenderung dapat berlangsung lebih lama dan intensif dari pada 

perhatian yang disengaja. 

Menurut Sumadi Suryabrata dalam bukunya Psikologi 

Pendidikan, ada bermacam-macam perhatian yang meliputi:21 

a) Atas dasar intensitasnya, yaitu banyak kesadaran yang menyertai 

sesuatu aktivitas atau pengalaman batin, maka dibedakan menjadi: 

1) Perhatian intensif, dan 

2) Perhatian tidak intensif 

Makin banyak kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas 

atau pengalaman batin berarti makin intensiflah perhatiannya. 

Tidak mungkin melakukan dua aktivitas yang kedua-duanya 

disertai oleh perhatian insentif. 

b) Atas dasar cara timbulnya, perhatian dibedakan menjadi: 

1) Perhatian spontan (perhatian tak sekehendak, perhatian tak 

disengaja). 

2) Perhatian sekehendak (perhatian disengaja, perhatian refleksif). 

Perhatian jenis pertama timbul begitu saja, seakan-akan 

tanpa usaha, tanpa disengaja. Sedangkan perhatian jenis yang 

kedua timbul karena usaha, dengan kehendak.22  

                                                             
21 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 13-16. 
22 Ibid., 
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c) Atas dasar luasnya objek yang dikenai perhatian, perhatian 

dibedakan menjadi: 

1) Perhatian terpancar (Distributif) 

2) Perhatian terpusat (Konsentratif) 

Perhatian terpancar pada suatu saat dapat tertuju kepada 

bermacam-macam objek. Sedangkan perhatian yang terpusat pada 

suatu saat hanya dapat tertuju kepada objek yang sangat terbatas.23 

c. Bentuk Perhatian Orang Tua 

Sebagai orang tua, berkewajiban untuk mengarahkan tingkah 

laku anak supaya bersikap disiplin. Ketika pendidikan anak 

dilimpahkan tanggung jawabnya kepada ibu tentu saja tidak serta 

merta seorang ayah mencuci tangan dari kewajibannya mendidik anak 

dan istrinya. Di sela-sela waktunya, ayah harus tetap bertanggung 

jawab membantu istrinya mendidik anak dengan penuh kasih sayang.24 

Wujud perhatian orang tua terhadap anaknya terutama dalam upaya 

membantu anak memiliki sikap kedisiplinan antara lain:25 

1) Melatih kebiasaan yang positif. 

Kebiasaan positif adalah sarana paling ampuh untuk 

mencapai kedisiplinan. Jika seorang anak dibiasakan oleh orang 

                                                             
23 Ibid., 
24 Helmawati, Pendidikan Keluarga, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) 76. 
25Abdul Mustaqim, Menjadi Orang Tua Bijak Solusi Kreatif Menangani Berbagai Masalah 

Pada Anak (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), 134-135. 
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tuanya kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka anak akan melakukan 

kegiatan dengan kesadaran sendiri. Misalnya, melatih anak saling 

tolong menolong, mengajak anak sholat berjamaah, mengerjakan 

PR saat pulang sekolah. Seorang anak apabila sudah terbiasa 

bersikap yang positif sejak dini, maka anak tersebut tidak terbebani 

oleh kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan. 

2) Memberikan contoh atau keteladanan. 

Orang tua berkewajiban untuk memberikan contoh yang 

baik, supaya seorang anak dapat meniru kebiasaan orang tua dalam 

membentuk berkepribadian yang baik. Misalnya, membiasakan 

memberi salam dan menjawab salam, mengajarkan dan 

membiasakan anak berdoa sebelum beraktifitas, membiasakan 

berjabat tangan kepada orang yang lebih tua. Dengan keteladanan 

ini anak akan memahami manfaat kedisiplinan. 

3) Menetapkan aturan  yang tegas. 

Hendaknya orang tua mengambil langkah-langkah yang 

perlu untuk mendisiplinkan anak. Namun, alangkah baiknya orang 

tua mengendalikan emosinya setiap kali berbicara kepada anak 

yang melanggar suatu aturan. Misalnya, memberikan pengaturan 

waktu bermain, mengontrol acara televisi yang dilihat anak, 

mengurangi jam bermain game. Tunjukan cinta dan perhatian yang 

besar kepada sang anak setelah mendisiplinkan mereka, sehingga 
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mereka yakin bahwa pendisiplinan yang dilakukan orang tua 

adalah bukti cinta orang tua kepadanya.26 

3. Kedisiplinan  

a. Pengertian Kedisiplinan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin diartikan 

dengan tata tertib dan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan atau 

tata tertib.27 Kata disiplin sendiri sebenarnya berasal dari bahasa latin, 

yaitu disciplina dan discipulus yang berarti perintah dan peserta didik. 

Jadi, disiplin dapat diartikan sebagai perintah seorang guru kepada 

peserta didik.28 

Disiplin secara luas dapat diartikan sebagai semacam pengaruh 

yang dirancang untuk membantu anak mampu menghadapi  tuntutan 

dari lingkungan. Disiplin itu tumbuh dari kebutuhan untuk menjaga 

keseimbangan antara kecenderungan dan keinginan individu.29 

Sementara Good’s dalam Dictionary of Education mengartikan 

disiplin sebagai berikut:30 

                                                             
26 Ibid. 
27 Hasan Alwi dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 268. 
28Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran 

(Jogjakarta: Ruzz Media, 2013), 159. 
29 Conny Semiawan, Pendidikan Keluarga Dalam Era Global (Jakarta: Prenhallindo, 2002), 

89. 
30 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, 172. 
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1) Proses atau hasil pengamatan atau pengendalian keinginan, 

motivasi, atau kepentingan guna mencapai maksud atau untuk 

mencapai tindakan yang lebih efektif. 

2) Mencari tindakan terpilih dengan ulet, aktif, dan diarahkan sendiri 

walaupun menghadapi hambatan. 

3) Pengendalian perilaku secara langsung dan otoriter dengan 

hukuman atau hadiah. 

4) Pengekangan dorongan dengan secara yang tidak nyaman bahkan 

menyakitkan. 

Disiplin merupakan salah satu karakter utama yang harus 

diinternalisasikan pada anak sejak dini.31 Disiplin merupakan kunci 

sebuah kesuksesan. Seseorang boleh jadi memiliki kepandaian dan 

kecerdasan yang luar biasa. Namun, tanpa didukung sikap disiplin 

maka ia akan mengalami kesulitan untuk meraih kesuksesan.32 Jadi 

Kedisiplinan peserta didik adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang 

dimiliki oleh peserta didik di sekolah, tanpa ada pelanggaran-

pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara 

keseluruhan.33 

 

                                                             
31 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Usia Dini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 101. 
32 Erwin Widiasmoro, Cerdas Pengelolaan Kelas (Yogyakarta: DIVA Pres, 2018), 139-140. 
33 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, 173. 



26 

 

 

 

b. Macam-macam disiplin  

Menurut Ali Imran, ada tiga macam disiplin. Pertama, Disiplin 

yang dibangun berdasarkan konsep otoritarium. Menurut kacamata 

konsep ini, peserta didik di sekolah dikatakan mempunyai disiplin 

tinggi manakala mau duduk tenang sambil memperhatikan uraian guru 

ketika sedang mengajar. Peserta didik diharuskan mengiyakan saja 

terhadap apa yang dikehendaki guru, dan tidak boleh membantah. 

Dengan demikian, guru bebas memberikan tekanan kepada peserta 

didik, dan memang harus menekan peserta didik. Dengan demikian, 

peserta didik takut dan terpaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh 

guru.34  

Kedua, Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permissive. 

Menurut konsep ini, peserta didik haruslah diberikan kebebasan 

seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Aturan-aturan di sekolah 

harus dilonggarkan dan tidak perlu mengikat kepada peserta didik. 

Peserta didik dibiarkan berbuat apa saja sepanjang itu menurutnya 

baik. Konsep permissive ini merupakan antitesa dari konsep 

otoritarium. Keduanya sama-sama berada dalam kutub ekstrim.  

Ketiga, Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan 

yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. Disiplin 

demikian, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik 

                                                             
34 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas, 160-161. 
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untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dari perbuatan itu, haruslah 

ia tanggung. Karena ia yang menabur maka dia pula yang menuai. 

Konsep ini merupakan konvergensi dari konsep otoritarium dan 

permissive. Kebebasan ketiga ini juga lazim dikenal dengan kebebasan 

terbimbing. Terbimbing karena dalam menerapkan kebebasan tersebut, 

diaksentuasikan kepada hal-hal yang konstruktif. Manakala arah 

tersebut berbalik atau berbelok ke hal-hal yang destruktif maka 

dibimbing lagi ke arah konstruktif.35 

c. Teknik Pembinaan Disiplin Peserta Didik 

Berdasarkan ketiga konsep disiplin yaitu konsep otoritarian, 

konsep permissive, dan konsep terbimbing. Maka setidaknya terdapat 

tiga macam teknik pembinaan disiplin yaitu: 

1) Teknik External Control 

Teknik External Control merupakan suatu teknik yang 

mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta 

didik. Peserta didik di dalam kelas senantiasa terus menerus 

diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan-kegiatan 

yang distruktif dan tidak produktif. Menurut External Control ini 

peserta didik harus terus menerus didisiplinkan, dan kalau perlu 

ditakuti dengan ancaman dan ganjaran. Ancaman diberikan 

                                                             
35 Ibid. 
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kepada peserta didik yang tidak disiplin, sementara ganjaran 

diberikan kepada peserta didik yang mempunyai disiplin tinggi.36 

2) Teknik Internal Control 

Teknik internal control merupakan kebalikan dari teknik 

external control. Teknik internal control mengusahakan agar 

peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. 

