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ABSTRAK 

 

Supandri. 2018. Korelasi antara Kompetensi Kepribadian Guru dan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pramuka dengan Karakter Siswa Kelas V MIN Paju 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018, Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtida’iyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Mukhlison Effendi, M. Ag. 

Kata Kunci : Kompetensi Kepribadian Guru, Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pramuka, Karakter Siswa 

Di lingkungan sekolah kompetensi kepribadian guru mempunyai pengaruh 

langsung terhadap perilaku siswa. Guru sebagai manajer kelas memiliki peran 

untuk mengarahkan apa yang baik, menjadi teladan, sabar, dan penuh pengertian, 

agar karakter siswa menjadi lebih baik dan meningkat. Selain kompetensi 

kepribadian guru hal yang dapat meningkatkan karakter siswa adalah kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka, karena dalam tujuan pramuka adalah untuk 

memberdayakan generasi muda dengan memberi dukungan moril dan materiil 

yang memadai agar menjadi generasi berkualitas, yang berwatak, berkepribadian 

religius, berkemampuan, dan mandiri. Dari hasil pengamatan di kelas V MIN Paju 

Ponorogo, terlihat bahwa banyak siswa yang ramai sendiri ketika mengikuti 

proses pembelajaran di kelas, ada sebagian anak laki-laki yang mewarnai 

rambutnya, terlambat masuk kelas, dan tidak berpakaian dengan rapi.  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan (1) 

korelasi antara kompetensi kepribadian guru dengan karakter siswa kelas V di 

MIN Paju Ponorogo, (2) korelasi antara kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan 

karakter siswa kelas V di MIN Paju Ponorogo, dan (3) korelasi antara kompetensi 

kepribadian guru dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa 

kelas V di MIN Paju Ponorogo. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif berjenis korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

V MIN Paju yang berjumlah 28 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi yang dijadikan sampel, sehingga 

jumlah sampel dalam penelitian ini ada 28 orang. Teknik pengambilan data 

mengguanakan angket. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu korelasi 

berganda dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 for windows 

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan: (1) terdapat korelasi positif 

yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru dengan karakter siswa kelas 

V MIN Paju Ponorogo sebesar 0,636 dengan kategori hubungan kuat, (2) terdapat 

korelasi positif yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan 

karakter siswa kelas V MIN Paju Ponorogo, sebesar 0,881 dengan kategori 

hubungan sangat kuat, dan (3) pada taraf signifikansi 5%, diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,37 

dengan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 48,272457853   sehingga 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka terdapat korelasi 

positif yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru dan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa kelas V MIN Paju Ponorogo 

sebesar 0,884 dengan kategori hubungan sangat kuat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan 

kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagoge 

berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh 

orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan 

sebagai usaha yang dijalankan oleh seorang atau kelompok orang lain agar 

menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih 

tinggi dalam arti mental.
1
 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai 

dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pasal 3 UU tersebut menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban 

bangsa yang bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
2
 

kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan 

pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur 

yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi Tuhannya, diri 

sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. Oleh karena itu, penanaman 

                                                           
1
Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta:Raja Grafindo, 2009), 1. 

2
Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter Konsepsi dan Implementasinya Secara 

Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media), 25. 
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pendidikan karakter tidak bisa hanya sekedar menstransfer ilmu 

pengetahuan. Penanaman pendidikan karakter perlu proses dan 

pembiasaan dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, maupun 

media massa.
3
 

Proses pendidikan karakter dipandang sebagai usaha sadar dan 

terencana, bukan usaha yang sifatnya terjadi secara kebetulan.
4
 Menurut 

mendiknas, Muhammad Nuh ketika membuka pertemuan Pimpinan Pasca 

Sarjana, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) se-indonesia 

di Auditorium Unimed, Sabtu (15/4/2010), bahwa pembentukan karakter 

perlu dilakukan sejak usia dini. Jika karakter sudah dibentuk sejak usia 

dini, kata Mendiknas, maka tidak akan mudah untuk mengubah karakter 

seseorang. Mendiknas juga berharap, pendidikan karakter yang 

dilaksanakan pada lembaga pendidikan dapat membangun kepribadian 

bangsa.
5
 

Dalam paradigma lama, keluarga dipandang sebagai tulang 

punggung pendidikan karakter. Akan tetapi, proses modernisasi membuat 

banyak keluarga mengalami perubahan fundamental. Karena tuntutan 

pekerjaan, kini banyak keluarga yang hanya memiliki sangat sedikit waktu 

berlangsungnya perjumpaan yang erat antara ayah, ibu, dan anak. Itulah 

sebabnya baik bila sekolah menyelenggarakan pendidikan karakter.
6
 Dari 

                                                           
3
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi Dan aplikasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 17. 
4
 Ibid., 19. 

