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ABSTRAK 

Terimayoga, Pinta. 2015. Korelasi Kepemimpinan Orang Tua dengan Kedisiplinan 

Siswa kelas V MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Pembimbing: Izza 

Aliyatul Muna, M.Sc. 

Kata Kunci: Kepemimpinan Orang Tua, Kedisiplinan Siswa 

Dalam dunia pendidikan orang tua merupakan salah satu kompenen penting 

dalam sistem pendidikan. Adanya proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan 

kedisiplinan lebih banyak ditentukan dalam lingkungan keluarga. Dalam keluarga 

umumnya anak ada hubungan interaksi yang intim dengan orang tuanya. Disiplin bisa 

membentuk kejiwaan pada anak untuk memahami peraturan. Kondisi kejiwaannya 

memang masih butuh untuk diatur sehingga seorang anak akan merasa nyaman bila 

hidup teratur. Kepemimpinan orang tua sangat dibutuhkan dalam membina dan 

membentuk pribadi anak menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. 

Dengan alasan tersebut peneliti melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah: 1) 

Bagaimana kepemimpinan orang tua dan kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015?, 2) Adakah korelasi yang signifikan antara 

kepemimpinan orang tua dengan kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015? Dengan tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui 

kepemimpinan orang tua dengan Kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015, 2) Untuk mengetahui adakah korelasi antara 

kepemimpinan orang tua dengan kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis korelasional 

koefisien kontingensi. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu kepemimpinan 

orang tua sebagai independen dan kedisiplinan siswa variabel dependen. Instrumen 

pengumpulan data untuk variabel kepemimpinan orang tua dan kedisiplinan siswa 

menggunakan angket dengan model skala likert. 

Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Tipe kepemimpinan orang tua otoriter 

dan kedisiplinan siswa terdapat: baik 5 responden ( 27,78%), cukup 12 responden 

(66,67%), kurang 1 responden (5,55%). Sedangkan tipe kepemimpinan orang tua 

demokratis dan kedisiplinan siswa terdapat: baik 1 responden (25%), cukup 3 

responden (75%), kurang tidak ada responden. Dan tipe kepemimpinan orang tua 

liberal dan kedisiplinan siswa terdapat: baik 1 responden (50%), cukup 1 responden 

(50%), kurang tidak ada responden. 2)Ada korelasi positif yang signifikan antara 

kepemimpinan orang tua dengan kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015 dengan hasil korelasi 0,690. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah muka bumi  untuk 

mengatur segala isinya. Karena itu manusia memikul tanggung jawab yang tidak 

ringan di hadapan Allah tentang amanat yang telah diberikannya kepada mereka 

untuk dilaksanakan dengan semestinya. Sebagaimana firman Allah dalam 

Alqur’an, yang artinya "ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat, 

sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang kholifah  di muka bumi,  mereka 

berkata: mengapa Engkau hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini 

orang yang akan membuat kerusakan padanya dan pertumpahan darah, padahal 

kami senantiasa bertaubat dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. 

Tuhan berfirman: sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak engkau 

ketahui".
1
 

Dalam lingkup kecil hidup berumah tangga, manusia mempunyai 

tanggung jawab mendidik, membimbing, dan mengarahkan keluarganya dalam 

rangka menyelamatkan keluarga dalam hal yang menyalahi syari'at-syari'at yang 

ada dalam Islam atau menyelamatkan dari ancaman api neraka. "Hai orang-

orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 

                                                 
1
 Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Qur’an Dept. Agama RI), 2: 

30. 
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bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-

malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 

diperintahkan".
2
 

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat 

ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga 

umumnya anak ada hubungan interaksi yang intim dengan orang tuanya. 

Keluarga memberikan dasar pembentukkan tingkah laku, watak, moral, dan 

pendidikan anak.
3
 

Pembentukkan kedisiplinan anak dimulai dari lingkungan keluarga. 

Disiplin bisa membentuk kejiwaan pada anak untuk memahami peraturan 

sehingga ia pun mengerti kapan saat yang tepat untuk melaksanakan peraturan, 

dan kapan pula mengesampingkan. Sedangkan peraturan itu sendiri ada dalam 

keseharian hidup anak. Kondisi kejiwaannya memang masih butuh untuk diatur 

sehingga seorang anak akan merasa nyaman bila hidup teratur.
4 

Sebagai contoh 

adalah peraturan tentang makan, shalat, puasa, masuk sekolah, sampai pada 

waktu bermainnya serta bergaul sesama teman sebayanya. 

Dengan demikian, maka pembinaan kedisiplinan pada anak itu sangat 

penting, terutama bagi orang tua dalam mengasuh dan mendidik serta 

                                                 
2
 Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Qur’an Dept. Agama RI), 66: 

6. 
3
 Kartini dan Kartono, Keluarga Memandu Anak (Jakarta: Rajawali Press,1992), 19. 

4
 Imam Ahmad Ibnu Nizar, Membentuk & Meningkatkan Disiplin Sejak Dini (Jogjakarta: 

Diva Press, 2009), 22. 
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membimbing anak-anaknya. Orang tua di sini memainkan peranan yang sangat 

penting untuk mengatur dan mengarahkan tujuan ke mana bangunan keluarga itu 

akan dibina. 

Demikianlah tuntutan hidup dalam berkeluarga yang diharapkan, akan 

tetapi jika kita melihat realita yang ada pada kehidupan modern saat ini, sebagian 

anak merasa kedisiplinan itu dikesampingkan. Banyak dari anggota masyarakat 

khususnya anak-anak lebih mendahulukan haknya dari pada tanggung jawabnya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di MIN Paju Ponorogo. Beberapa anak di kelas 

V lebih cenderung suka berjalan-jalan didepan kelas ketika guru sedang 

mengajar, berpakaian tidak rapi. Selain itu menurut pengamatan peneliti ada 

beberapa anak yang jarang mengerjakan PR maupun tugas langsung dari guru.
5
 

Begitu pula dengan sikap serta tingkah laku yang diterapkan pada anak 

tersebut, berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Riadi, S.Pd selaku wali 

kelas V “anak yang kurang disiplin sebagian besar akan merasa angkuh dan 

kurang menghargai orang di sekitar mereka. Bermain dengan teman sebayanya 

yang dia sendiri merasa menjadi jagoan.”6
 Namun demikian keadaan semacam 

ini kurang adil bila kesalahan hanya dilimpahkan pada anak-anak saja, tetapi 

orang tuanya pun punya andil dalam hal-hal seperti ini sebab erat kaitannya 

                                                 
5
 Observasi Siswa kelas V MIN Paju Ponorogo (08 April 2015, pukul 09.00). 

6
 Wawancara dengan bapak Riadi, S.Pd (09 April 2015, pukul 11.00) 
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dengan bagaimana orang tua mendidik, membimbing dan mengarahkan anak-

anaknya yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya.
7
 

Dalam prakteknya, pendidikan keluarga sehari-hari di kenal tiga 

macam tipe pokok kepemimpinan yaitu: ”tipe otoriter, tipe liberal  (laisez fire), 

dan tipe demokrasi".
8
 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama serta bagi anak-

anak mereka, karena merekalah anak pertama kali mendapatkan pendidikan. 

Bentuk pendidikan pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Orang tua 

dikatakan sebagai pendidik utama karena dari merekalah anak mendapatkan 

pendidikan pertama kalinya. Dan dikatakan pendidik utama karena pendidikan 

dari orang tua menjadi dasar perkembangan dan kehidupan anak di kemudian 

hari. Oleh karena itu, kepemimpinan orang tua sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan anak secara tepat. Sesuai dengan penerapan hadist tentang 

kepemimpinan. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam 

Musnadnya dan Ath Thabarani dalam Al Ausath dan Ash Shaghirnya bersumber 

dari Ibnu Umar RA: 

ََِْعُت بءَن ُعَمَر يَ ُقْوُل قَاَل َرُسْوُل اِه صلى اه علي و  َعْن َعْبِد اِه ْبِن ِديْ َاٍر 
ٌل : سلم  ْْ ِ َوَُو َمْسُؤ ُر رَاٍع َعَلى َرِعيِت َِمي ْ ِ فَاْْ ٌل َعْن َرِعيِت ْْ ُكلُكْم رَاٍع وَُكلُكْم َمْسُؤ

                                                 
7
 Ibid. 

8
 Dirawat, dkk, Pengantar Kepemimpinan Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 44. 



6 

 

 

ُهْم َواْلَعْبُد رَاٍع َعَلى َماِل َسِيِدِ  ٌل َع ْ ْْ ِ َوَُو َمْسُؤ ِل بَ ْيِت ْ ُهْم َوالرُجُل رَاٍع َعَلى َأ َع ْ
َولٌ  َعُْ  ْْ ُ َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌ  َعَلى بَ ْيِت َ ْوِجَها َوَمْسُ  ٌل َعْ ْْ  . َوَُو َمْسُؤ

Artinya: “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta 

pertanggung-jawaban atas kepemimpinannya. Seorang Amir adalah pemimpin 

bagi rakyatnya dan dia akan diminta pertanggung-jawaban mengenai rakyatnya. 

Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan diminta 

pertanggungjawaban mengenai keluarganya itu. Seorang budak adalah 

pemimpin bagi harta tuannya dan ia akan diminta pertanggungjawaban 

mengenai harta itu dan seorang isteri adalah pemimpin bagi harta suaminya dan 

ia akan diminta pertanggungjawaban mengenai hartanya itu”. 

Dalam hadist tersebut sudah dijelaskan, bahwa setiap manusia adalah 

seorang pemimpin. Dalam suatu Negara juga memiliki pemimpin, setiap 

organisasi pula memiliki pemimpin. Begitu pula dalam sebuah keluarga kedua 

orang tua adalah seorang pemimpin, pemimpin yang mempengaruhi tujuan 

kebersamaan dalam keluarga tersebut. Dan pada akhirnya seorang pemimpin 

akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Begitu pula dalam 

keluarga, kedua orang tua sebagai pemimpin di dalam sebuah keluarga akan 

dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Seandainya setiap orang tua 

perpegang teguh dan menerapkan hadist tersebut dalam keluarganya, pasti akan 

tercapai keluarga yang bahagia yang diharapkan dengan kebaikan. 
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Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di 

antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata 

yang mencerminkan tujuan bersamanya.
9
 Dari sinilah bahwa kepemimpinan 

orang tua sangat dibutuhkan dalam mendidik anak dan juga dapat mempengaruhi 

tingkat kedisiplian anak dalam melaksanakan setiap kewajiban yang harus 

dilaksnakan secara tepat dan akan mewujudkan tujuan dari sebuah keluarga itu 

sendiri. 