Kunci sukses penerapan teknik ini adalah ada pada keteladanan 

guru dalam berdisiplin. Sebab guru tidak akan mendisiplinkan 

peserta didiknya, jika ia sendiri tidak disiplin.37 

3) Teknik Cooperative control 

Dalam teknik cooperative control ini antara guru sebagai 

manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama 

dengan baik dan menegakan disiplin di dalam kelas. Guru dan 

peserta didik lazimnya membuat semacam kontrak perjanjian yang 

berisi aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama.38 

d. Pembinaan Disiplin Peserta Didik 

1) Disiplin Kelas 

Disiplin menunjuk pada kepatuhan seseorang dalam 

mengikuti peraturan atau tata tertib karena di dorong oleh adanya 

kesadaran yang ada pada kata hatinya. Dengan demikian disiplin 

                                                             
36 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 175. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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kelas adalah keadaan tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya 

tergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib yang ditetapkan. 

Keuntungan adanya disiplin adalah siswa belajar hidup dengan 

pembiasaan yang baik, positif, dan bermanfaat bagi dirinya dan 

lingkungannya.  

Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan disiplin 

kelas yang baik. Kelas dinyatakan disiplin apabila setiap siswanya 

patuh pada aturan main atau tata tertib yang ada, sehingga dapat 

terlibat secara optimal dalam kegiatan belajar.39 

Macam-macam disiplin kelas adalah: 

a) Memperhatikan penjelasan guru.  

b) Menghubungkan pelajaran yang sedang diterima dengan 

bahan yang sudah dikuasai. 

c) Mencatat hal yang dianggap penting. 

d) Aktif dan kreatif dalam kerja kelompok. 

e) Bertanya dengan hal-hal yang belum jelas.40 

2) Disiplin Sekolah 

Sekolah yang tertib, aman, dan teratur merupakan prasyarat 

agar siswa dapat belajar secara optimal. Kondisi semacam ini 

dapat terjadi jika disiplin di sekolah berjalan dengan baik. 

                                                             
39 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik ( Bandung: Alfabeta, 2011), 93-94. 
40 Syaiful Bahri Djamarah, Rahasia Sukses Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 79-85. 
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Kedisiplinan siswa dapat ditumbuhkan jika iklim sekolah 

menunjukan kedisiplinan. Siswa baru akan segera menyesuaikan 

diri dengan situasi sekolah. Jika situasi sekolah disiplin, siswa 

akan ikut disiplin. 

Berikut sikap disiplin di sekolah adalah: 

a) Tidak terlambat ke sekolah. 

b) Melaksanakan jadwal piket. 

c) Membuang sampah pada tempatnya. 

d) Bila keluar kelas minta izin. 

e) Mematuhi peraturan sekolah. 

Jenis-jenis perilaku menyimpang di sekolah:41 

a) Terlambat masuk sekolah. 

b) Kabur dari sekolahan. 

c) Absen dari sekolah terus menerus. 

d) Berontak terhadap aturan sekolah. 

e) Berbohong. 

f) Membuat gank. 

g) Memusuhi teman, dll. 

 

                                                             
41 M. Jamaluddin Mahfuzh, Psikologi Anak dan Remaja Muslim (Jakarta: Pustaka Kautsar, 

2001), 174-175. 
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4. Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru dan Perhatian  Orang Tua 

Terhadap Kedisiplinan Siswa 

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan 

berperilaku pribadi guru yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur 

sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari.42 Kepribadian juga salah 

satu unsur yang sangat menentukan keakraban hubungan guru dengan 

siswa. Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan perbuatannya, 

dalam membina dan membimbing anak didik. 

Sedangkan perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang 

dalam hubungannya dengan pemilihan rangsangan yang datang dari 

lingkungannya.43 Jadi perhatian yang dimaksud adalah orang tua yang 

mengarahkan perhatiannya kepada hal-hal yang dikehendaki, yaitu hal-hal 

yang sesuai minat, pengalaman, dan kebutuhan. 

Orang tua adalah pendidik yang pertama dan paling utama.44 

Mereka bertanggung jawab penuh atas kemajuan perkembangan anak-

anak mereka, karena pada dasarnya kesuksesan anak adalah sukses orang 

tua juga. Seiring perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan yang 

semakin besar, maka orang tua menyerahkan pendidikan anak-anak 

mereka ke lembaga pendidikan, sekolah maupun madrasah. Orang tua 

                                                             
42 Dja’man Satori dkk, Materi Pokok Profesi Keguruan (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), 

2.5. 
43 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 

107. 
44 Mardiatmadja, Belajar Mendidik (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 56. 



32 

 

 

 

tetap mempunyai tanggung jawab dengan mendidik anak-anaknya dengan 

memberikan perhatian kepada mereka.45 

Keberhasilan suatu pembelajaran atau proses pendidikan juga 

ditentukan oleh faktor guru. Maka guru yang memiliki kepribadian yang 

baik akan berpengaruh baik pula terhadap perkembangan siswa, mental 

dan spiritualnya. Mayoritas siswa berharap guru dapat menjadi teladan 

bagi mereka, baik dalam pergaulan di sekolah maupun di masyarakat. 

C. Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sekaran kerangka berfikir adalah model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan 

sebagai masalah yang penting.46 Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka 

diatas maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah: 

Variabel Independen   (X1) :  Kompetensi Kepribadian Guru 

  (X2)  :  Perhatian Orang Tua 

Variabel Dependen    (Y) :  Kedisiplinan Siswa 

1. Jika kompetensi kepribadian guru baik, maka kedisiplinan siswa baik.  

2. Jika perhatian orang tua baik, maka kedisiplinan siswa baik.  

3. Jika kompetensi kepribadian guru baik dan perhatian orang tua baik, maka 

kedisiplinan siswa akan baik.  

 

                                                             
45 Chaerul Rohman dan Heri Gunawan, Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru, 24. 
46 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2006), 91.  
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesa berasal dari kata hypo “kurang dari”, dan thesis “pendapat”. 

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau pendapat yang masih kurang. 

Kesimpulan yang masih kurang (proto conclusion) karena masih harus 

dibuktikan.47 Hipotesis juga diartikan merupakan dugaan yang mungkin benar, 

atau mungkin salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika 

fakta-fakta membenarkannya. 

Untuk memudahkan jalan bagi penelitian ini, penulis mengajukan hipotesa 

yang nantinya akan diuji kebenarannya. Hipotesa tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Ha  : Ada pengaruh kompetensi kepribadian guru dan perhatian orang 

tua terhadap kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

Ho  : Tidak ada pengaruh kompetensi kepribadian guru dan perhatian 

orang tua terhadap kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

Dari kedua hipotesis di atas yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

hipotesis alternatifnya (Ha). 

 

                                                             
47 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) (Bandung: Alfabeta, 2012), 

24. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan penelitian non eksperimental. Penelitian non eksperimental 

merupakan penelitian yang observasinya dilakukan terhadap sejumlah ciri 

(variabel) subjek penelitian menurut keadaan apa adanya. Penelitian non 

eksperimental ini bersifat ex post facto yaitu penyelidikan empiris di mana ilmuan 

tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari 

variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak 

dapat dimanipulasi.1 Rancangan penelitian bertujuan untuk memberi 

pertanggungjawaban terhadap semua langkah yang akan diambil.2   

Dalam rancangan ini peneliti menggali sejumlah fakta data atau fakta-

fakta yang ada di SMPN 1 Mlarak Ponorogo dengan teknik pengumpulan data 

berupa dokumentasi dan angket dengan menyebar lembaran pertanyaan atau 

pernyataan yang akan diisi oleh siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

Setelah data terkumpul maka data-data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif 

yaitu data yang berwujud angka-angka yang bisa diperoleh dari hasil penjumlahan 

                                                             
1 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan kualitatif (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2011), 119. 
2 Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 100. 
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(menghitung) atau bisa juga dengan hasil pengukuran sehingga dapat diketahui 

ada atau tidaknya pengaruh pendidikan agama Islam dan perhatian orang tua 

terhadap kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

Rancangan penelitian ini, peneliti mengambil tiga variabel, yaitu variabel 

bebas (Independent) dan variabel terikat (Dependent) yaitu:3 

1. Kompetensi kepribadian guru (X-1) dan perhatian orang tua (X-2) sebagai 

variabel bebas (independent) yang menjadi sebuah perubahan atau timbulnya 

variabel dependent (kedisiplinan siswa) 

2. Kedisiplinan siswa (Y) sebagai variabel (dependent) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dengan demikian rancangan penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

Keterangan  

X1 : Kompetensi Kepribadian Guru 

X2 : Perhatian Orang Tua 

Y  : Kedisiplinan Siswa 

 

                                                             
3 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 187. 