5
 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 

2014), 29. 
6
 Saptono, Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter (Jakarta: Erlangga Group, 2011), 23 
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sinilah pekerjaan guru adalah sebuah profesi yang mulia. Di pundaknya 

tersampir tugas dan tanggungjawab agar para anak didik tidak hanya 

cerdas, namun juga berakhlak mulia.sehingga dibutuhkan guru-guru yang 

sejati agar dapat membangun pendidikan yang berkarakter.
7
 Sesuai  UU 

Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 1 yang intinya pendidik 

diharapkan mampu mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan 

bermoral.
8
 

Guru merupakan teladan bagi peserta didik dan semua orang yang 

menganggap dia sebagai guru. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa 

yang dilakukan guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang di 

sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru.
9
 

Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi personal atau kepribadian guru 

sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan 

pribadinya.
10

  

Guru yang menguasai kompetensi kepribadian akan sangat 

membantu upaya pengembangan karakter siswa. Dengan menampilkan 

sosok yang bisa digugu (didengar nasehatnya) dan ditiru (diikuti), secara 

psikologis anak cenderung merasa yakin dengan apa yang sedang 

diajarkan guru. Bukti kuantitatif kepribadian guru adalah motivasi 

                                                           
7
 Akhmad Muhamimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter Di Indonesia (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2013), 23-24. 
8
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi Dan aplikasinya Dalam Pendidikan 

Karakter (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 164. 
9
 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), 126. 
10

 Ibid., 117. 
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berprestasi siswa. Sementara bukti kualitatif yang erat kaitannya dengan 

kepribadian guru adalah motivasi beprestasi siswa.
11

 

Pada dasarrnya, tujuan sekolah dan madrasah adalah menyiapkan 

manusia-manusia berkualitas, baik secara intelektual, integritas, maupun 

peranannya dalam bermasyarakat. Untuk itu, sekolah harus membekali diri 

dengan kurikulum yang memadai seperti melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler, sehingga dapat mengembangkan potensi dan keterampilan 

peserta didik.
12

 

Disamping mengembangkan bakat dan keterampilan , ekskul juga 

dapat membentuk watak dan kepribadian peserta didik, karena dalam 

kegiatan ini biasanya ditanamkan disiplin, kebersihan lingkungan dan lain-

lain. Kegiatan ini juga dapat mengurangi kenakalan dan perkelahian 

pelajar, karena peserta didik dapat saling mengenal satu sama lain, oleh 

karena itu kegiatan ekskul ini perlu ditangani secara serius, agar 

menghasilkan sesuatu sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.
13

 

Kegiatan ekskul yang dapat digunakan untuk pengembangan 

peserta didik ini adalaha Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka). Gerakan 

Pramuka Indonesia memiliki lambang tunas kelapa, merupakan wadah 

pemberdayaan generasi muda yang memiliki keanggotaan terbesar di 

dunia dan tersebar dalam berbagai tingkatan, yakni siaga (tingkat SD/MI), 

                                                           
11

 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Sukses Uji Kompetensi Guru (Surabaya: Kata Pena, 

2015), 50-51. 
12

 Novan Ardy Wiyani, Konsep, Praktik, Dan Strategi Membumikan Pendidikan Karakter 

Di SD (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 106. 
13

 E Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), 112. 
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penggalang (SMP/MTS), dan penegak (SMA/MA, dan perguruan tinggi). 

Gerakan ini dikembangkan untuk memberdayakan generasi muda dengan 

memberi dukungan moril dan materiil yang memadai agar menjadi 

generasi berkualitas, yang berwatak, berkepribadian religius, 

berkemampuan, dan mandiri.
14

 

Pramuka dalam struktrur organisasinya pasti memiliki seseorang 

yang mendampingi kegiatan tersebut disuatu sekolahan yang dinamakan 

Pembina. Namun, seorang Pembina tidak dapat secara optimal tanpa 

bantuan dari seorang guru dari pihak sekolah. Dengan peran guru dalam 

memberikan perhatian yang secara langsung dan memiliki pribadi yang 

arif, guru dapat mengetahui sifat peserta didik, maka diharapkan transfer 

ilmu pengetahuan tidak hanya dilakukan disaat pembelajaran tetapi dapat 

dilakukan dikegiatan ekskul pramuka, dengan begitu pengembangan ilmu 

pengetahuan yang didapat peserta didik akan semakin kompleks sehingga 

dapat mempunyai karakter yang baik bagi penerus bangsa.
15

 