Setiap orang tua dalam suatu keluarga memiliki tipe kepemimpinan 

yang berbeda-beda, ada orang tua cenderung otoriter, ada orang tua yang penuh 

dengan kompromi dengan anak-anaknya (demokratis) dan ada pula orang tua 

cenderung memberikan kebebasan pada anak-anaknya (liberal). Semua bentuk 

kepemimpinan tersebut sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan anak dalam 

menjalankan kewajibannya. 

Pentingnya kepemimpinan orang tua dalam menjalankan sebuah 

keluarga sangat berpengaruh dengan sikap, watak, dan perilaku anak. Sekiranya 

orang tua yang mendidik maupun memimpin anaknya dilakukan secara asal-

asalan dan tidak terarah, pada akhirnya yang akan mengalami kerugian adalah 

anak dan orang tuanya.
10

 Pentingnya kepemimpinan orang tua dalam 

menjalankan sebuah keluarga yang bahagia akan mempengaruhi kedisiplinan 

anak dalam melaksanakan segala kewajiban secara tepat. Oleh karena itu, 

                                                 
9
 Triantoro, Kepemimpinan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 3 

10
 Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Prespektif Baru (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 212. 
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peneliti ingin mengetahui adakah korelasi kepemimpinan orang tua dengan 

kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

 

B. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini peneliti membatasi masalah tentang kurangnya 

kedisiplinan kelas V MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 saat proses 

belajar mengajar. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepemimpinan orang tua dengan kedisiplinan siswa kelas V MIN 

Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015? 

2. Adakah korelasi yang signifikan antara kepemimpinan orang tua dengan 

kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kepemimpinan orang tua dengan kedisiplinan siswa kelas 

V MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui adakah korelasi yang signifikan antara kepemimpinan 

orang tua dengan kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015? 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan dalam dunia 

pendidikan. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian 

selanjutnya.  

2. Praktis  

a. Bagi orang tua 

Sebagai masukan dalam menerapkan tipe kepemimpinan orang tua 

yang sesuai di dalam sebuah keluarga. 

b. Bagi anak 

Penerapan kepemimpinan orang tua yang sesuai kepada anak 

dapat membentuk pribadi anak menjadi pribadi yang lebih disiplin dalam 

dirinya. 

c. Bagi sekolah 

Sebagai saran dan masukan bagi kepala sekolah dan guru untuk 

menjalin kerja sama dengan orang tua siswa dalam mengembangan 

kedisiplinan siswa. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penyusunan laporan hasil penelitian 

kuantitatif ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, 

bagian inti, dan bagian akhir. Untuk memudahkan dalam penulisan, maka 

pembahasan dalam laporan penelitian ini nanti akan penulis kelompokkan 

menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri sub bab yang berkaitan. 

Sistematika pembahasan ini adalah: 

Bab pertama, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang 

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

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, adalah landasan teori tentang kepemimpinan orang tua dan 

kedisiplinan siswa serta kerangka teori dan pengajuan hipotesis. Bab ini 

dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang dipergunakan untuk melakukan 

penelitian. 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

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

pengumpulan data, serta teknik analisa data, dan uji validitas dan reliabilitas 

instrumen. 
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Bab keempat, adalah temuan dan hasil penelitian yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, pengujian hipotesis serta 

pembahasan interpretasi. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS  

 

A. Landasan Teori 

1. Kajian tentang Kepemimpinan Orang Tua 

a. Pengertian Orang Tua 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan yang 

dimaksud dengan orang tua adalah: “orang tua adalah ayah, ibu 

kandung, dan orang-orang yang dianggap tua. Pendapat lain 

mengemukakan bahwa “orang tua adalah bapak/ibu yang memiliki 

wewenang dan tanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya”.11
 

Anak adalah perwujudan cinta kasih orang dewasa yang siap atau tidak 

untuk menjadi orang tua. Memiliki anak siap atau tidak, mengubah 

banyak hal dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya mau atau tidak kita 

dituntut untuk siap menjadi orang tua yang harus dapat mempersiapkan 

anak-anak kita agar dapat menjalankan kehidupan masa depan yang 

lebih baik.
12

 

                                                 
11

 Kartini Kartono, Bimbingan Keluarga (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 2. 
12

 Anwar & Arsyad Ahmad, Pendidikan Anak Usia Dini  (Bandung: Alfabeta, 2009), 17. 
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Dari kedua pendapat tersebut, maka yang dimaksud dengan 

orang tua adalah ayah dan ibu kandung yang memiliki wewenang dan 

tanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya. 

 

b. Pengertian Kepemimpinan 

Menurut Joseph C. Rost kepemimpinan adalah sebuah 

hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut 

(bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan 

tujuan bersamanya.
13

 Kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh 

yang mendalam yang terjadi di antara orang-orang yang menginginkan 

perubahan signifikan, dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan 

yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikut sehingga bukan 

sesuatu yang pasif, tetapi merupakan suatu hubungan timbal balik dan 

tanpa paksaan. Dengan demikian kepemimpinan itu sendiri merupakan 

proses yang saling mempengaruhi. Pemimpin yang mengerti secara jelas 

terhadap perannya yang disamakan seperti peran sebagai seorang ayah 

terhadap anak kandungnya. Dia akan senantiasa memberikan teguran-

teguran dan nasehat-nasehat yang bersifat membangun, demi motivasi 

aktifitas dan kegiatan anak buahnya.
14

 

                                                 
13

 Triantoro Safaria, Kepemimpinan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 3. 
14

 M. Masduqi, Leadership (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1996), 86. 
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Kepemimpinan  merupakan suatu  kemampuan dan kesiapan 

seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan 

menggerakkan orang-orang lain agar mereka mau bekerja dalam rangka 

mencapai tujuan bersama. Menurut Burhanuddin, proses kepemimpinan 

pada hakikatnya dapat muncul kapan saja dan di manapun, apabila ada 

unsur-unsur sebagai berikut: orang yang memimpin, orang-orang yang 

dipimpin, kegiatan atau tindakan penggerakkan untuk mencapai tujuan, 

dan tujuan yang ingin dicapai.
15

 

Pendapat lain mengatakan bahwa kepemimpinan adalah 

keseluruhan dari keterampilan (skill) dan sikap (attitude) yang 

diperlukan oleh tugas pemimpin
16

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan kepemimpinan adalah keseluruhan dari keterampilan dan sikap 

yang diperlukan oleh tugas perihal pemimpin atau arah memimpin yang 

merupakan kombinasi dari serangkaian perangai yang memungkinkan 

seseorang mampu mendorong orang lain untuk menjalankan tugas-tugas 

tertentu. 

 

 

 

                                                 
15

 Ali Imron, Proses Manajemen Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), 118. 
16

Achmad  Nasir, Psikologi Sosial  (Jogjakarta: Penerbit Teras, 2012),128. 
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c. Timbulnya Kepemimpinan 

Kepemimpinan  merupakan suatu hal yang sentral dalam 

suatu kelompok, apakah kelompok dalam organisasi, partai, instansi 

maupun rumah tangga. Dalam suatu kelompok tersebut masing-masing 

individu memainkan peranan masing-masing dan di sinilah diperlukan 

suatu kepemimpinan yang dapat mengaturnya agar apa yang diharapkan 

dapat tercapai. Kepemimpinan timbul disebabkan oleh tiga hal yaitu:
17

  

1) Pemimpin dan Pemekaran Kelompok 

Manakala suatu kelompok berkembang menjadi lebih 

besar, lebih luas dan lebih kompleks, pada saat itulah ikut 

berkembang pula suatu kepemimpinan. Munculnya seseorang 

pemimpin merupakan hasil dari suatu proses yang dinamis yang 

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok tersebut.
18

 

2) Pemimpin dan Krisis 

Timbulnya kepemimpinan bisa juga disebabkan oleh 

suatu situasi dimana upaya pencapaian tujuan kelompok mengalami 

hambatan, atau situasi di mana eksistensi kelompok menghadapi 

ancaman-ancaman yang serius dari luar. Dalam situasi semacam ini, 

tidak jarang sebagian besar anggota kelompok tidak mengetahui 

                                                 
17
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langkah-langkah apa yang sebaiknya diambil untuk mewujudkan 

tujuan kelompok, atau untuk membebaskan kelompok dari 

ancaman-ancaman tersebut. 

3) Pemimpin dan kegagalan pemimpin 

Pemimpin-pemimpin baru bisa juga akan muncul mana 

kala pemimpin sebelumnya tidak mampu melaksanakan fungsi-

fungsi kepemimpinannya secara memadai. Sehubungan dengan hal 

ini, menurut W.H. Crockett dijelaskan bahwa dari hasil penelitian 

membuktikan bahwa sebanyak 83% dari kelompok-kelompok 

dengan pemimpinan formalnya tidak mampu memenuhi kewajiban 

melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, ternyata tugas atau 

fungsi kepemimpinannya diambil oleh anggota kelompok lainnya, 

dan sebagai perbandingan hanya 39% dari kelompok-kelompok 

dengan pemimpinan formalnya bisa melaksanakan fungsi-fungsi 

kepemimpinannya secara efektif yang ternyata memunculkan 

pemimpin-pemimpin yang baru.  

Kepemimpinan merupakan hasil dari pada organisasi 

sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika dari pada 

interaksi sosial. Sejak mula kala terbentuknya suatu kelompok 

sosial seseorang atau beberapa orang di antara warga-warganya 

melakukan peran yang lebih aktif dari pada rekan-rekannya, 

sehingga orang tadi atau beberapa orang tampak lebih menonjol 
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dari lain-lainnya. Itulah asal mulanya timbul kepemimpinan yang 

kebanyakan timbul dan berkembang dalam struktur sosial yang 

kurang stabil.  

Dengan demikian, diperoleh suatu indikasi bahwa di saat 

para pemimpin tidak mampu melaksanakan fungsinya secara efektif 

dan adanya struktur sosial yang kurang stabil, maka pemimpin lain 

akan muncul menggantikannya. 

d. Pengertian Kepemimpinan Orang Tua 

Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar istilah 

pemimpin. Orang tua memimpin  anaknya, ketua memimpin anak 

buahnya, guru memimpin murid-muridnya dan lain sebagainya. 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama 

dan utama bagi anak-anak dan remaja. Pendidikan keluarga lebih 

menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada 

pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dasar dan tujuan 

penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan 

pandangan hidup keluarga masing-masing, sekalipun secara nasional 

bagi keluarga-keluarga bangsa Indonesia memiliki dasar yang sama, 

yaitu Pancasila.
19

 Ada keluarga dalam mendidik anaknya mendasarkan 

pada kaidah-kaidah agama dan menekankan proses pendidikan pada 

                                                 
19

 Sunarto dan B.Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), 193. 
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pendidikan agama dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya 

menjadi orang yang sholeh dan senantiasa takwa dan iman kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Ada pula keluarga yang dasar dan tujuan 

penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial 

ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan untuk menjadikan anak-

anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan 

bermasyarakat.
20

 Oleh karena itu dalam bahasan skripsi ini adalah 

kepemimpinan orang tua yang menjurus pada pendidikan terhadap anak.  