X1 

X2 

Y 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lain. 

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang 

dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh 

subjek atau obyek itu.4 Jadi dapat dikatakan populasi adalah keseluruhan 

subjek penelitian.5  

Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua 

siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo, yang semuanya siswa berjumlah 472 siswa. 

Tabel 3.1 

Populasi Siswa SMPN 1 Mlarak 

 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. VII 158 

2. VIII 169 

3. IX 145 

JUMLAH 472 

 

 

 

                                                             
4 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

117. 
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), 173. 
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2. Sampel 

Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan 

bagian dari populasi. Pengambilan sampel dilakukan karena adanya 

keterbatasan dana, waktu, dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, biasanya 

pada penelitian dengan jumlah populasi besar. Apabila peneliti dapat 

menjangkau seluruh populasi maka tidak perlu dilakukan pengambilan 

sampel.6 

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa apabila subyeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-

15% atau 20-25% atau lebih, tergantung kemampuan peneliti dari waktu, 

tenaga, dan dana, sempit luasnya wilayah pengamatan, dan besar kecilnya 

resiko yang ditanggung oleh peneliti.7 Maka peneliti memutuskan untuk 

mengambil sampel sebanyak 15% dari 472 siswa adalah 72 siswa. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling, dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel 

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu.8 

 

                                                             
6 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 9. 
7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 120.  
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 120. 
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Tabel 3.2 

Sampel Siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo 

 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. VII 24 

2. VIII 24 

3 IX 24 

Jumlah 72 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila menggunakan instrumen. 

Instrumen sebagai alat pengumpulan data harus benar-benar dirancang dan dibuat 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya. 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian adalah: 

1. Data tentang kompetensi kepribadian guru SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

2. Data tentang perhatian orang tua SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

3. Data tentang kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.3 

Tabel Instrumen Pengumpulan Data 

 

Judul Variabel 
Sub 

Variabel 
Indikator 

IPD 

Angket 

PENGARUH 

KOMPETENSI 

KEPRIBADIA

N GURU DAN 

PERHATIAN 

ORANG TUA 

TERHADAP 

Variabel 

X1: 

Kompetensi 

Kepribadian 

Guru 

1. Kepribadi

an yang 

mantap 

dan stabil 

a. Bertindak 

sesuai dengan 

norma hukum 

b. Bertindak 

sebagai norma 

sosial 

c. Memiliki 

1, 3, 14. 

 

2, 13. 
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KEDISIPLINA

N SISWA 

SMPN 1 

MLARAK 

PONOROGO 

konsistensi 

dalam 

bertindak 

dalam 

kehidupan. 

4, 5. 

2. Berwibaw

a 

a. Memiliki 

perilaku yang 

berpengaruh 

positif. 

b. Memiliki 

perilaku yang 

disegani. 

6, 9, 10, 

11. 

7, 8, 25.  

3. Kepribadi

an yang 

arif 

a. Menampilkan 

tindakan yang 

didasarkan 

kemanfaatan 

peserta didik, 

sekolah dan 

masyarakat. 

b. Menunjukan 

keterbukaan 

dalam berpikir 

dan bertindak. 

12,15,16. 

 

 

17,18. 

4. Kepribadi

an dewasa 

a. Menampilkan 

kemandirian 

dalam 

bertindak 

sebagai 

pendidik. 

b. Memiliki etos  

kerja sebagai 

guru 

19, 

22,24. 

20, 21, 

23. 

5. Akhlak 

mulia dan 

menjadi 

teladan 

a. Bertindak 

sesuai norma 

agama (iman, 

dan taqwa, 

jujur, ikhlas, 

suka 

menolong) 

b. Memiliki 

perilaku yang 

diteladani 

26, 27, 

28. 

 

29, 30. 
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peserta didik 

Variabel 

X2: 

Perhatian 

Orang Tua 

1. Melatih 

kebiasaan 

yang 

positif. 

a. Melatih anak 

untuk bersikap 

saling tolong 

menolong. 

b. Mengajak 

anak sholat 

berjamaah. 

Membiasakan. 

c. mengerjakan 

PR saat pulang 

sekolah. 

1, 2, 3. 

 

4, 5, 6. 

 

7, 8, 24, 

25. 

2. Memberik

an contoh 

atau 

keteladan. 

a. Membiasakan 

memberi 

salam dan 

menjawab 

salam. 

b. Mengajarkan 

dan 

membiasakan 

anak berdoa 

sebelum 

beraktivitas. 

c. Membiasakan 

berjabat 

tangan kepada 

orang yang 

lebih tua. 

9, 10, 11. 

 

12, 13. 

 

 

14, 15, 

16. 

3. Menetapk

an aturan 

yang 

tegas. 

a. Memberikan 

pengaturan 

waktu 

bermain. 

b. Mengontrol 

acara televisi 

yang dilihat 

anak. 

c. Mengurangi 

jam bermain 

game. 

17, 18. 

 

19, 20, 

21. 

 

22, 23. 

Variabel Y: 

Kedisiplina

n Siswa 

1. Kedisiplin

an dalam 

mematuhi 

a. Tidak 

terlambat ke 

sekolah. 

1, 2, 29. 

 

3, 4, 5. 
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peraturan 

Sekolah. 

b. Melaksanakan 

jadwal piket. 

c. Membuang 

sampah pada 

tempatnya. 

d. Bila keluar 

kelas minta 

izin. 

e. Mematuhi 

peraturan 

sekolah. 

6, 7, 8. 

9, 10, 11. 

12, 13, 

14,15. 

2.Kedisiplina

n dalam 

kelas. 

a. Memperhatika

n penjelasan 

guru. 

b. Mencatat hal 

yang dianggap 

penting. 

c. Aktif dan 

kreatif dalam 

kerja 

kelompok. 

d. Bertanya 

dengan hal-hal 

yang belum 

jelas. 

16, 17, 

18, 19. 

20, 21, 

30. 

28, 24, 

23, 25. 

22, 26, 

27. 

 

Data yang diperoleh dari tes uji coba tersebut diukur validitas dan 

reliabelitas. Penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut: 

1. Uji Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang yang hendak diukur.9 

Artinya, instrumen itu dapat mengungkap data dari variabel yang dikaji secara 

                                                             
9 Ibid., 121. 
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tepat. Instrumen yang valid atau shahih memiliki validitas tinggi, sebaliknya 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.10 

Instrumen dalam suatu penelitian perlu diuji validitas dan reabilitasnya. 

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.11 Jadi validitas instrumen mengarah 

pada ketepatan instrumen dalam fungsi sebagai alat ukur.  

Adapun cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan korelasi 

product moment  dengan rumus:  

 

rxy  = Angka indeks korelasi product mement 

∑x = Jumlah seluruh nilai x 

∑y= jumlah seluruh nilai y 

∑xy = Jumlah perkalian antara nilai x dan nilai y 

N = Number of cases 

Dengan cara yang sama didapatkan koefisien korelasi untuk item 

pertanyaan yang lain. Setelah itu untuk mendapatkan informasi kevalidannya, 

masing-masing nilai rxy dibandingkan dengan nilai rtabel. Apabila nilai rxy > r 

tabel. Maka  item pertanyaan dinyatakan valid. 

                                                             
10 Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar), 

134. 
11 Ibid., 121. 
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Untuk pengujian validitas instrument penelitian ini, peneliti mengambil 

responden sebanyak 35 siswa. Dari hasil perhitungan validitas serta 

dikonsultasikan pada “r” pada taraf signifikan 5% dengan menentukan nilai 

koefensien korelasi pada derajat bebas (db) = n-2 terdapat 65 soal yang 

dinyatakan valid dengan rincian item soal kompetensi kepribadian guru 

variable (X1) nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Item soal perhatian orang tua variable 

(X2) nomor 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 

Dan item soal kedisiplinan siswa (Y) nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 

17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30. 