Dalam keluarga seorang pemimpin mempunyai peranan yang 

sangat penting dan strategis. Seorang pemimpin, tidak hanya dapat 

mempengaruhi anggota keluarga lainnya yang dipimpinnya, tetapi juga 

dapat mempengaruhi kondisi dan suasana kehidupan sosial dalam 

keluarga. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bila dalam masyarakat 

etnik tertentu ditemukan tradisi keluarga yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya, yang disebabkan pengaruh cara 

kepemimpinannya. 

Dalam etnik keluarga tertentu, yang bertindak sebagai 

pemimpin adalah ayah. Sedangkan istri/ibu bertindak sebagai 

pendamping. Baik ayah ataupun ibu bersama-sama, dan diharapkan seia 

sekata dalam mengambil kebijakkan dalam segala hal terutama dalam 

masalah pendidikan anak. Walaupun berbagai kebijakan yang diambil 
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dalam penataan kehidupan berumah tangga itu lebih banyak ditentukan 

ayah.
21

 

Tetapi dalam keluarga tertentu justru sebaliknya, seorang ibu 

ternyata bisa bertindak sebagai sebagai pemimpin. Peranan suami 

sebagai pemimpin diambil alih dan cenderung diperankan oleh istri. 

Istrilah yang menentukan segala kebijakan keluarga, kecuali kebijakan 

mikro. Sedangkan kebijakan makro, istrilah yang menentukannya.
22

  

Terlepas dari persoalan apakah suami atau istri yang bertindak 

sebagai pemimpin, yang jelas cara kepemimpinan yang ditampilkan 

dalam sikap dan perilaku oleh seorang pemimpin tidak selalu sama. Bisa 

saja untuk etnik keluarga tetentu cara kepemimpinan orang tua lebih 

banyak otoriter dari pada demokratis. Sedangkan untuk etnik keluarga 

yang lainnya cara kepemimpinan orang tua lebih banyak demokratis dari 

pada laizes faire/liberal dan tidak berkenan sama sekali memperlakukan 

cara kepemimpinan otoriter. Semua kembali pada kemauan orang tua 

dalam memimpin, yang ingin membimbing dan mendidik anak mereka 

agar menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. 
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e. Tipe dan Ciri-Ciri Kepemimpinan Orang Tua 

1) Tipe kepemimpinan orang tua 

Setiap orang tua dalam suatu keluarga memiliki tipe 

kepemimpinan yang berbeda-beda, ada orang tua cenderung 

otoriter, ada orang tua yang penuh dengan kompromi dengan anak-

anaknya (demokratis) dan ada pula orang tua cenderung 

memberikan kebebasan pada anak-anaknya. Sehubungan dengan 

hal ini, Ada tiga bentuk cara dalam memimpin yaitu: a)  otoriter, b) 

demokratis, dan c)  liberal.
23

 

Dalam penggolongan yang paling klasik, paling tidak ada 

empat tipe kepemimpinan yaitu: a) kepemimpinan otoriter 

(semuanya bergantung pada pemimpin), b) kepemimpinan laisez 

faire (semuanya bergantung bawahan/masa bodoh), c) 

kepemimpinan demokratis (kerjasama pemimpin dan bawahan), d) 

kepemimpinan pseudo demokratis (tampaknya demokratis, tetapi 

hakikatnya otoriter atau demi kepentingan kelompok kecil, 

manipulatif).
24

 

Selain itu pola asuh orang tua terhadap anaknya juga ada 

tiga yaitu: a) otoriter, b) demokratis, dan c) laisez faire/laisez 

                                                 
23
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passer.
25

 Selanjutnya, menurut Sunarto dan Ny. B. Agung Hartono 

bahwa: “Ada tiga pola kepemimpinan yaitu: a) otoriter, b) 

demokratis, dan c) liberal.
26

 

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

tiga tipe kepemimpinan orang tua dalam suatu keluarga yaitu 

otoriter, demokratis, dan liberal. 

2) Ciri-ciri kepemimpinan orang tua 

Berikut ini akan diuraikan secara singkat ciri masing-

masing cara kepemimpinan orang tua tersebut yaitu sebagai berikut: 

a) Ciri kepemimpinan orang tua yang otoriter 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah bahwa bentuk 

kepemimpinan orang tua otoriter: (1) keputusan dan kebijakan 

yang seluruhnya ditentukan oleh pemimpin orang tua, (2) anak 

yang selalu taat perintah, (3) kehidupan anak statis, hanya 

menunggu perintah.
27

 

Bouldwin berpendapat bahwa terdapat dua sikap 

otoriter orang tua terhadap anaknya. Pertama, otoriter yang 

memang sudah ada sejak awal, dan orang tua tidak punya rasa 

cinta kepada anak-anaknya, yang disebut Bouldwin sebagai 
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otoriter permanen. Kedua, otoriter yang tidak mau kompromi 

dengan segala keinginan anak-anaknya. Artinya orang tua 

bersikap masa bodoh dan tidak mau kompromi bekerja sama 

dengan anak-anaknya. 
28

 

b) Ciri kepemimpinan orang tua demokratis 

Menurut  Syaiful Bahri Djamarah menjelaskan 

bahwa, (1) orang tua memberikan kesempatan pada anak dalam 

masalah tertentu, (2) memberikan kesempatan anak untuk 

berperan aktif dalam memutuskan sesuatu hal, (3) pemimpin 

yang mendorong dan membantu anggota keluarga untuk 

membantu membicarakan dan memutuskan semua kebijakkan. 

Anak dengan sikap orang tua yang demokratis akan 

menunjukkan sikap atau perilaku tanggung jawab yang besar, 

dapat menerima kritik secara terbuka, memiliki keberanian 

yang berinisiatif dan kreatif, memiliki emosi yang stabil, dapat 

menghargai pekerjaan atau jerih payah orang lain, mudah 

beradaptasi, lebih toleran, mau menerima dan memberi, 

memiliki rasa sosial yang besar, konsep dirinya yang positif, 

dapat bekerja sama, dan kontrol diri yang besar.
29

 

c) Ciri kepemimpinan yang liberal 

                                                 
28
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Menurut Diana Mutiah, orang tua yang menunjukkan 

sikap liberal memiliki pandangan bahwa anak dianggap sebagai 

orang dewasa yang dapat mengambil tindakan atau keputusan 

sendiri menurut kehendaknya tanpa bimbingan.
30

 

Sedangkan menurut Syamsul Bahri Djamarah 

pemimpin liberal (laizes faire): (1) memberikan kebebasan 

kepada anak untuk mengambil kebijakan sendiri dalam 

menghadapi sesuatu, (2) orang tua tidak terlibat langsung 

dalam kegiatan anak, (3) orang tua bersifat pasif dan tidak 

inisiatif, (4) orang tua seolah-olah bertindak sebagai 

penonton.
31

 

Adapun akibat yang timbulkan dari sikap orang tua 

yang liberal menyebabkan anak memiliki perilaku sebagai 

berikut: (1) tidak mengenal tata tertib, (2) tidak mengenal 

disiplin, (3) sering mengalami kecewa, (4) tidak dapat 

menghargai orang tua, (5) lebih mementingkan diri sendiri, (6) 

memiliki keinginan yang aneh dan tidak sesuai dengan 

kemampuannya, (7) hubungan dengan orang lain kurang 
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harmonis, (8) sering menantang norma yang berlaku di 

masyarakat sekitar, (9) tidak menurut dan sulit diperintah.
32

 

2. Kajian tentang Kedisiplinan 

a. Pengertian Kedisiplinan 

Sikap disiplin yang ditanamkan anak sejak dini sebenarnya 

akan berdampak baik oleh perilaku anak. Di mana anak akan 

melaksanakan segala kewajibannya dengan tepat waktu dan dengan rasa 

tanggung jawab. Disiplin juga membentuk kejiwaan pada anak untuk 

memahami peraturan sehingga ia pun mengerti kapan saat yang tepat 

untuk melaksanakan peraturan, dan kapan mengesampingkan. 

Disiplin secara luas 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 untuk 

berbuat sesuatu yang dapat dan ingin ia peroleh dari orang lain atau 

karena situasi kondisi tertentu, dengan pembatasan peraturan yang 

diperlukan terhadap dirinya oleh lingkungan di mana ia hidup.
33

 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata disiplin 

memiliki beberapa makna di antaranya, menghukum, melatih, dan 
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mengembangkan kontrol diri sang anak. Melatih dan mendidik anak 

dalam keteraturan hidup kesehariannya akan memunculkan watak 

disiplin. Melatih anak untuk mentaati peraturan akan sama halnya 

dengan melatih mereka untuk bersikap disiplin.
34

 Kedisiplinan adalah 

salah satu aspek dari pengasuhan anak yang menyebabkan kebanyakan 

orang tua merasa pilu.
35

 Sebagian orang tua juga merasa gagal 

mewujudkannya dengan baik. Ada kegamangan yang luar biasa tentang 

apa yang dan bagaimana kita mesti menerapkan kedisiplinan, dan 

bagaimana kita mesti bersikap untuk membatasi perilaku buruk anak 

namun dengan tanpa memainkan keluasaan dan menyebabkan keretakan 

yang sulit diperbaiki antara orang tua dan anak.
36

 

Melaksanakan disiplin dengan penuh kasih sayang akan 

membuat perasaan anak menjadi lega, dan di sisi lain, orang tua tidak 

merasa tertekan dan tersiksa. Kedisiplinan sudah dapat diajarkan kepada 

anak saat ia mampu mengajak untuk berkomunikasi. Misalnya, anak 

sudah diajarkan hari apa harus menabung untuk amal di sekolahnya, 

seragam apa yang harus dipakai pada hari-hari tertentu, di mana 

seharusnya membuang sampah, dan tahu kapan waktunya belajar.
37
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Mendidik anak pada ajaran agama Islam sesungguhnya sudah 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam praktik mendidik 

anak-anak terjadi hubungan antara orang tua dan anak tersebut dibagi 

menjadi tiga segi. Pertama hubungan tanggung jawab orang tua terhadap 

anaknya. Kedua, hubungan kasih sayang, dan ketiga, hubungan masa 

depan.
38

 

Kedisiplinan sangat penting untuk menjaga anak-anak tetap 

terjaga dan aman, mengajarkan anak untuk memikirkan orang lain 

termasuk orang tuanya, menunjukkan bahwa setiap perbuatan memiliki 

akibat, dan membantu agar anak dengan mudah berhadapan dengan 

beragam kelompok misalnya, keluarga dan sekolah.
39

 Di sekolah ada 

beberapa hal yang perlu dilakukan oleh guru untuk membentuk 

kedisplinan pada diri peserta didik. Salah satunya adalah konsisten, 

dalam hal ini guru membuat kesepakatan-kesepakatan dengan peserta 

didik selama ia berada di lingkungan sekolah, seperti kesepakatan untuk 

tidak membuat gaduh, masuk tepat waktu, dan mematuhi berbagai 

peraturan yang telah ditetapkan. Bersikap konsisten dalam mematuhi 

peraturan dapat menumbuhkan sikap disiplin dalam diri peserta didik.
40

 

Guru sebagai teladan harus datang pagi dan tidak terlambat. Begitu tiba 
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sekolah, guru sudah berdiri di depan pintu dan menyambut anak-anak 

yang datang dengan menyalaminya.
41

 

Tujuan utama disiplin bukan untuk melarang kebebasan atau 

mengadakan penekanan, melainkan memberikan kebebasan dalam batas 

kemampuannya untuk ia kelola. Sebaliknya, kalau berbagai larangan itu 

amat ditekankan kepadanya, ia akan merasa terancam dan frustasi serta 

memberontak, bahkan akan mengalami rasa cemas yang merupakan 

suatu gejala.  

Penegakan disiplin antara lain dapat dilakukan dengan 

beberapa cara: peningkatan motivasi, pendidikan dan latihan 

kepemimpinan, penerapan reward dan punishment, penegak aturan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin sangat 

penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa. Disiplin yang tumbuh secara 

sadar akan membentuk sikap, perilaku, dan tata cara kehidupan yang 

teratur yang akan menjadikan siswa sukses dalam belajar. 

 

 

b. Prinsip-Prinsip Kedisiplinan 

1) Menggambarkan prinsip-prinsip pedagogi dan hubungan 

kemanusiaan di kelas. 
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2) Mengembangkan budaya disiplin di kelas dan mengembangkan 

profesionalisme guru dalam menumbuhkembangkan budaya 

disiplin dalam kelas. 

3) Merefleksikan tumbuhnya kepercayaan dan kontrol dari peserta 

didik dalam melaksanakan budaya disiplin di kelas. 

4) Menumbuhkembangkan kesungguhan untuk berbuat dan berinovasi 

dalam menegakkan budaya disiplin di kelas oleh para guru dan 

peserta didik. 

5) Menghindari perasaan tertekan dan rasa terpaksa pada diri guru dan 

peserta didik dalam menegakkan dan melaksanakan budaya disiplin 

di kelas.
42

 

c. Indikator Disiplin 

Disiplin belajar merupakan suatu ketaatan seseorang dalam 

menghargai maupun menghormati waktu, tanggung jawab yang telah 

diberikan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan 

suatu lembaga/organisasi dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. 

Indikator disiplin belajar yang akan diuraikan dalam permasalahan ini 

meliputi aspek:  

1) Ketepatan waktu, Slameto menjelaskan bahwa siswa yang 

berdisiplin tinggi, maka siswa tersebut selalu tepat waktu, selalu 

taat pada tata tertib. Alex dalam Rohana mengemukakan bahwa 
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adanya keterlambatan seseorang dalam melaksanakan kegiatannya 

di luar kebiasaan dapat menunjukkan indikasi disiplin kerja yang 

disebabkan oleh karena kemalasan, bila mana kemalasan seseorang 

berlarut-larut akan mengakibatkan disiplin kerja menurun. Hal ini 

dapat dilihat dari aspek; tepat waktu dalam belajar, mengerjakan 

tugas, mengerjakan latihan baik di sekolah maupun di rumah, 

masuk dan keluar kelas, keluar masuk pekarangan sekolah. 

2) Ketaatan, ketaatan adalah kesanggupan seseorang untuk mentaati 

segala ketetapan, peraturan undang-undang dan peraturan kedinasan 

yang berlaku, mentaati perintah yang diberikan orang yang 

berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang 

telah ditetapkan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Seorang 

siswa yang taat akan dapat dilihat dari aspek: taat kepada peraturan 

atau tata tertib sekolah, taat terhadap tata tertib di kelas maupun di 

ruang praktik. 

3) Tanggung jawab, tanggung jawab merupakan syarat utama dalam 

pencapaian tujuan suatu kegiatan. Siswanto dalam Zoni 

menjelaskan tanggung jawab dapat dilihat dari sikap serta kesadaran 

yang tinggi dan menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar 

terhadap pekerjaannya. Seorang siswa yang bertanggung jawab 

akan dapat dilihat dari bertanggung jawab melaksanakan tugas yang 

diberikan, bertanggungjawab terhadap kewajibannya, bertanggung 
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jawab terhadap pemakaian alat atau barang baik di ruang praktik 

maupun di kelas.
43

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

Adapun faktor yang mempengaruhi kedisiplinan adalah: 

1) Faktor dalam (intern) 

Faktor dari dalam ini berupa kesadaran diri yang mendorong 

seseorang untuk menerapkan disiplin pada dirinya. 

2) Faktor luar (ekstern) 

Faktor dari luar ini berasal dari pengaruh lingkungan yang terdiri 

dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat. 

a) Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga ini sangat penting terhadap 

perilaku seseorang termasuk tingkat kedisiplinannya. Karena 

keluarga di sini merupakan lingkungan yang paling dekat pada 

diri seseorang dan tempat pertama kali seseorang berinteraksi. 

Orang tua dalam membantu anak untuk memiliki 

disiplin diri berlangsung melalui tiga proses yaitu: pengenalan 

dan pemahaman, pengedepankan, dan pempribadian nilai 

moral. Ketiga proses ini harus terpancar secara utuh dalam 
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upaya orang tua menata lingkungan fisik, lingkungan sosial, 

lingkungan pendidikan, suasana psikologis, sosial budaya, 

perilaku orang tua saat terjadinya pertemuan dengan anak. 

Kontrol orang tua terhadap perilaku anak dan nilai moral yang 

dapat dijadikan dasar berperilaku orang tua.
44

 

b) Lingkungan sekolah 

Selain lingkungan keluarga, maka lingkungan 

sekolah merupakan faktor lain yang juga mempengaruhi 

perilaku siswa termasuk kedisiplinan di lingkungan sekolah. 

Misalnya, kegiatan upacara yang dilakukan setiap hari tertentu 

kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kebersihan dan 

potong kuku, pengecekan ketertiban sikap dalam mengikuti 

upacara dapat digunakan sebagai upaya penegakan disiplin.
45

 

 

 

c) Lingkungan masyarakat  

Masyarakat merupakan lingkungan yang 

mempengaruhi perilaku anak setelah anak mendapatkan 

pendidikan dari keluarga dan sekolah. Pada awalnya seorang 
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anak bermain sendiri, setelah itu seorang anak berusaha 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. 

Karena masyarakat merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi disiplin anak, terutama pada pergaulan dengan 

teman sebaya, maka orang tua harus senantiasa mengawasi 

pergaulan anak-anaknya agar senantiasa tidak bergaul dengan 

orang yang kurang baik.
46

 

3. Hubungan antara Kepemimpinan Orang Tua dengan Kedisiplinan Siswa 

Hubungan/keterkaitan kepemimpinan orang tua dengan 

kedisiplinan siswa dimaksudkan sebagai upaya orang tua dalam 

“meletakkan” dasar-dasar disiplin diri kepada anak dan membantu 

mengembangkannya sehingga anak memiliki disiplin diri. Di mana setiap 

orang tua bertanggung jawab atas segala yang dilakukan anak. Begitu pula 

dengan perubahan watak, sikap, dan perilaku anak. 

Misalkan orang tua yang cenderung otoriter dalam memimpin 

anaknya dan juga keluarga akan berdampak perubahan sikap oleh anak. 

Memungkinkan anak terlihat patuh terhadap peraturan yang ada di rumah 

namun saat anak tersebut berada dalam masyarakat anak akan berbeda 

sikapnya. Begitu pula dengan kepemimpinan orang tua yang cenderung 

demokratis maupun liberal semuanya akan ada pengaruhnya dalam sikap, 
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watak, dan perilaku anak khususnya dalam hal kedisiplinan. Maka dari itu 

kepemimpinan orang tua dalam sebuah keluarga sangat berpengaruh 

terhadap sikap, watak, dan juga kepribadian setiap anak.  

Kebutuhan anak untuk mendapatkan bantuan dari orang tua bagi 

kepemilikan dan pengembangan dasar-dasar disiplin diri, menunjukkan 

adanya kebutuhan internal, yaitu: a. tingkat rendah, mana kala anak masih 

membutuhkan banyak bantuan dari orang tua untuk memiliki dan 

mengembangkan dasar-dasar disiplin diri (berdasarkan naluri); b. tingkat 

menengah, mana kala anak kadang-kadang masih membutuhkan bantuan 

dari orang tua untuk memiliki mengembangkan dasar-dasar disiplin diri 

(berdasarkan nalar); c. tingkat tinggi, mana kala anak sedikit sekali atau 

tidak lagi memerlukan bantuan secara kontrol orang tua untuk memiliki dan 

mengembangkan dasar-dasar disiplin diri (berdasarkan kata hati).
47

 

 

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil pencarian ada dua judul skripsi yang hampir sama 

menuliskan tentang kepemimpinan orang tua dengan kedisiplinan, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Dalam skripsi yang ditulis Vivi Aryani (2012, STAIN Salatiga) yang berjudul 

yang berjudul “Pengaruh Persepsi Kepemimpinan Orang Tua terhadap 

Akhlak Anak di Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Lor Kota Salatiga 

tahun 2012” dengan rumusan masalah sebagai berikut:48
 a. Bagaimanakah 

pola kepemimpianan orang tua di Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir 

Kota Salatiga tahun 2012?, b. Bagaimanakah akhlak anak di Kelurahan 

Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga tahun 2012?, c. Adakah 

pengaruh pola kepemimpianan orang tua terhadap akhlak anak di Kelurahan 

Tingkir Lor Kecamatan TIngkir Kota Salatiga tahun 2012? 

Dari kajian kepustakaan yang dipadukan dengan hasil penelitian, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Kategori  pola kepemimpinan 

orang tua  yang demokratis  mencapai 12,30%, liberal 56,92%, otoriter 

30,76% sehingga  dengan demikian pola kepemimpinan orang tua  di 

Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Salatiga tahun 2012 tergolong 

pada taraf liberal, yaitu mencapai 56,92%, b. Kategori Akhlak anak di 

Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga tahun 2012, pada 

taraf baik mencapai 20%, cukup 67,69%, kurang 12,30%. sehingga dengan 

demikian tingkat akhlak anak  di Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir 

Salatiga tahun 2012 pada taraf cukup yaitu 67,69%, c. Ada pengaruh  yang 
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signifikan antara pola kepemimpinan orang tua terhadap akhlak anak di 

Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga tahun 2012. 

Dari temuan penelitian diatas secara garis besar membahas tentang 

akhlak siswa. Sedangkan penelitian ini membahas tentang kedisiplinan siswa. 