Dari perhitungan uji validitas item instrumen di atas dapat disimpulkan 

dalam tabel rekapitulasi berikut: 

Tabel 3.4 

Validitas Variabel Kompetensi Kepribadian Guru (X1) 

No item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1 0,606276 0,334 Valid 

2 0,516289 0,334 Valid 

3 0,568875 0,334 Valid 

4 0,525516 0,334 Valid 

5 0,0250986 0,334 Tidak Valid 

6 0,664659 0,334 Valid 

7 0,334958 0,334 Valid 

8 0,491281 0,334 Valid 

9 0,645722 0,334 Valid 

10 0,597667 0,334 Valid 

11 0,706434 0,334 Valid 

12 0,556516 0,334 Valid 

13 0,607749 0,334 Valid 

14 0,2854095 0,334 Tidak Valid 
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15 0,377054 0,334 Valid 

16 0,420548 0,334 Valid 

17 0,665414 0,334 Valid 

18 0,526286 0,334 Valid 

19 0,667181 0,334 Valid 

20 0,428319 0,334 Valid 

21 0,424016 0,334 Valid 

22 0,455489 0,334 Valid 

23 0,657549 0,334 Valid 

24 0,697909 0,334 Valid 

25 0,475199 0,334 Valid 

26 0,561749 0,334 Valid 

27 0,664936 0,334 Valid 

28 0,747393 0,334 Valid 

29 0,71306 0,334 Valid 

30 0,516555 0,334 Valid 

 

Tabel 3.5 

Validitas Variabel Perhatian Orang Tua (X2) 

No item “r” hitung “r” tabel Keterangan 
1 0,42319 0,334 Valid 
2 0,17000908 0,334 Tidak Valid 
3 0,39709 0,334 Valid 
4 0,0680576 0,334 Tidak Valid 
5 0,344035 0,334 Valid 
6 0,397812 0,334 Valid 
7 0,4590688 0,334 Valid 
8 0,042283656 0,334 Tidak Valid 
9 0,45903 0,334 Valid 
10 0,44184 0,334 Valid 
11 0,0574293 0,334 Tidak Valid 
12 0,346412 0,334 Valid 
13 0,24458759 0,334 Tidak Valid 
14 0,391959 0,334 Valid 
15 0,13331096 0,334 Tidak Valid 
16 0,362972 0,334 Valid 
17 0,3636821 0,334 Valid 
18 0,46421 0,334 Valid 
19 0,441209 0,334 Valid 
20 0,45626009 0,334 Valid 
21 0,452901 0,334 Valid 
22 0,373057 0,334 Valid 
23 0,568426 0,334 Valid 
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24 0,377851 0,334 Valid 
25 0,417281 0,334 Valid 

 

Tabel 3.6 

Validitas Variabel Kedisiplinan Siswa (Y) 

No item “r” hitung “r” tabel keterangan 

1 0,373020058 0,334 Valid 

2 0,3441626 0,334 Valid 

3 0,36658031 0,334 Valid 

4 0,38730926 0,334 Valid 

5 0,473743 0,334 Valid 

6 0,478637 0,334 Valid 

7 0,381878 0,334 Valid 

8 0,366721 0,334 Valid 

9 0,34687986 0,334 Valid 

10 0,126936 0,334 Tidak Valid 

11 0,411006713 0,334 Valid 

12 0,09018126 0,334 Tidak Valid 

13 0,368104 0,334 Valid 

14 0,09479208 0,334 Tidak Valid 

15 0,12495763 0,334 Tidak Valid 

16 0,34584932 0,334 Valid 

17 0,37218 0,334 Valid 

18 0,411188 0,334 Valid 

19 0,40831 0,334 Valid 

20 0,13725462 0,334 Tidak Valid 

21 0,46559 0,334 Valid 

22 0,177743545 0,334 Tidak Valid 

23 0,36807272 0,334 Valid 

24 0,1677776 0,334 Tidak Valid 

25 0,558949 0,334 Valid 

26 0,05328708 0,334 Tidak Valid 

27 0,411782 0,334 Valid 

28 0,606682 0,334 Valid 

29 0,3890373 0,334 Valid 

30 0,405806 0,334 Valid 
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2. Uji Reabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah derajat ketepatan alat tersebut dalam mengukur apa 

yang diukurnya.12 Artinya kapan pun alat penilaian tersebut akan digunakan 

akan memberikan hasil yang relatif sama. 

Adapun rumusan yang digunakan untuk uji reliabilitas instrumen ini 

adalah rumus Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut:  

r11 =  

Keterangan : 

r11 : Reliabilitas internal seluruh instrument 

k : Banyaknya butir soal 

 : Jumlah Varian butir 

 : Varian total 

Untuk mengetahui output dari uji reabilitas menggunakan SPSS versi 

16, maka dapat dilihat pada lampiran 7, 8, 9. 

1) Perhitungan reabilitas instrumen kompetensi kepribadian guru 

Dari perhitungan reabilitas dapat diketahui nilai reabilitasnya 

instrumen variable kompetensi kepribadian guru SMPN 1 Mlarak sebesar 

0,748 kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikan 

                                                             
12 Arief Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 

295. 
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5% sebesar 0,344 karena “r” hitung ˃ dari “r” tabel yaitu 0,748 ˃ 0,344 

maka instrumen tersebut reliabil. 

2) Perhitungan reabilitas instrumen perhatian orang tua 

Dari perhitungan reabilitas dapat diketahui nilai reabilitasnya 

instrumen variable perhatian orang tua sebesar 0,713 kemudian 

dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikan 5% sebesar 0,344 

karena “r” hitung ˃ dari “r” tabel yaitu 0,713 ˃ 0,344 maka instrumen 

tersebut reliabil. 

3) Perhitungan reabilitas instrumen kedisiplinan siswa 

Dari perhitungan reabilitas dapat diketahui nilai reabilitasnya 

instrumen variable kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak sebesar 0,719 

kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf signifikan 5% 

sebesar 0,344 karena “r” hitung ˃ dari “r” tabel yaitu 0,719 ˃ 0,344 maka 

instrumen tersebut reliabil. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket (kuesioner) 

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian, penulis menggunakan 

teknik dengan menggunakan angket atau kuesioner. 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan 

data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan 

responden). Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 
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untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. 

Dengan demikian kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Angket yang digunakan merupakan angket tertutup, dimana pada 

setiap item sudah tersedia pilihan jawaban dan tidak memerlukan penjelasan, 

sehingga responden tinggal memilih jawaban yang tersedia, dengan 

memberikan tanda checklist (√) pada masing-masing jawaban yang dianggap 

tepat. Angket yang berupa pertanyaan digunakan untuk memperoleh data 

tentang kompetensi kepribadian guru (variabel X1), data tentang perhatian 

orang tua (variabel X2), dan data kedisiplinan siswa (variabel Y). 

Dalam pelaksanaannya angket diberikan kepada responden yakni 

seluruh siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo untuk dijawab dan diisi sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Karena data dalam penelitian ini berupa 

data ordinal maka angketnya menggunakan skala likert. Skala likert adalah 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, presepsi seseorang 

atau sekelompok orang terhadap fenomena atau gejala yang telah ditetapkan 

oleh peneliti.  

Adapun pengumpulan data dengan menggunakan angket yang 

mengacu pada skala likert dengan skor sebagai berikut: 
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Kriteria Skor Pernyataan 

Selalu 4 

Sering 3 

Kadang-kadang 2 

Tidak pernah 1 

 

2. Observasi 

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap 

objek, baik secara langsung maupun tidak langsung, lazimnya menggunakan 

teknik yang disebut dengan observasi. Observasi merupakan kegiatan 

pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi 

lingkungan.13 Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi 

digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan 

bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip termasuk buku-buku pendapat, teori, 

dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian.14 Teknik ini biasanya digunakan untuk mendapatkan data-data 

tentang identitas sekolah, visi, misi, struktur organisasi, sejarah berdirinya 

sekolah dan sarana prasarana SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

 

 

                                                             
13 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), 117. 
14 Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 181. 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis 

data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

menyajiakan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan.15 

Langkah-Langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah: 

1. Uji Normalitas 

Untuk menghindari kesalahan dalam penyebaran data yang tidak 

100% normal (tidak normal sempurna) maka dalam analisis hasil penelitian 

ini menggunakan rumus uji Kolmogorov16 dengan menggunakan SPSS versi 

16. 

Dari hasil di atas dapat diketahui Mean dan SD. Untuk menentukan 

motivasi belajar siswa, keaktifan belajar siswa, dan hasil belajar siswa dalam 

mengelompokan anak didik ke dalam tiga rangking, yaitu rangking atas 

(kelompok anak didik yang tergolong pandai), rangking tengah (kelompok 

anak didik yang tergolong cukup/sedang), dengan menggunakan patokan 

sebagai berikut: 

a. Skor lebih dari mean + 1.SD adalah tingkat baik 

b. Skor kurang dari Mean – 1.SD adalah kurang 

                                                             
15Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 207. 
16 Retno Widyaningrum, Statistika, 205-206. 
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c. Skor antara mean – 1.SD sampai Mean + 1.SDadalah cukup.17  

Setelah dibuat pengelompokan kemudian dicari frekuensi dan hasilnya 

dipresentasikan dengan rumus: 

 

Keterangan:  

 P: Angka Prosentase 

 Fi: Frekuensi 

 N: Number Of cases 

2. Uji Regresi Linier Sederhana 

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah no. 1 dan 2 adalah menggunakan regresi linier sederhana. Sedangkan 

untuk mendapat model regresi Linier sederhananya yaitu:18 

  

a) Langkah pertama mencari nilai b0 dan b1 

   

 

 

 

                                                             
17 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 

175. 
18 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian, 3-6. 
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b) Langkah kedua menghitung nilai-nilai yang ada dalam tabel Anova 

(Analysis of varience) untuk menguji signifikansi pengaruh Variabel x 

terhadap Variabel y 

Sumber Degree  

Of 

Sqares 

Sum of Squre (SS) Mean 

Square 

(MS) 

 

F 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

  

MSR=   

 

 

Fhitung 

=  

 

Error n-2 SS Error (SSE) 

  

MS Error 

(MSE) 

MSE=  

Total n-1 SS Total (SST) 

SST =   

 

 

Daerah penolakan:  

Tolak bila  

c) Langkah ketiga menghitung Koefisien determinasi (besarnya pengaruh 

Variabel x terhadap Vatiabel y)   

  

3. Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas  

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah no. 3 adalah dengan menggunakan regresi linier berganda 2 variabel 

bebas. Sedangkan untuk mendapatkan model regresi linier berganda 2 

variabel yaitu:19  

 

                                                             
19 Ibid., 125-130. 
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1) Langkah pertama mencari nilai b0, b1 dan b2  

  

  

  

Dimana:  

   

   

   

   

  

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

(Analysis of varience) untuk menguji signifikansi pengaruh seluruh 

Variabel bebas/independen terhadap Variabel terikat/dependen.  

Sumber 

Variasi 

Degree

of 

Freedo

m (df) 

Sum of Squre (SS) Mean 

Square 

(MS) 

F 

Regresi 2 SS Regresi (SSR) 

   

MSR=

 

 

 

 

Fhitung 

=  
Error n-3 SS Error (SSE) MS 

Error 
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  (MSE) 

MSE=

 

 

Total n-1 SS Total (SST) 

SST = SSR + SST 
 

 

Daerah penolakan 

Tolak bila    

3) Langkah ketiga menghitung Koefisien determinasi (besarnya pengaruh 

Variabel independen terhadap Variabel dependen)   

  

Keterangan  

Y : Variabel terikat / dependen 

X : Variabel bebas / independen 

b0 : Prediksi intercept (nilai jika x = 0) 

b1, b2  : Prediksi slope (arah koefisien regresi) 

n  : jumlah observasi/pengamatan 

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

y  : Data ke-i Variabel y (depanden/terikat), dimana i=1,2..n 

 
: mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel x                                  

(independen/bebas) 

 
: mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel y 

(dependen/terikat) 
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: Koefisian determinasi    

 
: Sum of Squre Regression 

SSE : Sum of Square Error 

 
: Sum of Squre Total 

MSR : Mean Square Regression 

MSE : Mean Square Error 
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BAB IV 

TEMUAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Berdirinya SMPN 1 Mlarak Ponorogo 

Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan sangat penting sekali, 

UUD 1995 pasal 30, menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran”. Pemerintah telah membuka 

kesempatan dan perluasan akses untuk menampung anak usia sekolah agar 

dapat mengikuti pendidikan secara formal. Salah satunya tidak lain adalah 

mendirikan SMPN 1 Kec. Mlarak sebagai sarana pemenuhan kebutuhan 

pendidikan khususnya bagi masyarakat kecamatan Mlarak sendiri. Dengan 

berdirinya sekolah ini diharapkan masyarakat dapat mengenam pendidikan 

wajib belajar sembilan tahun. 

SMPN 1 Mlarak ini didirikan pada tanggal 15 juli 1982 dan mulai 

beroprasi pada tanggal 15 juli 1983 sebagai salah satu lembaga formal yang 

ada di kecamatan Mlarak dan SMP ini juga merupakan satu-satunya 

sekolahan yang Negeri. 

Kondisi sekolah pada masa itu masih terdiri dari 6 kelas, 1 ruangan 

perpustakaan, 1 laboratorium, 1 ruang ketrampilan, 1 ruang guru dan ruang 

TU, serta 2 orang penjaga sekolah dan siswa 120 orang. Setelah itu 
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pembangunan dan perkembangan SMPN 1 Kec. Mlarak berkembang hingga 

sekarang.1 

2. Letak Geografis 

SMP Negeri 1 kecamatan Mlarak, berada di desa Joresan, kecamatan 

Mlarak Kabupaten Ponorogo dan merupakan wilayah pedesaan, SMP Negeri 

1 Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo didirikan pada Tahun 1982, diatas 

tanah seluas 10,166 m2 dengan alamat Jalan Raya Mlarak Nomer 2, 

Kabupaten Ponorogo, Telp./Fax 0353-311334 email: smpn1-

mlarak@yahoo.co.id. 

SMP Negeri 1 Kec. Mlarak terletak dibagian selatan dari pusat 

perkotaan kota Ponorogo lebih tepatnya lagi bagian timur yang terletak di 

Desa Siwalan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. Selain itu sekolah 

ini adalah salah satunya sekolahan Negeri yang berada dipinggir kota 

Ponorogo selain itu juga dari arah utara berdekatan Pondok Pesantren 

Darussalam Gontor dan dari arah selatan juga ada Pondok Pesantren Putri al-

Mawadah. SMPN 1 Kecamatan Mlarak ini didirikan atas sebidang tanah 

seluas 10.166,5 m2. Dengan rincian untuk lahan bangunan gedumg kelas 

seluas 3.205, untuk halaman parkir seluas 1.100 m2, dan untuk kebun seluas 

1.000 m2. Adapun tanah seluas itu adalah tanah milik pemerintah yang sudah 

disertifikasi. 

                                                             
1 Lihat Dalam Lampiran Nomor: 01/D/21-III/2018 

mailto:smpn1-mlarak@yahoo.co.id
mailto:smpn1-mlarak@yahoo.co.id
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SMP Negeri 1 Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo termasuk 

menjadi sekolah tujuan atau sekolah favorit yang ada di wilayah Kecamatan 

Mlarak, karena usaha kerasnya serta tekat sekolah yang sangat kuat dalam 

memajukan siswa siswinya dalam bidang Agama, keilmuan atau teknologi 

yang modern.2  

3. Visi, Misi Sekolah 

Setiap lembaga atau instasi dalam melaksanakan aktifitasnya selalu 

bertumpu kepada garis-garis besar kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu 

garis besar yang dijadikan acuan dalam setiap usaha yang dilakukan adalah 

visi, misi dan tujuan yang diemban oleh lembaga atau institusi. Berikut adalah 

visi, misi sekolah SMPN 1 Mlarak yaitu: 

a. Visi dari SMPN 1 Mlarak adalah Berprestasi Terampil, dan 

Berkepribadian yang Berlandasan Iman dan Taqwa. Indikator Visi: 

1) Berprestasi di bidang akademik. 

2) Berprestasi di bidang non-akademik. 

3) Mempunyai budi pekerti luhur. 

4) Terlaksananya kegiatan Iman dan Taqwa. 

Visi ini untuk tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka 

pendek, yang dapat menjiwai semua warga sekolah untuk selalu 

mewujudkan setiap saat dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan 

sekolah. 

                                                             
2 Lihat Dalam Lampiran Nomor: 02/D/21-III/2018 
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b. Misi 

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Manajemen Sumber Daya 

Manusia  

a. Mewujudkan perangkat kurikulum yang sesuai dengan Sistem 

Pendidikan Nasional. 

b. Melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, produktif, 

inovatif dan menyenangkan. 

c. Mewujudkan standar penilaian pendidikan yang akurat. 

d. Mewujudkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. 

e. Unggul dalam prestasi akademik dan dan non akademik. 

f. Unggul dalam kepribadian, keimanan dan ketaqwaan. 

g. Unggul dalam menajemen sekolah yang prospektif. 

Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah  

a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang representatif. 

b. Unggul dalam penerapan informasi dan telekomunikasi. 

Pengembangan Sumber Dana Sekolah  

a. Mewujudkan tersedianya dana yang memadai untuk pengembangan 

sekolah. 

b. Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam 

pengembangan sumber dana.3 

 

                                                             
3 Lihat Dalam Lampiran Nomor: 03/D/21-III/2018 
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4. Keadaan Guru dan Siswa SMPN 1 Kecamatan Mlarak 

Terkait dengan jumlah pendidik yang berada di SMPN 1 kec. Mlarak4 

Tabel 4.1 

Keadaan Guru 

Tenaga Kualitas Jumlah 

1. Pendidikan S2 

S1 

2 

38 

Jumlah 40 

2. Kependidikan S1 

D3 

SMA 

SMP 

SD 

2 

2 

4 

1 

1 

Jumlah 10 

Jumlah Total 50 

 

Tabel 4.2 

Jumlah Siswa Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

Tingkat Pendidikan L P Total 

Tingkat 7 91 67 158 

Tingkat 8 87 82 169 

Tingkat 9 70 75 145 

Total 248 224 472 

 

5. Kurikulum SMPN 1 Kecamatan Mlarak 

Kurikulum merupakan komponen yang sangatlah penting bagi 

pendidikan, oleh karenanya kurikulum tidak bisa dipisahkan dari pendidikan, 

sehingga setiap satuan pendidikan harus mengelola kurikulum dengan baik 

demi tercapainya tujuan pendidikan yang dilaksanakan. 