2. Dalam skripsi yang ditulis Wiwin Nuryani (2012, STAIN Ponorogo) yang berjudul: 

“Studi Korelasi Lingkungan Keluarga dengan Kedisiplinan Siswa Kelas V MIN 

Lengkong Sukorejo Tahun Pelajaran 2011/2012” dengan rumusan masalah sebagai 

berikut:
49

 a. Bagaimana lingkungan keluarga siswa kelas V MIN Lengkong 

Sukorejo Ponorogo tahun pelajaran 2011/2012?, b. Bagaimana kedisiplinan 

siswa kelas V MIN Lengkong Sukorejo tahun pelajaran 2011/2012?, c. 

Adakah korelasi lingkungan keluarga dengan kedisiplinan siswa kelas V MIN 

Lengkong Sukorejo Ponorogo tahun pelajaran 2011/2012? 

Dari kajian kepustakaan yang dipadukan dengan hasil penelitian 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Lingkungan keluarga siswa kelas 

V MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo tahun pelajaran 2011/2012 adalah 

lebih dari 28 dengan frekuensi 9 prosentase 30% berkategori baik, nilai rata-

rata 23-28 dengan frekuensi 15 prosentase 50% berkategori sedang, dan nilai 

kurang dari 23 frekuensi 6 prosentase 20% berkategori kurang, b. 

Kedisiplinan siswa kelas V MIN Lengkong Sukorejo Ponorogo tahun 

pelajaran 2011/2012 adalah nilai lebih dari 29 dengan frekuensi 12 
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prosentase 40% berkategori tinggi, nilai antara 24-29 dengan frekuensi 9 

prosentase 30% berkategori sedang, dan nilai kurang dari 24 frekuensi 9 

prosentase 30% berkategori rendah, c. Tidak terdapat korelasi yang positif 

yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan kedisiplinan siswa kelas 

V MIN Lengkong Ponorogo tahun pelajaran 2011/2012 dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,315739382 = 0,315. 

Dari temuan diatas secara garis besar penelitian ini membahas 

tentang studi korelasi lingkungan keluarga dengan kedisiplinan siswa. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian dahulu, penelitian ini ditekankan 

pada korelasi kepemimpinan orang tua dengan kedisiplinan siswa. 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori di atas, maka pada kerangka berfikir yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika kepemimpinan orang tua baik maka kedisiplinan siswa kelas V MIN 

Paju Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 juga semakin baik. 

2. Jika kepemimpinan orang tua kurang baik maka kedisiplinan siswa kelas V 

MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 juga kurang. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Maka berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka hipotesis yang 

diajukan oleh peneliti adalah: 



37 

 

 

Ho: tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara kepemimpinan orang 

tua dengan kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015. 

Ha: terdapat korelasi positif yang signifikan antara kepemimpinan orang tua 

dengan kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2014/2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini adalah kuantitatif. Dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivistik, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan dengan random, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
50

 Namun dilihat 

dari eksplanasinya termasuk korelasional. 

Dalam rancangan penelitian ini penulis menggunakan variabel. 

Adapun variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
51

 Variabel yang digunakan 

adalah variabel bebas (independen) yaitu merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat), dan variabel terikat (dependen) yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
52
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Dalam penelitian ini variabel independennya adalah kepemimpinan 

orang tua dan variabel dependennya adalah kedisiplinan siswa  

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan dari subyek penelitian.
53

 Wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
54

 

Populasi dalam penelitian ini adalah mencakup seluruh siswa kelas V 

MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015, dan jumlah populasi yang 

ditentukan adalah sebanyak 24 siswa. 

Sedangkan Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki.
55

 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, sampel yaitu kelompok kecil yang 

secara nyata kita teliti dan ditarik kesimpulan dari padanya.
56

 Sedangkan 

menurut Ibnu Hajar, sampel merupakan kelompok kecil individu yang 

dilibatkan langsung dalam penelitian.
57
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Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai 

sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 

30 orang, atau penelitian ini membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua populasi 

dijadikan sampel.
58

 Jadi sampel dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 

V MIN Paju Ponorogo Tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 25 siswa. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Instrumen pengumpulan  data 

Data merupakan hasil pengamatan maupun pencatatan-pencatatan 

terhadap suatu objek selama penelitian tersebut berlangsung, baik yang berupa 

angka atau fakta. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data tentang kepemimpinan orang tua siswa kelas V MIN Paju Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015. 

b. Data tentang kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015. 

c. Data tentang kepemimpinan orang tua dengan kedisiplinan siswa kelas V 

MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. 
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Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif ini dapat 

dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2 dibawah ini: 

Tabel 3.1 Indikator Instrumen Penelitian 

Judul 

Penelitian 
Variabel Sub Variabel Indikator 

Nomor 

Angket 

KORELASI 

KEPEMIMPIN

AN ORANG 

TUA 

DENGAN 

KEDISIPLINA

N SISWA 

KELAS V 

MIN PAJU 

PONOROGO 

TAHUN 

PELAJARAN 

2014/2015 

 

X 

KEPEMIMPIN

AN ORANG 

TUA 

 

(variabel 

independen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepemimpina

n otoriter 

 

 

1. Keputusan dan 

kebijakan yang 

seluruhnya 

ditentukan oleh 

pemimpin orang 

tua 

1, 2 

 

 

2. Orang tua 

memberikan 

aturan ketat 

3, 4, 5 

 

 

3. Kehidupan anak 

statis, hanya 

menunggu 

perintah 

 

6,7 

 

 

Kepemimpina

n Demokratis 

 

 

 

1. Orang tua 

memberikan 

kesempatan pada 

anak dalam 

masalah tertentu 

10,14 

2. Memberikan 

kesempatan anak 

untuk berperan 

aktif dalam 

memutuskan 

sesuatu hal 

8,13 

3. Pemimpin yang 

mendorong dan 

membantu 

anggota keluarga 

untuk membantu 

9,11,12 
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Judul 

Penelitian 
Variabel Sub Variabel Indikator 

Nomor 

Angket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

membicarakan 

dan memutuskan 

semua kebijakkan 

Kepemimpina

n Liberal 

1. Memberikan 

kebebasan kepada 

anak untuk 

mengambil 

kebijakan sendiri 

dalam menghadapi 

sesuatu 

 

15 

2. Orang tua tidak 

terlibat langsung 

dalam kegiatan 

anak 

 

16,17 

3. Orang tua bersifat 

pasif dan tidak 

inisiatif 

 

18 

4. Orang tua seolah-

olah bertindak 

sebagaipenonton 

 

19,20 

Y 

KEDISIPLINA

N SISWA  

 

(variabel 

dependen) 

 1. Ketaatan 1,2,3,4,5

,6,7 

 

2. Tepat waktu 

 

 

8,9,10,1

1,12,13 

 

3. Tanggung jawab 14,15,16

,17,18,1

9,20 

 

 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas Instrumen 
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Validitas merupakan derajat ketepatan yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan 

demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek penelitian. Bila peneliti membuatlaporan yang tidak sesuai dengan 

apa yang terjadi pada objek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak 

valid.
59

 

Validitas item dari suatu tes adalah ketepatan mengukur yang 

dimiliki oleh sebutir item (yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tes 

sebagai suatu totalitas), dalam mengukur apa yang seharusnya diukur 

lewat butir item tersebut.
60

 

Salah satu cara untuk menentukkan validitas alat ukur adalah 

dengan menggunakan korelasi product moment, dengan simpangan yang 

dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut: 

� =
∑ −  ∑  x(∑ ) { ∑ 2 −  ∑ )2 x{ ∑ 2 −  ∑ )2  

 

 

Keterangan: 

rxy  : Angka Indeks Korelasi Product Moment 
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X  : Jumlah seluruh nilai X 

Y  : Jumlah seluruh nilai Y 

∑XY : Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y 

N  : Jumlah responden 

Dalam hal analisis item ini Masrun sebagaimana dikutip oleh 

Sugiyono menyatakan “teknik korelasi untuk menentukan validitas item 

ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan”. 

Selanjutnya, dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi, 

Masrun menyatakan “Item yang mempunyai korelasi positif dengan 

kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi, menunjukan bahwa item 

tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya, syarat minimum 

untuk dianggap memenuhi adalah kalau r = 0.3”. Jadi, kalau korelasi 

antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid.
61

 

Untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, peneliti 

mengambil sampel sebanyak 28 responden. Dari hasil perhitungan 

validitas instrumen terdapat 20 soal tentang kepemimpinan orang tua 

dapat dilihat pada lampiran 1. Dari 20 soal terdapat 3 soal yang dinyatakan 

tidak valid yaitu nomor 5,10,16 dapat dilihat pada lampiran 2, sehingga 
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untuk mengetahui skor jawaban angket untuk uji validitas variabel 

kepemimpinan orang tua dapat dilihat pada lampiran 3. 

Sedangkan dari hasil perhitungan validitas instrumen 20 soal 

tentang kedisiplinan siswa dapat dilihat pada lampiran 1. Dari 20 soal 

terdapat 2 soal yang dinyatakan tidak valid yaitu nomor 9,12 dapat dilihat 

pada lampiran 2. Sehingga untuk mengetahui skor jawaban angket untuk 

uji validitas variabel kedisiplinan siswa dapat dilihat pada lampiran 4. 

Kemudian berikut ini hasil validitas instrumen secara terperinci 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Variabel kepemimpinan orang tua 

Tabel penolong untuk menghitung validitas item soal ini 

dapat dilihat pada lampiran 5. Kemudian dihitung secara satu-satu 

dari item instrumen validitas kepemimpinan orang tua di atas, dapat 

dilihat pada lampiran 6. 

2) Variabel kedisiplinan siswa 

Tabel penolong untuk menghitung validitas item soal ini 

dapat dilihat pada lampiran 7. kemudian dihitung secara satu-satu 

dari item instrumen validitas kedisiplinan siswa di atas, dapat dilihat 

pada lampiran 8. 