                                                             
4 Lihat Dalam Lampiran Nomor: 04/D/21-III/2018 
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SMPN 1 kec. Mlarak ini kurikulum yang digunakan adalah untuk 

kelas VII sudah menggunakan kurikulum 2013 dan kelas VIII dan IX masih 

menggunakan kurikulum KTSP yang dilengkapi dengan silabus pada setiap 

mata pelajaran.5 

6. Ekstra Kulikuler SMPN 1 Mlarak 

Berikut kegiatan extrakulikuler di SMPN 1 kec. Mlarak: 

1) Rohis 

2) Pramuka 

3) Palang Merah Remaja 

4) Paskibraka 

5) Seni musik, karawitan, paduan suara 

6) Reog Mini 

7) Olah Raga 

a) Bola Voli 

b) Futsal 

c) Basket 

d) Bulutangkis 

 

 

                                                             
5 Lihat Dalam Lampiran Nomor: 05/D/21-III/2018 
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7. Struktur Organisasi SMPN 1 Mlarak Ponorogo6 

STRUKTUR ORGANISASI 

SMP NEGERI 1 KECAMATAN MLARAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Lihat Dalam Lampiran Nomor: 06/D/21-III/2018 

KOMITE 

SEKOLAH 

 

SUTRIYONO, 

S.Pd.I 

KEPALA SEKOLAH 

 

EDY SUPRIANTO, 

S.Pd;M.Pd. 

KOOR. TATA 

USAHA 

UMU HANIVAH, 

S.Sos 

WAKIL KEPALA 

URUSAN 

KURIKULUM 

SUWITO,S.Pd. 

URUSAN 

KESISWAAN 

SRI HARINI, 

S.Pd. 

URUSAN 

SARPRAS 

PRIYADI, 

S.Pd 

URUSAN 

HUMAS 

WENING, 

BS 

SISWA 
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B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Tentang Kompetensi Kepribadian Guru di SMPN 1 

Mlarak Ponorogo 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data tentang kompetensi kepribadian guru SMPN 1 Mlarak 

Ponorogo. Data ini diperoleh dari angket yang disebarkan kepada siswa 

SMPN 1 Mlarak Ponorogo. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 72 siswa 

dari 472 semua siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

Dapat dilihat skor jawaban instrumen angket kompetensi kepribadian 

guru di SMPN 1 Mlarak Ponorogo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Daftar Hasil Angket Variabel Kompetensi Kepribadian Guru 

 

Nilai Angket Frekuensi 

52 1 

56 1 

57 1 

58 1 

59 3 

60 3 

61 2 

63 2 

64 1 

65 4 

67 1 

68 3 

69 5 

70 4 

71 3 

73 2 

74 2 

75 2 
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76 2 

78 2 

79 2 

80 1 

82 2 

83 4 

84 1 

85 2 

86 1 

87 1 

88 2 

89 2 

93 1 

96 1 

97 2 

98 1 

99 1 

100 1 

111 1 

112 1 

 

Adapun angket penelitian variabel kompetensi kepribadian guru dapat 

dilihat pada lampiran 10. Pensekoran angket kompetensi kepribadian guru 

dapat dilihat pada lampiran 11. 

 

2. Deskripsi Data Tentang Perhatian Orang Tua di SMPN 1 Mlarak 

Ponorogo 

Deskrepsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data tentang perhatian orang tua siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

Data ini diperoleh dari angket yang disebarkan kepada siswa SMPN 1 Mlarak 

Ponorogo. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 72 siswa dari 472 semua 

siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 
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Dapat dilihat skor jawaban instrument angket perhatian orang tua 

siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Daftar Hasil Angket Variabel Perhatian Orang Tua 

Nilai Angket Frekuensi 

30 1 

31 2 

32 2 

33 2 

34 6 

35 4 

36 6 

37 2 

38 1 

39 3 

40 3 

41 2 

42 1 

43 1 

45 1 

46 1 

49 1 

50 4 

52 3 

53 2 

54 3 

56 3 

58 3 

59 1 

60 2 

61 1 

62 2 

64 1 

65 2 

66 1 

68 3 

69 2 
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Adapun angket penelitian variabel perhatian orang tua dapat dilihat 

pada lampiran 12. Pensekoran angket perhatian orang tua dapat dilihat pada 

lampiran 13. 

 

3. Deskripsi Data Tentang Kedisiplinan Siswa di SMPN 1 Mlarak Ponorogo 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran data tentang Kedisiplinan Siswa di SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

Data ini diperoleh dari angket yang disebarkan kepada siswa SMPN 1 Mlarak 

Ponorogo. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 72 siswa dari 472 semua 

siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

Dapat dilihat skor jawaban instrumen angket kedisiplinan siswa di 

SMPN 1 Mlarak Ponorogo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Daftar Hasil Angket Variabel Kedisiplinan Siswa 

 

Nilai Angket Frekuensi 

39 3 

40 2 

41 3 

42 3 

43 1 

44 2 

45 3 

46 5 

47 1 

48 5 

49 3 

50 2 

51 1 

53 3 
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54 2 

55 2 

56 1 

57 1 

58 2 

59 2 

63 1 

64 3 

65 1 

67 2 

68 1 

69 1 

70 3 

72 1 

73 3 

74 2 

75 2 

76 1 

77 1 

79 1 

80 1 

83 1 

 

Selanjutnya angket penelitian variabel kedisiplinan siswa dapat dilihat 

pada lampiran 14. Pensekoran angket kedisiplinan siswa dapat dilihat pada 

lampiran 15. 

Setelah penelitian melakukan penelitian dan memperoleh data yang 

penulis butuhkan sesuai dengan pembahasan skripsi ini, data tersebut belum 

dapat dimengerti sebelum diadakan analisis data. 
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C. Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah data dari variabel 

yang diteliti normal atau tidak, guna memenuhi asumsi klasik tentang ke 

normalan data. Uji normalitas ini dilakukan dengan rumus Kolmogorov 

Smirnov. untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Uji Normalitas Kompetensi Kepribadian Guru 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  x1 

N 72 

Normal 

Parametersa 

Mean 75.96 

Std. Deviation 14.000 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .138 

Positive .138 

Negative -.063 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.174 

Asymp. Sig. (2-tailed) .127 

a. Test distribution is Normal.  
 

Adapun perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Z 

diperoleh jumlah 1.174. Apabila nilai probabilitas ˃ 0,05 maka dinyatakan 

distribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas 0,05 maka dinyatakan 

berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel kompetensi kepribadian guru (X1) berdistribusi normal. 
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Dari data diatas dapat diketahui Mean = 75,96 dan Stnd. Deviation = 

14.000. Untuk menentukan kompetensi kepribadian guru baik, cukup, dan 

kurang, dibuat pengelompokan dengan rumus: 

a) Skor lebih dari MX 1 + 1.SDX adalah kompetensi kepribadian guru 

SMPN 1 Mlarak Ponorogo termasuk kategori baik. 

b) Skor kurang dari MX – 1.SDX adalah kompetensi kepribadian guru  

SMPN 1 Mlarak Ponorogo termasuk kategori kurang. 

c) Skor antara MX – 1.SDX sampai dengan MX - 1.SDX adalah kompetensi 

kepribadian guru SMPN 1 Mlarak Ponorogo kategori cukup. Adapun 

perhitungannya adalah:  

MX + 1.SDX = 75,96 + 1. (14,000) 

 = 75,96 + 14,000 

= 89,96 

= 90  

MX – 1.SDX = 75,96 - 1. (14,000) 

 = 75,96 – 14,000 

 = 61,96 

 = 62 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sekor 90 keatas 

dikategorikan perhatian orang tua siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo tinggi,  

sedangkan skor 62-90 dikategorikan perhatian orang tua siswa SMPN 1 
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Mlarak Ponorogo sedang dan skor kurang dari 62 dikategorikan tingkat 

kategori rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat perhatian orang tua dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Kategori Tingkat Kompetensi Kepribadian Siswa 

 

No. Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1. Lebih dari 90 9 26,39% Tinggi 

2. 62-90 51 59,72% Sedang 

3. Kurang dari 62 12 13,89% Rendah 

Jumlah 72 100%  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

kompetensi kepribadian guru SMPN 1 Mlarak Ponorogo dalam kategori 

tinggi dengan frekuensi sebanyak  9 responden dengan prosentase 26,39%, 

dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 51 dengan prosentase 

59,72%, dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 12 responden 

dengan prosentase 13,89%. 
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Tal 4.8 

Uji Normalitas Perhatian Orang Tua 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  perhatian orang tua 

N 72 

Normal 

Parametersa 

Mean 47.12 

Std. Deviation 12.035 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .154 

Positive .154 

Negative -.077 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.304 

Asymp. Sig. (2-tailed) .067 

a. Test distribution is Normal.  
 

Adapun perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Z 

diperoleh jumlah 1,304. Apabila nilai probabilitas ˃ 0,05 maka dinyatakan 

distribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas 0,05 maka dinyatakan 

berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel perhatian orang tua (X2) berdistribusi normal. 