 

Untuk analisis validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

jumlah skor item dengan skor total. Bila korelasi tiap item tersebut positif 



46 

 

 

dan besarnya 0,3 ke atas maka item tersebut memiliki validitas yang 

baik.
62

 

Tabel 3.2 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Kepemimpinan Orang tua Tua 

Variabel  No Butir 

Soal 

“r” hitung “r” tabel Keterangan 

 

Variabel X 

Kepemimpinan 

Orang Tua 

1 0,609295 0,3 Valid 

2 0,61693 0,3 Valid 

3 0,421831 0,3 Valid 

4 0,642892 0,3 Valid 

5 -0,28924 0,3 Tidak valid 

6 0,367605 0,3 Valid 

7 0,509415 0,3 Valid 

8 0,642892 0,3 Valid 

9 0,369842 0,3 Valid 

10 0,071727 0,3 Tidak valid 

11 0,593304 0,3 Valid 

12 0,592128 0,3 Valid 

13 0,596466 0,3 Valid 

14 0,471524 0,3 Valid 

15 0,520294 0,3 Valid 

16 0,190853 0,3 Tidak valid 

17 0,40093 0,3 Valid 

18 0,430841 0,3 Valid 

19 0,724421 0,3 Valid 

20 0,407431 0,3 Valid 

 

 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Kedisiplinan Siswa 

Variabel  No Butir 

Soal 

“r” hitung “r” tabel keterangan 

 1 0,43024 0,3 Valid 

2 0,467379 0,3 Valid 
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Variabel  No Butir 

Soal 

“r” hitung “r” tabel keterangan 

Variabel Y 

Kedisiplinan 

siswa 

3 0,566077 0,3 Valid 

4 0,459069 0,3 Valid 

5 0,347876 0,3 Valid 

6 0,455948 0,3 Valid 

7 0,506939 0,3 Valid 

8 0,320592 0,3 Valid 

9 0,238582 0,3 Tidak valid 

10 0,460607 0,3 Valid 

11 0,755147 0,3 Valid 

12 0,258071 0,3 Tidak valid 

13 0,694792 0,3 Valid 

14 0,630505 0,3 Valid 

15 0,559669 0,3 Valid 

16 0,623511 0,3 Valid 

17 0,431675 0,3 Valid 

18 0,768797 0,3 Valid 

19 0,602726 0,3 Valid 

20 0,496573 0,3 Valid 

 

Berdasarkan uji validitas instrumen di atas, maka nomor-nomor 

soal yang telah dianggap valid tersebut kemudian dipakai untuk 

pengambilan data dalam penelitian ini, sehingga item soal instrumen 

dalam penelitian ini hanya ada 35 soal yaitu, 17 soal untuk variabel X 

kepemimpinan orang tua dan 18 soal untuk variabel Y kedisiplinan siswa 

kelas V MIN Paju Ponorogo. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Suatu tes yang reliabel memberikan suatu ukuran yang 

konsisten tentang kemampuan siswa yang mempertunjukkan prestasi 
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mengenai suatu tujuan. Reliabilitas menunjukkan nilai-nilai yang 

konsisten.
63

 

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal 

consistency dengan Teknik Belah Dua (split half) yang dianalisis dengan 

rumus Sperman Brown.
64

 

1) Perhitungan reliabilitas instrumen kepemimpinan orang tua 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dapat 

diketahui dari langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah ke-1: Mengelompokkan item-item soal-soal antara yang 

ganjil dan yang genap sehingga menjadi 2 bagian 

dapat dilihat pada lampiran 9. 

Langkah ke-2: Kemudian mencari koefisien korelasi dengan 

rumusProduct Moment antara belah pertama (skor 

ganjil) dan belah kedua (skor genap). ∑ = 658     ∑ = 714     ∑ 2 = 16208     ∑ 2 = 18874 ∑ = 469812 

� =
∑ −  ∑  (∑ ) { ∑ 2 −  ∑ )2 { ∑ 2 −  ∑ )2  

=
 28 469812 − (658 714) {(28 16208) − (658)2 (28 18874) − (714)2

 

                                                 
63

Oemar Malik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekataan Sistem (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2003), 215. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 
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=
13154736 − 469812 {(453824 − 432964 (528472 − 509796)

 

=
12684924 20860 18676

 

=
12684924 389581360

 

=
12684924

19737,81548
 

= 642,671121 

Langkah ke-3: Kemudian dimasukkan dalam nilai koefisien 

korelasi ke rumus Sperman Brown. 

�1 =
2 ��

1 + ��  

=
2 642,671121

1 + 642,671121
 

=
1285,342242

643,671121
 

= 1,996892823 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat diketahui 

bahwa nilai reliabilitas instrumen pada kepemimpinan orang tua 

sebesa1,99689282atau 1,997 kemudian dikonsultasikan dengan rtabel 

pada taraf signifikan 5% adalah 0,374 dapat dilihat pada lampiran 10 

karena rhitung>rtabel yaitu 1,997 > 0,374 maka instrumen di atas reliabel. 

2) Perhitungan reliabilitas instrumen kedisiplinan siswa 
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Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrumen dapat 

diketahui dari langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah ke-1: Mengelompokkan item-item soal-soal antara yang 

ganjil dan yanggenap sehingga menjadi 2 bagian 

dapat dilihat pada lampiran 9. 

Langkah ke-2: Kemudian mencari koefisien korelasi dengan 

rumusProductMoment antara belah pertama (skor 

ganjil) dan belah kedua (skor genap). ∑ = 843     = 848     ∑ 2 = 25977     ∑ 2 = 26216    

∑ = 25942 

� =
∑ −  ∑  (∑ ) { ∑ 2 −  ∑ )2 { ∑ 2 −  ∑ )2  

=
(28 25942) − (843 848) { 28 25977 −  843)2 {(28 26216) −  848)2  

=
726376 − 714864 {727356 − 710649 {734048 − 719104}

 

=
11512 16707 14944

 

=
11512 249669408

 

=
11512

15800,93061
 

= 0,728564682 
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Langkah ke-3: Kemudian dimasukkan dalam nilai koefisien 

korelasi ke rumus Sperman Brown. 

�1 =
2 ��

1 + ��  

=
2 0,728564682

1 + 0,72856482
 

=
1,457129364

1,728564682
 

= 0,84297069 

Dari hasil perhitungan reliabilitas di atas dapat diketahui 

bahwa nilai reliabilitas instrumen pada kedisiplinan siswa sebesar 

0,84297069 atau 0,843 kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada 

taraf signifikan 5% adalah 0,374 dapat dilihat pada lampiran 10 karena 

rhitung>rtabel yaitu 0,843>0,374 maka instrumen di atas reliabel. 

 

 

 

 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkandata. 
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Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
65

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Agar diperoleh data yang benar-benar valid, penulis melakukan penelitian 

lapangan. Adapun teknik pengumpulan datanya, penulis menggunakan cara atau 

metode sebagai berikut: 

1. Metode Angket (kuesioner) 

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.
66

 

Teknik angket (kuesioner) merupakan sekumpulan data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan kepada 

responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan 

tersebut. Daftar pertanyaan/pernyataan dapat bersifat terbuka jika jawaban 

tidak ditentukan sebelumnya sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-

alternatif jawaban telah disediakan.
67

 

Dalam penelitian ini angket digunakan untuk memperoleh data 

tentang kepemimpinan orang tua dan kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. Sedangkan dalam penelitian ini 
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 Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D(Bandung:Alfabeta, 2013),308. 
66

Ibid., 140. 
67
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Grafindo Persada, 2000),49. 
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menggunakan jenis angket tertutup yaitu sejumlah pertanyaan yang sudah 

disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih.
68

 

Daftar pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh 

responden. Metode ini digunakan untuk mengetahui data tentang 

kepemimpinan orang tua dan kedisiplinan siswa, jumlah soal untuk variabel X 

( kepemimpinan orang tua) berjumlah 17 butir sedangkan untuk variabel Y 

(kedisiplinan siswa) berjumlah 18 butir. 

Adapun skala pengukurannya menggunakan skala likert yaitu untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang/sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang 

diukur dijadikan indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dapat 

dijadikan titik tolak untuk menyusun item instrumen yang berupa 

pertanyaan/pernyataan.
69

 

Pertanyaan/pernyataan yang perlu dijawab oleh responden, yaitu 

pada setiap jawaban itu dihubungkan dengan kata-kata sebagai berikut:a. 

Apabila menjawab Selalu (SLL), b. Apabila menjawab Sering (SRG), c. 

Apabila menjawab Kadang-Kadang (Kd), d. Apabila menjawab Tidak Pernah 

(TP). Untuk jawaban positif skornya adalah: a. Menjawab Selalu (SLL): 4, b. 

Menjawab Sering (SRG): 3, c. Menjawab Kadang-Kadang (Kd): 2, d. 

Menjawab Tidak Pernah (TP):1. Untuk jawaban negatif skornya adalah: a. 
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Menjawab Selalu (SLL): 1, b. Menjawab Sering (SRG): 2, c. Menjawab 

Kadang-Kadang (KD): 3, d. Menjawab Tidak Pernah (TP): 4 

2. Metode Dokumen 

Metode dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, 

dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

karya misalnya, karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-

lain.
70

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data identitas sekolah, 

visi, misi, tujuan, struktur organisasi, keadaan kepala sekolah, guru, siswa, 

serta sarana dan prasarana MIN Paju Ponorogo. 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Pengertian 

Teknik analisis data kuantitatif adalah teknik yang digunakan untuk 

menganalisis data kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisa 

                                                 
70
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data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan 

masalah dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal.
71

 

Teknik statistik korelasi yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis 

asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau 

lebih.
72

 Teknik korelasi mana yang akan dipakai tergantung pada jenis data 

yang akan dianalisis, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:
73

 

 Tabel 3.4 Pedoman untuk Memilih Teknik Korelasi dalam Pengujian 

Hipotesis 

Macam/ tingkatan data Teknik korelasi yang digunaka 

Nominal 1. Koefisien Kontingensi 

Ordinal 1. Sperman Brown 

2. Kendal Tau 

Interval dan Ratio 1. Pearson Product Moment 

2. Korelasi Ganda 

3. Korelasi Parsial 

 

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus 

Koefisien Kontingensi, sebab teknik Korelasi Kontingensi digunakan untuk 

menghubungkan dua variabel yang dikorelasikan berbentuk nominal. Data 

dalam penelitian ini yaitu berupa pertanyaan pada variabel X kepemimpinan 

                                                 
71
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72
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orang tua (data nominal) dan berupa pertanyaan pada variabel Y kedisiplinan 

siswa (data ordinal). Kemudian kedua data dari variabel X dan Y diangkakan 

yang kemudian menjaring data berbentuk nominal. 