Dari data diatas dapat diketahui Mean = 47,12 dan Stnd. Deviation = 

12,035. Untuk menentukan perhatian orang tua baik, cukup, dan kurang, 

dibuat pengelompokan dengan rumus: 

a) Skor lebih dari MX 1 + 1.SDX adalah perhatian orang tua siswa SMPN 1 

Mlarak Ponorogo termasuk kategori baik. 

b) Skor kurang dari MX – 1.SDX adalah perhatian orang tua siswa SMPN 1 

Mlarak Ponorogo termasuk kategori kurang. 
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c) Skor antara MX – 1.SDX sampai dengan MX - 1.SDX adalah perhatian 

orang tua siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo kategori cukup. Adapun 

perhitungannya adalah:  

MX + 1.SDX = 47,12 + 1. ( 12,035) 

 = 47,12 + 12,035 

 = 59,155 

 = 59  

MX – 1.SDX = 47,12 – 1. (12,035) 

 = 47,12 – 12,035 

 = 35,085 

 = 35 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sekor 59 keatas 

dikategorikan perhatian orang tua siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo tinggi,  

sedangkan skor 35-59 dikategorikan perhatian orang tua siswa SMPN 1 

Mlarak Ponorogo sedang dan skor kurang dari 35 dikategorikan tingkat 

kategori rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat perhatian orang tua dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.9 

Kategori Tingkat Perhatian Orang Tua 

 

No. Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1. Lebih dari 59 14 19,44% Tinggi 

2. 35-59 41 65,28% Sedang 

3. Kurang dari 35 17 15,28% Rendah 

Jumlah 72 100%  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

perhatian orang tua siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo dalam kategori tinggi 

dengan frekuensi sebanyak 14 responden dengan prosentase 19,44%, dalam 

kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 41 dengan prosentase 65,28%, 

dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 17 responden dengan 

prosentase 15,28%. 

Tabel 4.10 

Uji Normalitas Kedisiplinan Siswa 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kedisiplinan siswa 

N 72 

Normal 

Parametersa 

Mean 56.06 

Std. Deviation 12.618 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .143 

Positive .143 

Negative -.088 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.211 

Asymp. Sig. (2-tailed) .107 

a. Test distribution is Normal.  
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Adapun perhitungan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Z 

diperoleh jumlah 1.211. Apabila nilai probabilitas ˃ 0,05 maka dinyatakan 

distribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas 0,05 maka dinyatakan 

berdistribusi tidak normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel kedisiplinan siswa (Y) berdistribusi normal. 

Dari data diatas dapat diketahui Mean = 56,06 dan Stnd. Deviation= 

12,618. Untuk menentukan kompetensi kepribadian guru baik, cukup, dan 

kurang, dibuat pengelompokan dengan rumus: 

a) Skor lebih dari MX 1 + 1.SDX adalah kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak 

Ponorogo termasuk kategori baik. 

b) Skor kurang dari MX – 1.SDX adalah kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak 

Ponorogo termasuk kategori kurang. 

c) Skor antara MX – 1.SDX sampai dengan MX - 1.SDX adalah 

kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo kategori cukup. Adapun 

perhitungannya adalah:  

MX + 1.SDX = 56,06 + 1. (12,618) 

 = 56,06 + 12,618 

 = 68,678 

 = 69  

MX – 1.SDX = 56,06 - 1. (12,618) 

 = 56,06+ 12,618 

 = 43,442 
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 = 43 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sekor 69 keatas 

dikategorikan perhatian orang tua siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo tinggi,  

sedangkan skor 43-69 dikategorikan perhatian orang tua siswa SMPN 1 

Mlarak Ponorogo sedang dan skor kurang dari 43 dikategorikan tingkat 

kategori rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat perhatian orang tua dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Kategori Tingkat Kedisiplinan Siswa 

 

No. Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1. Lebih dari 69 16 22,22% Tinggi 

2. 43-69 45 62,5% Sedang 

3. Kurang dari 43 11 15,28% Rendah 

Jumlah 72 100%  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

kompetensi kepribadian guru SMPN 1 Mlarak Ponorogo dalam kategori 

tinggi dengan frekuensi sebanyak 16 responden dengan prosentase 22,22%, 

dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 45 dengan prosentase 

62,5%, dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 11 responden 

dengan prosentase 15,28%. 
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2. Analisis Data Tentang Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru dan 

Perhatian Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Siswa SMPN 1 Mlarak 

Ponorogo 

Setelah peneliti melakukan penelitian serta data yang diperoleh sudah 

normal, baik itu data kompetensi kepribadian guru, perhatian orang tua 

maupun kedisiplinan siswa, data tersebut belum dapat dimengerti sebelum 

diadakan analisis data. Untuk menganalisis data, penulis melakukan analisis 

menggunakan SPSS 16. Hasil analisis data tersebut dijelaskan di bawah ini: 

 

a. Analisis data tentang kompetensi kepribadian guru terhadap kedisiplinan 

siswa 

Setelah data terkumpul dan data sudah normal baik itu data tentang 

kompetensi kepribadian guru terhadap kedisiplinan siswa kemudian di 

tabulasikan. Adapun untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

kompetensi kepribadian guru dan kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak 

Ponorogo. Peneliti menggunakan rumus regresi sederhana. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel seperti berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.12 
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Tabel Anova Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Kedisiplinan 

Siswa 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 972.868 1 972.868 6.592 .012a 

Residual 10330.910 70 147.584   

Total 11303.778 71    

a. Predictors: (Constant), kompetensi kepribadian guru   

b. Dependent Variable: y     

 

Untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel terikat secara bersama-sama dengan α= 

0,05 dan juga penerimaan atau penolakan hipotesa dengan ketentuan dan 

asumsi (Fhitung) 

 Ketentuan Ftabel =F((0,05)(70,1) = 3,96 

 Ho : diterima bila sig. > α = 0,05 

 Ho : ditolak bila sig. ≤ α = 0,05 

Berdasarkan nilai F dari tabel Anova diperoleh Fhitung sebesar= 6,592 ˃ 

Ftabel (3,96) dengan tingkat signifikansi / probabilitas 0,012 ˂ 0,05. Sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti hipotesis menyatakan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru (x1) dengan 

kedisiplinan siswa (y) diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh antara kompetensi kepribadian guru (x1) dengan disiplin siswa (y). 
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Tabel 4.13 

 Coefficients Kompetensi Kepribadian Guru terhadap Kedisiplinan Siswa 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 76.945 8.261  9.314 .000 

kompetensi 

kepribadian 

guru 

-.277 .108 -.293 -2.567 .012 

a. Dependent 

Variable: y 

     

 

Berdasarkan tabel coefficients (a) menunjukan bahwa model regresi 

untuk memperkirakan kedisiplinan siswa yang dipengaruhi oleh kompetensi 

kepribadian guru adalah Y= 76,945+0,277 X1 

Dimana Y adalah kedisiplinan siswa, sedangkan X1 adalah kompetensi 

kepribadian guru. Dari persamaan di atas dapat dianalisis beberapa hal, 

diantaranya: 

1. Nilai konstanta sebesar 76,945, penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa 

jika tidak ada kompetensi kepribadian guru maka kedisiplinan siswa 

sebesar 76,945. 

2. Koefisien regresi b= 0,277 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai 

kompetensi kepribadian guru, maka nilai kedisiplinan siswa bertambah 

sebesar 0,277. 
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Tabel 4.14 

Tabel Model Summary 

 

Model Summaryb 

Mod

el R 

R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change F Change 

df

1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .293a .086 .073 12.148 .086 6.592 1 70 .012 

a. Predictors: (Constant), kompetensi kepribadian guru 

b. Dependent Variable: y        

 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi / hubungan  (R) 

yaitu sebesar  0,293 dan dijelaskan besarnya prosentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang 

merupakan penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien ( R2 ) 

sebesar 0,086 yang mengandung bahwa pengaruh kompetensi kepribadian 

guru terhadap kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo sebesar 8,6% 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. 
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b. Analisis data tentang perhatian orang tua terhadap kedisiplinan siswa 

Tabel 4.15 

Tabel Anova Perhatian Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Siswa 

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1266.885 1 1266.885 8.836 .004a 

Residual 10036.892 70 143.384   

Total 11303.778 71    

a. Predictors: (Constant), perhatian orang tua 

b. Dependent Variable: kedisiplinan siswa 

  
Berdasarkan nilai F dari tabel Anova diperoleh Fhitung sebesar = 

8,836 ˃ Ftabel (3,96) dengan tingkat signifikansi / probabilitas 0,004 ˂ 

0,05. Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti hipotesis 

menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua 

(x2) dengan kedisiplinan siswa (y) diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh antara perhatian orang tua (x2) dengan disiplin siswa 

(y) 
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Tabel 4.16 

Coefficients Perhatian Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Siswa 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 39.515 5.741  6.883 .000 

perhatian 
orang tua 

.351 .118 .335 2.972 .004 

a. Dependent Variable: kedisiplinan siswa    

 

Berdasarkan tabel coefficients (a) menunjukan bahwa model 

regresi untuk memperkirakan kedisiplinan siswa yang dipengaruhi oleh 

perhatian orang tua adalah Y= 39,515+0,351 X2 

Dimana Y adalah kedisiplinan siswa sedangkan X2 adalah 

perhatian orang tua. Dari persamaan di atas dapat dianalisis beberapa hal, 

diantaranya: 

1. Nilai konstanta sebesar 39,515, penjelasan tersebut dapat diartikan 

bahwa jika tidak ada perhatian orang tua maka kedisiplinan siswa 

sebesar 39,515. 