Misalnya: Tinggi, cukup, kurang 

Baik, cukup, rendah 

Anak-anak, remaja, dewasa 

Rumus Koefisien Kontingensi, sebagai berikut: 

=  2

2+
x

2
 dapat diperoleh dari ∑ (�0−��)��  

 

Keterangan:  

C = Angka Indeks Korelasi Koefisien Kontingensi 

x
2
 =  Angka Indeks Kai Kuadrat 

N = Number Of Cases (Jumlah yang diobservasi) 

fo =  Frekuensi Observasi 

ft =  Frekuensi teoritik
74

 

 

 

2. Interpretasi 

a. Merumuskan Hipotesa (Ho dan Ha) 

                                                 
74
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b. Mengubah angka Indeks Korelasi Kontingensi C menjadi Angka Indeks 

Korelasi Phi, dengan rumus: ∅ =  1− 2
 

c. Menentukan db = n-nr dan dikonsultasikan dengan Tabel Nilai “r” 

Product Moment. Pada taraf signifikansi 5% atau 1% 

d. Jika ø0 ≥ øt maka Ho ditolak / Ha diterima 

Jika ø0 ≤ øt maka Ho diterima / Ha ditolak 
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BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN TENTANG STUDI KORELASI 

KEPEMIMINAN ORANG TUA DENGAN KEDISIPLINAN SISWA KELAS V 

MIN PAJU PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah berdirinya dan Letak Geografis MIN Paju Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju berdiri pada tahun 1997. Modal 

utama Madrasah ini yaitu menyewa gedung milik yayasan diniyah. Gedung 

pertama merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah. Pada tahun 2009 mulai 

dilakukan rehab terhadap gedung sekolah. Dan pada tahun 2010 mendapatkan 

tanah dan mendapatkan bangunan 3 ruang baru yaitu 1 perpustakaan dan 2 

ruang kelas. MIN Paju sudah mengalami bergantian kepala sekolah sebanyak 

4 kali. 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju berada di jalan KH. Al Muhtarom 

8 Kelurahan Paju, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 

Madrasah ini memiliki letak geografis yang strategis, karena meski terletak di 

pinggiran kota namun akses jalan menuju madrasah telah terbangun dengan 

aspal yang memudahkan. Anak-anak yang berada di desa/kelurahan dapat 

menempuh perjalanan ke madrasah ini dengan bersepeda atau menempuh 

dengan jalan kaki. 
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Dengan dukungan mayoritas masyarakat religius muslim yang kuat 

dan publikasi madrasah yang relatif meluas dan merata di masyarakat 

sekitarnya, maka madrasah ini diminati oleh anak-anak yang berada di sekitar 

madrasah.
75

 

 

2. Visi dan Misi MIN Paju Ponorogo 

a. Visi Madrasah Ibtida’iyah Negeri Paju Ponorogo 

“Terwujudnya Madrasah yang berkualitas berwawasan Islam” 

Indikatornya: 

1. Tenaga pendidikan dan kependidikan berkualitas berwawasan Islami 

2. Output lulusan berkualitas mampu menerapkan nilai-nilai Islami 

dalam lingkungan hidupnya. 

3. Output lulusan berkualitas ditandai dengan keunggulan prestasi 

dalam UN dan UAMBN, kemampuan Bahasa Arab dan Inggris, serta 

olahraga dan seni. 

4. Peserta didik mampu bersaing dalam perlombaan baik bidang 

akademik maupun non akademik. 

5. Tenaga lingkungan madrasah aman, nyaman, bersih, sehat, dan indah 

bernuansa Islami. 

6. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang 

lengkap. 
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7. Terjadinya peningkatan kwalitas setiap elemen terkait dari waktu ke 

waktu. 

 

b. Misi Madrasah Ibtida’iyah Negeri Paju Ponorogo 

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan. 

2. Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dan 

berkualitas. 

3. Mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan potensi dan 

talenta yang dimiliki dengan melaksanakan pembelajaran dan 

bimbingan secara efektif, baik dalam intra maupun ekstrakurikuler. 

4. Membudayakan dan menanamkan akhlaq al-karimah semua subjek 

pendidikan dalam lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. 

5. Mengembangkan kemapuan berbahasa Arab dan Inggris untuk anak-

anak. 

6. Membantu dan memfasilitasi setiap siswa untuk mengenal dan 

mengembangkan potensi dirinya (khususnya bidang seni dan 

olahraga) sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal. 

7. Menumbuhkan semangat keunggulan kualitas secara intensif kepada 

seluruh warga madrasah dalam prestasi akademik maupun non 

akademik. 
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8. Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, nyaman, bersih, sehat, 

dan indah bernuansa Islami. 

9. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 

madrasah dan komite madrasah.
76

 

 

 

3. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi MIN Paju Ponorogo 
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4. Sarana dan Prasarana MIN Paju 

Madrasah telah memiliki lahan minimal sesuai dengan rasio 

jumlah siswa/m
2
.Lahan memiliki status hak atas tanah, dan atau memiliki izin 

pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai  ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun. 

Madrasah memiliki 12 ruangan. 8 ruang kelas, 1 ruang kantor guru, 1 kantor 

kepala sekolah, 1 kantin, 1 perpustakaan. Perabot kelas seperti meja, kursi, 

lemari, rak buku sudah lengkap.
77

 

5. Keadaan Guru dan siswa MIN Paju 

Secara keseluruhan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju 

Ponorogo berjumlah 17 orang, dengan perincian Kepala Sekolah 1, dan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 16 orang. Pendidikan yang ditempuh para guru 

rata-rata S1, bahkan ada yang sudah S2.Sedangkan untuk siswa/siswinya 

berjumlah 180 siswa-siswi.
78

 

B. Deskripsi Data tentang Kepemimpinan Orang Tua dengan Kedisiplinan 

Siswa kelas V MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2015 

1. Data tentang Kepemimpinan Orang Tua Siswa Kelas V MIN Paju 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk 

memberikan gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah 
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diajukan pada siswa/siswi kelas V MIN Paju Ponorogo sesuai kisi-kisi 

instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti memperoleh data 

tentang kepemimpinan orang tua siswa kelas V MIN Paju Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015. 

Selanjutnya, skor jawaban angket tentang kepemimpinan orang 

tua dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

Tabel 4.1 Kepemimpinan Orang Tua Siswa Kelas V MIN Paju 

Ponorogo 

Kepemimpinan Orang Tua Frekuensi 

Otoriter 17 

Demokratis 4 

Liberal 3 

Jumlah 24 

 

Adapun untuk mengetahui tipe kepemimpinan orang tua siswa 

secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 13. 

2. Deskripsi Data tentang Kedisiplinan Siswa Kelas V MIN Paju Ponorogo  

Untuk memperoleh data tentang kedisiplinan siswa kelas V MIN 

Paju Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 peneliti mengambil skor secara 

angket. Adapun hasil skor jawaban kedisiplinan siswa dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 4.2 Hasil Skor Jawaban Angket Kedisiplinan Siswa Kelas V MIN 

Paju Ponorogo 

No 
Skor Kedisiplinan 

Siswa 
Frekuensi Prosentase 

1 47 1 4,17% 

2 46 2 8,33% 

3 45 1 4,17% 

4 44 3 12,50% 

5 43 2 8,33% 

6 42 5 20,83% 

7 41 2 8,33% 

8 40 1 4,17% 

9 39 1 4,17% 

10 38 4 16,68% 

11 37 1 4,17% 

12 31 1 4,17% 

Jumlah 24 100,00% 

 

Adapun hasil skor kedisiplinan dari masing-masing responden 

dapat dilihat pada lampiran 14. 

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Data tentang Kepemimpinan Orang Tua Siswa Kelas V MIN 

Paju Ponorogo 

Hasil pengumpulan data tentang kepemimpinan orang tua 

dilakukan dengan menyebar angket yang berjumlah 18 butir soal dapat 

dilihat pada lampiran 2. 
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Setelah angket dipastikan sudah terisi semua dengan benar, 

maka selanjutnya data didistribusikan dan dilakukan penskoran. Adapun 

tabelnya dapat dilihat pada lampiran 11 dan 12. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kepemimpinan orang tua 

siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Kategorisasi Kepemimpinan Orang Tua Siswa Kelas V 

MIN Paju Ponorogo. 

Kepemimpinan Orang Tua Frekuensi Prosentase 

Otoriter 17 70,80% 

Demokratis 4 16,70% 

Liberal 3 12,50% 

Jumlah 24 100,00% 

 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa 

kepemimpinan orang tua siswa kelas V MIN Paju Ponorogo adalah 

kepemimpinan otoriter dengan frekuensi sebanyak 17 responden 

(12,50%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tipe kepemimpinan 

yang paling dominan yang dimiliki orang tua siswa kelas V MIN Paju 

Ponorogo adalah tipe kepemimpinan otoriter. 

Adapun hasil pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat 

pada lampiran 13. 

2. Analisis Data tentang Kedisiplinan Siswa Kelas V MIN Paju 

Ponorogo 
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Hasil pengumpulan data tentang kedisiplinan siswa dilakukan 

dengan cara menyebar angket kepada responden. Untuk skor jawaban 

setiap responden dapat dilihat pada lampiran 14. 

Untuk menentukan kategori kedisiplinan siswa adalah dengan 

menentukan mean dan standar deviasi terlebih dahulu, yaitu dengan 

langkah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan tabel perhitungan mencari mean dan standar deviasi 

Tabel 4.4 Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Kedisiplinan 

Siswa Kelas V MIN Paju Ponorogo 

Y F f.Y y=X-Mx y
2
 f.y

2
 

47 1 47 6,916666667 47,84027778 47,84027778 

46 2 92 5,916666667 35,00694444 70,01388889 

45 1 45 4,916666667 24,17361111 24,17361111 

44 3 132 3,916666667 15,34027778 46,02083333 

43 2 86 2,916666667 8,506944444 17,01388889 

42 5 210 1,916666667 3,673611111 18,36805556 

41 2 82 0,916666667 0,840277778 1,680555556 

40 1 40 -0,083333333 0,006944444 0,006944444 

39 1 39 -1,083333333 1,173611111 1,173611111 

38 4 152 -2,083333333 4,340277778 17,36111111 

37 1 37 -3,083333333 9,506944444 9,506944444 

31 1 31 -9,083333333 82,50694444 82,50694444 

Jml 24 962 - - 335,6666667 

b. Mencari rata-rata (Mean) dari variabel Y 

=
∑�

= 
962

24
 = 40,08333333  

c. Mencari standar deviasi dari variabel Y 

� =  ∑� 2

=  335,6666667 2

24
 = 3,739800946 
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Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui My = 

40,08333333 dan SDy = 3,739800946. Untuk menentukan kategori 

kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo itu baik, cukup, dan 

kurang, dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan patokan 

sebagai berikut:
79

 

Skor lebih dari My + 1.SDy adalah kategori kedisiplinan siswa 

kelas V itu baik. 

Skor kurang dari My + 1.SDy adalah kategori kedisiplinan siswa 

kelas V itu kurang. 

Skor antara My – 1.SDy sampai dengan My + 1.SDy adalah 

kategori kedisiplinan siswa kelas V itu cukup. 

Adapun perhitungannya adalah: 

My + 1.SDy = 40,08333333 + 1 x 3,739800946 

= 40,08333333 + 3,739800946 

= 43,82313428 = 44 (dibulatkan) 

 

 

My – 1.SDy = 40,08333333 - 1 x 3,739800946 

= 40,08333333 - 3,739800946 

= 36,34353238 = 36 (dibulatkan) 

                                                 
79

Anas Sudjiono, Pengantar Statistik (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 176. 
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 44 

dikategorikan kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo baik, 

sedangkan skor kurang dari 36 dikategorikan kedisiplinan siswa kelas 

V MIN Paju Ponorogo kurang baik, dan skor 44-36 dikategorikan 

kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo cukup baik. 