2. Koefisien regresi b= 0,351 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 

nilai perhatian orang tua, maka nilai kedisiplinan siswa bertambah 

sebesar 0,351. 
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Tabel 4.17 

Tabel Model Summary 

 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Squa

re 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 

df

1 df2 

Sig. F 

Chang

e 

1 .335a .112 .099 11.974 .112 8.836 1 70 .004 

a. Predictors: (Constant), perhatian orang tua 

b. Dependent Variable: kedisiplinan siswa       

  

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi / hubungan  ( R ) 

yaitu sebesar  0,335 dan dijelaskan besarnya prosentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang 

merupakan penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien ( R2 ) 

sebesar 0,112 yang mengandung bahwa pengaruh perhatian orang tua 

terhadap kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo sebesar 11,2% 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lainny 
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c. Deskripsi data tentang pengaruh kompetensi kepribadian guru dan 

perhatian orang tua terhadap kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak 

Ponorogo. 

Tabel 4.18 

Tabel Anova Kompetensi Kepribadian Guru dan  

Perhatian Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Siswa 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2516.754 2 1258.377 9.881 .000a 

Residual 8787.024 69 127.348   

Total 11303.778 71    

a. Predictors: (Constant), perhatian orang tua, kompetensi kepribadian 

guru 

b. Dependent Variable: y     

 

Berdasarkan nilai F dari tabel Anova diperoleh Fhitung sebesar = 

9,881 ˃ Ftabel (3,96) dengan tingkat signifikansi / probabilitas 0,000 ˂ 

0,05. Sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti hipotesis 

menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi 

kepribadian guru (x1) dan perhatian orang tua (x2) terhadap kedisiplinan 

siswa (y) diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat  pengaruh 

yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru (x1) dan perhatian 

orang tua terhadap disiplin siswa (y). 
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Tabel 4.19 

Coefficients Kompetensi Kepribadian Guru dan Perhatian Orang 

Tua Terhadap Kedisiplinan Siswa 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 61.508 8.863  6.940 .000 

kompetensi 

kepribadian guru 
-.316 .101 -.335 -3.133 .003 

perhatian orang tua .390 .112 .372 3.482 .001 

a. Dependent Variable: y     

 

Berdasarkan tabel coefficients (a) menunjukan bahwa model 

persamaan regresi berganda untuk memperkirakan kedisiplinan siswa 

yang dipengaruhi oleh kompetensi kepribadian guru dan perhatian orang 

tua adalah Y= 61,508+0,316 X1+390 X2 

Dari persamaan di atas dapat dianalisis beberapa hal, antara lain: 

1. Kedisiplinan siswa, jika tanpa adanya kompetensi kepribadian guru 

dan perhatian orang tua (X1dan X2), maka kedisiplinan siswa 61,508. 

2. Koefisien regresi berganda sebesar 0,316 dan 0,390 mengindikasikan 

besaran penambahan jawaban responden untuk variabel kompetensi 

kepribadian guru dan perhatian orang tua.  menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1 nilai perhatian orang tua,  
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Tabel 4.20 

Tabel Model Summary 

 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Chang

e 

1 .472a .223 .200 11.285 .223 9.881 2 69 .000 

a. Predictors: (Constant), perhatian orang tua, kompetensi kepribadian 

guru 

b. Dependent Variable: y        

 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi / hubungan  ( R ) 

yaitu sebesar 0,472 dan dijelaskan besarnya prosentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang 

merupakan penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien ( R2 ) 

sebesar 0,223 yang mengandung bahwa pengaruh kompetensi kepribadian 

guru dan perhatian orang tua terhadap kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak 

Ponorogo sebesar 22,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel 

yang lainnya. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru Terhadap Kedisiplinan Siswa 

Pengaruh kompetensi kepribadian guru dan kedisiplinan siswa 

mempunyai pengaruh yang signifikansi dengan Fhitung 6,592. Berdasarkan 
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teori ada beberapa sub variabel dan indikator kompetensi kepribadian guru  

dalam penelitian ini meliputi: 

a. Kepribadian Mantap dan Stabil 

1) Bertindak sesuai dengan norma hukum. 

2) Bertindak sesuai norma sosial. 

3) Memiliki konsistensi dalam bertindak dalam kehidupan. 

b. Kepribadian yang Berwibawa 

1) Memiliki perilaku yang berpengaruh positif. 

2) Memiliki perilaku yang disegani. 

c. Kepribadian yang arif 

1) Menampilkan tindakan yang didasarkan kemanfaatan peserta didik, 

sekolah dan masyarakat. 

2) Menunjukan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

d. Kepribadian yang Dewasa 

1) Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik. 

2) Memiliki etos kerja sebagai guru. 

e. Berakhlak Mulia dan Menjadi Teladan 

1) Bertindak sesuai nilai agama (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka 

menolong). 

2) Memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 

Kompetensi kepribadian guru mempunyai pengaruh terhadap 

kedisiplinan siswa sebesar 8,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain. 
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2. Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Siswa 

Pengaruh perhatian orang tua dan kedisiplinan siswa mempunyai 

pengaruh yang signifikansi dengan Fhitung 8,836. Berdasarkan teori ada 

beberapa sub variabel dan indikator kompetensi kepribadian guru  dalam 

penelitian ini meliputi: 

a. Melatih kebiasaan yang positif. 

a) melatih anak saling tolong menolong. 

b)  mengajak anak sholat berjamaah. 

c) mengerjakan PR saat pulang sekolah. 

b. Memberikan contoh atau keteladanan. 

a) membiasakan memberi salam dan menjawab salam. 

b) mengajarkan dan membiasakan anak berdoa sebelum beraktifitas.  

c) membiasakan berjabat tangan kepada orang yang lebih tua. 

c. Menetapkan aturan  yang tegas. 

a) memberikan pengaturan waktu bermain. 

b) mengontrol acara televisi yang dilihat anak. 

c) mengurangi jam bermain game. 

Perhatian orang tua mempunyai pengaruh terhadap kedisiplinan siswa 

sebesar 11.2%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain. 
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3. Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru dan Perhatian Orang Tua Terhadap 

Kedisiplinan Siswa 

Dari hasil analisis data ditemukan pengaruh yang signifikansi antara 

kompetensi kepribadian guru dan perhatian orang tua terhadap kedisiplinan 

siswa mempunyai pengaruh yang signifikan dengan nilai Fhitung 9,881. Adapun 

pengaruh kompetensi kepribadian guru dan perhatian orang tua terhadap 

kedisiplinan siswa sebesar 22,3%, sehingga Ha diterima dan berbunyi bahwa 

ada pengaruh kompetensi kepribadian guru dan perhatian orang tua terhadap 

kediiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. Berdasarkan teori ada beberapa 

sub variabel dan indikator kompetensi kepribadian guru  dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Kedisiplinan dalam mematuhi peraturan Sekolah. 

1) Tidak terlambat ke sekolah. 

2) Melaksanakan jadwal piket. 

3) Membuang sampah pada tempatnya. 

4) Bila keluar kelas minta izin. 

5) Mematuhi peraturan sekolah. 

b. Kedisiplinan dalam kelas. 

1) Memperhatikan penjelasan guru. 

2) Mencatat hal yang dianggap penting. 

3) Aktif dan kreatif dalam kerja kelompok. 

4) Bertanya dengan hal-hal yang belum jelas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat 

menyimpulkan tiga hal yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru terhadap 

kedisiplinan siswa SMPN 1 Ponorogo. Dengan tingkat signifikan / 

probabilitas 0,012 ˂ 0,05 sehingga besar pengaruhnya adalah 8,6%, 

sedangkan 91,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

2. Ada pengaruh yang segnifikan antara perhatian orang tua terhadap 

kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. Dengan tingkat signifikansi / 

probabilitas 0,004 ˂ 0,05 sehingga besar pengaruhnya adalah 11,2%, 

sedangan 88,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru dan 

perhatian orang tua terhadap kedisiplinan siswa SMPN 1 Mlarak Ponorogo. 

Dengan tingkat signifikansi / probabilitas 0,000 ˂ 0,05 sehingga besar 

pengaruhya adalah 22,3%, sedangkan 77,7% dipengaruhi oleh factor lain yang 

tidak diteliti. 
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B. Saran  

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

1. Bagi Guru 

Bagi guru sangat berperan penting dalam membetuk kedisiplinan siswa, 

sehingga guru hendaknya memberikan contoh perilaku yang baik kepada 

siswa, karena perilaku guru adalah dasar dari pembentukan perilaku siswa. 

2. Bagi orang tua 

Bagi orang tua hendaknya memberi perhatian yang cukup kepada anak-

anaknya baik dalam belajar, memilih teman dan bersikap sopan santun kepada 

orang yang lebih tua. Serta membimbing anak dalam mengembangkan 

kemampuannya. 

3. Bagi siswa 

Bagi siswa hendaknya menyadari dan menaati peraturan yang sekolah 

tetapkan. Dan meningkatkan sikap kedisiplinan bukan dalam kelas dan luar 

kelas saja, tapi juga meningkatkan kedisiplinan luar sekolahan. 
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