Untuk mngetahui secara terperinci tentang kategori  

kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.5 Kategorisasi Skor Kedisiplinan Siswa Kelas V MIN 

Paju Ponorogo 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 44 7 29,16% Baik 

2 36-44 16 67% Cukup 

3 Kurang dari 36 1 4,17% Kurang 

Jumlah 24 100,00% 

  

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa yang 

menyatakan kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo dalam 

kategori baik dengan frekuensi sebanyak 7 responden (29,16%), 

dalam kategori cukup dengan frekuensi sebanyak 16 responden 

(67%), sedangkan untuk kategori kurang dengan frekuensi sebanyak 

1 responden (4,17%). Dengan demikian secara umum dapat 

dikatakan bahwa kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo 

yaitu cukup baik dengan jumlah prosentase (29,16%). 
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Hasil pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat 

pada lampiran 15. 

3. Analisis Korelasi antara Kepemimpinan Orang Tua dengan 

Kedisiplinan Siswa Kelas V MIN Paju Ponorogo 

Untuk menganalisis data tentang korelasi kepemimpinan 

orang tua dengan kedisiplinan siswa kelas V, peneliti menggunakan teknik 

perhitungan korelasi koefisien kontingensi tersebut dijelaskan dengan 

langkah-langkah berikut: 

Langkah 1 : Mentabulasikan nilai angket dan melakukan 

penskoran.(lihat lampiran 11 dan 14) 

Langkah 2 : Dari hasil tabulasi dan penskoran, maka langkah 

selanjutnya memasukkan kategori tipe kepemimpinan 

orang tua dan kedisiplinan siswa secara terperinci. (lihat 

pada lampiran 16) 

Langkah 3 : Dari hasil penskoran dan pengkategorian masing-masing 

variabel di atas, (lihat pada tabel 4.6 dan 4.7) maka 

langkah selanjutnya adalah memasukkan angka-angka 

tersebut dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.6 Nilai Korelasi antara Kepemimpinan Orang Tua dengan 

Kedisiplinan Siswa Kelas V MIN Paju Ponorogo 

Kepemimpinan 

Orang Tua 

Kedisiplinan Siswa Jumlah 

Baik Cukup Kurang 

Otoriter 5 12 1 18 

Demokratis 1 3 0 4 

Liberal 1 1 0 2 

Jumlah 7 16 1 24 

 

Langkah 4 : Dari hasil perhitungan angka indeks korelasi “r”, maka 

langkah selanjutnya membuat prosentase setiap kategori 

kepemimpinan orang tua dan kedisiplinan siswa. Untuk 

menjawab rumusan masalah 1 (lihat pada tabel 4.7) 

Tabel 4.7 Prosentase Kepemimpinan Orang Tua dengan 

Kedisiplinan Siswa 

Kepemimpinan 

Orang Tua 

Kedisiplinan Siswa Jumlah 

Baik Cukup Kurang 

Otoriter 27,78 % 66,67 % 5,55 % 100% 

Demokratis 25 % 75% 0% 100% 

Liberal 50% 50% 0% 100% 

 

Langkah 5 : Dari hasil perhitungan angka indeks korelasi “r”, maka 

langkah selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah 2 

dengan melakukan perhitungan pada tabel dibawah ini 
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(lihat pada tabel 4.8) 

Tabel 4.8 Tabel Perhitungan 

Sel fo ft fo-ft (fo-ft)
2
 (fo-ft)

2
/ft 

1 4 
7 x 18

24
= 5.25 -1.25 1.5625 0.297619048 

2 8 
16 x 18

24
= 12 -4 16 1.333333333 

3 1 
1 x 18

24
= 0.75 0.25 0.0625 0.083333333 

4 1 
7 x 4

24
= 1.166667 -0.16667 0.027778 0.023809524 

5 4 
16 x 4

24
= 2.666667 1.333333 1.777778 0.666666667 

6 0 
1 x 4

24
= 0.166667 -0.16667 0.027778 0.166666667 

7 2 
7 x 2

24
= 0.583333 1.416667 2.006944 3.44047619 

8 4 
16 x 2

24
= 1.333333 2.666667 7.111111 5.333333333 

9 0 
16 x 2

24
= 0.083333 -0.08333 0.006944 0.083333333 

total 24 

   

11.42857143 

 

Langkah 6 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

Setelah Tabel 4.8 terisi semua dan didapatkan ∑ (�0−��)��  

= x
2
 = 11, 42857143 maka untuk  analisa interpretasi harus 

iubah dahulu ke dalam nilai koefisien Kontingensi, yaitu: 

=  2

2+
 =  11,42857143

11,42857143 +24
 =  0,322580645 

= 0,567961834 

Langkah 7 

 

 

: 

 

 

Nilai C diubah dahulu kedalam Angka Indeks Korelasi Phi 

dengan rumus: ∅ =  1− 2
 = 

0,567961834 1−0,567961834 2
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= 
0,567961834 1−0,322580644

 

= 
0,567961834 0,677419356

 

= 
0,567961834

0,823054892
 

= 0,690065558 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Interpretasi 

Setelah nilai koefisien korelasi diketahui, selanjutnya mencari 

db = n-nr = 24-2 = 22, kemudian dikonsultasikan dengan tabel nilai “r” 

product moment, dengan db = 22 maka kita lihat tabel nilai “r” Product 

Moment. 

Pada taraf signifikansi 5%, r0 = 0,690 dan rt = 0,404 sehingga r0 > rt 

makaHa diterima dan Ho ditolak. 

Pada taraf signifikansi 1%, r0 = 0,690 dan rt = 0,515 sehingga r0> rt maka 

Ha diterima dan Ho ditolak. 

2. Pembahasan  

a. Kepemimpinan Orang Tua dan Kedisiplinan Siswa kelas V MIN Paju 

Ponorogo 

Berdasarkan pada tabel 4.7 kategorisasi tipe kepemimpinan 

orang tua otoriter dengan kedisiplinan siswa yang baik terdapat 5 

responden atau sebesar 27,78%,  tipe kepemimpinan orang tua otoriter 

dengan kedisiplinan siswa yang cukup terdapat 12 responden atau 

sebesar 66,67%, dan tipe kepemimpinan orang tua otoriter dengan 
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kedisiplinan siswa yang kurang terdapat 1 responden atau sebesar 

5,55%. Sedangkan pada kategorisasi tipe kepemimpinan orang tua 

demokratis dengan kedisiplinan siswa yang menunjukkan baik 

terdapat 1 responden atau sebesar 25%, tipe kepemimpinan orang tua 

demokratis dengan kedisiplinan siswa yang menunjukkan cukup 

terdapat 3 responden atau sebesar 75%, dan tipe kepemimpinan orang 

tua demokratis dengan kedisiplinan siswa yang menunjukkan kurang 

tidak ada responden. Sedangkan untuk kategorisasi tipe kepemimpinan 

orang tua liberal dengan kedisiplinan siswa yang baik terdapat 1 

responden atau sebesar 50%, tipe kepemimpinan orang tua liberal 

dengan kedisiplinan siswa yang cukup terdapat 1 responden atau 

sebesar 50%, dan tipe kepemimpinan orang tua liberal dengan 

kedisiplinan siswa yang kurang tidak terdapat responden. 

b. Korelasi antara Kepemimpinan Orang Tua dengan Kedisplinan Siswa 

kelas V MIN Paju Ponorogo 

Berdasarkan hasil analisis data dengan perhitungan statistik 

di atas dengan rumus korelasi koefisien kontingensi didapatkan nilai 

pada taraf signifikansi 5% nilai r0 = 0,690 dan rt = 0,404 sehingga r0 > 

rt dan taraf signifikansi 1% nilai r0 = 0,690 dan rt = 0, 515 sehingga r0 > 

rt maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini Ha diterima. Jadi 

ada korelasi yang signifikan antara kepemimpinan orang tua dengan 

kedisiplinan siswa. Karena pada dasarnya kepemimpinan orang tua 
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yang menunjukan cara terbaik akan menghasilkan kedisiplinan anak 

tersebut menjadi baik. Begitu pula sebaliknya apabila kepemimpinan 

orang tua kurang baik, maka tingkat kedisiplinan anak tersebut akan 

turun atau kurang disiplin. 

Ada tipe-tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh orang tua 

yaitu tipe kepemimpinan otoriter, demokratis, dan liberal. Setiap orang 

tua memiliki tipe kepemimpinan yang berbeda. Apabila setiap orang 

tua menerapkan tipe kepemimpinannya yang sesuai didalam keluarga 

maka kedisiplinan anak tersebut akan terbentuk dengan baik dan 

dalam mengerjakan sesuatu akan mempunyai rasa tanggung jawab 

yang besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



75 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari  uraian pembahasan penelitian di atas, penulis menyimpulkan dua hal yang 

berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu: 

1. Tipe kepemimpinan orang tua otoriter dan kedisiplinan siswa terdapat: baik 5 

responden ( 27,78%), cukup 12 responden (66,67%), kurang 1 responden 

(5,55%). Sedangkan tipe kepemimpinan orang tua demokratis dan 

kedisiplinan siswa terdapat: baik 1 responden (25%), cukup 3 responden 

(75%), kurang tidak ada responden. Sedangkan tipe kepemimpinan orang tua 

liberal dan kedisiplinan siswa terdapat: baik 1 responden (50%), cukup 1 

responden (50%), kurang tidak ada responden. 

2. Ada korelasi positif yang signifikan antara kepemimpinan orang tua dengan 

kedisiplinan siswa kelas V MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

Hal ini terbukti dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan korelasi 

product moment pada taraf signifikansi 5% nilai r0 = 0,690 dan rt = 0,404 

sehingga r0 > rt dan taraf signifikansi 1% nilai r0 = 0,690 dan rt = 0,515 

sehingga r0 > rt maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini Ha 

diterima. 
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B. Saran 

1. Kepala sekolah dan guru-guru diharapkan dapat memberikan bekal ilmu, 

bimbingan, dan nasehat yang dapat menumbuhkan sikap disiplin pada diri 

siswa. 

2. Pihak sekolah dan orang tua diharapkan dapat menjalin kerjasama untuk  

membentuk sikap disiplin pada diri siswa. 

3. Siswa diharapkan dapat menghargai segala tata tertib dan norma-norma yang 

ada pada lingkungan dimana mereka tinggal, sehingga akan tercipta suasana 

yang aman dan nyaman. 

4. Para orang tua hendaknya menjadi suri tauladan terhadap anak-anaknya. Jadi 

jangan hanya bisa memberikan nasehat tanpa pengamalan diri sendiri. Selain 

itu, hendaknya menambah perhatian  bagi putra putrinya dan berlakulah 

sebagai orang tua yang bijak dengan menerapkan tipe-tipe kepemimpinan 

yang tepat bagi anaknya. 
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