Salah satu sekolah yang menerapkan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka adalah MIN Paju Ponorogo. Kegiatan tersebut dilaksanakan 

seminggu sekali pada hari sabtu. Pada penjajagan awal, peneliti 

menemukan beberapa hal di MIN Paju Ponorogo terkait dengan karakter 

siswa yang kurang baik. Hal ini terbukti ada sebagian siswa yang berkata 

kotor, sering berkelahi antar teman sendiri, sebagian anak laki-laki ada yan 

                                                           
14

 Ibid., 113. 
15

 Duwita Rahmawati, “Peran Guru Pendidikan Jasmani Terhadap Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pramuka Di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Wates” (Skripsi Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2018), 25-26. 
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mewarnai rambutnya, ada juga yang keluar kelas namun tidak ijin dan 

tidak segera mengikuti pelajaran kembali. Ketika disuruh guru maju 

kedepan untuk membacakan hasil pekerjaannya anak juga tidak mau, ada 

yang malu, malas, dan acuh tak acuh dengan perintah guru. Anak-anak 

juga terlihat ramai saat pembelajaran berlangsung, dan ketika ditegur oleh 

guru ada sebagian anak yang berkata kasar.
16

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan 

untuk melihat kenyataan yang sesungguhnya, dan penulis sangat tertarik 

untuk membuktikan hal tersebut di MIN Paju Ponorogo dalam bentuk 

karya ilmiah yang berjudul “Korelasi antara Kompetensi Kepribadian 

Guru dan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dengan Karakter 

Siswa Kelas V MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

B. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, dana tenaga, teori-teori, dan supaya 

penelitian dapat dilakukan secara mendalam, maka peneliti memberi 

pembatasan terhadap ruang lingkup masalah. 

Adapun masalah penelitian dibatasi pada karakter siswa yang 

dipengaruhi oleh kompetensi kepribadian guru dan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka kelas V MIN Paju Ponorogo. 

 

 

                                                           
16

 Hasil pengamatan pada tanggal 04-08 oktober 2017 di MIN Paju Ponorogo. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Adakah korelasi yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru 

dengan karakter siswa kelas V MIN Paju Ponorogo? 

2. Adakah korelasi yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dengan karakter siswa kelas V MIN Paju Ponorogo? 

3. Adakah korelasi yang signifikan antara kompetensi kepribadian guru 

dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa kelas V 

MIN Paju Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui korelasi yang signifikan antara kompetensi 

kepribadian guru dengan karakter siswa kelas V MIN Paju Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui korelasi yang signifikan antara kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa kelas V MIN Paju 

Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui korelasi yang signifikan antara kompetensi 

kepribadian guru dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan 

karakter siswa kelas V MIN Paju Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada tidaknya 

hubungan antara kompetensi kepribadian guru dan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa. 

b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil 

penelitian yang telah ada dan dapat memberi gambaran mengenai 

hubungan antara kompetensi kepribadian guru dan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Untuk bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan untuk 

menambah wawasan pengetahuan tentang hubungan antara 

kompetensi kepribadian guru dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

dengan karakter siswa. 

b. Bagi Madrasah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi madrasah dalam mengambil langkah baik itu 

sikap-sikap maupun tindakan untuk meningkatkan karakter siswa. 

c. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman kepada guru tentang hubungan kompetensi 
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kepribadian guru dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan 

karakter siswa-siswi di sekolah. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian kuantitatif ini terdiri dari 

lima bab yang berisi: 

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang 

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

penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan 

untuk memudahkan dalam memaparkan data. 

Bab kedua adalah landasan teori, telaah hasil penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan peneliti menjawab hipotesis. 

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang meliputi rancangan 

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

analisis data. 

Bab keempat adalah hasil penelitian, yang berisi gambaran umum 

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

pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima adalah penutup, yang berisi simpulan dan saran. Bab 

ini dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil 

penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan peneliti sebelumnya yang ada kaitannya 

dengan variabel yang diteliti, antara lain: 

1. Korelasi Kecerdasan Spiritual Dengan Karakter Siswa Kelas V MI 

Mamba’ul Huda Al Islamiyah Ngabar Ponorogo Tahun Pelajaran 

2015/2016. Oleh Nanang Agus Wahyudi (NIM.210612146). dengan hasil 

penelitian sebagai berikut:
17

 

a. Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas V Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo adalah kategori cukup dengan presentase 88,89% sebanyak 

32 responden dari 36 responden. 

b. Karakter siswa kelas V Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo adalah 

kategori cukup dengan presentase 80,56% sebanyak 29 responden dari 

36 responden. 

c. Pada taraf signifikan 5% r0 = 0,502 dan rt = 0,325 maka r0 > rt sehingga 

ada korelasi antara kecerdasan spiritual dengan karakter siswa kelas V 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016. 

                                                           
17

 Nanang Agus Wahyudi, “Korelasi Kecerdasan Spiritual dengan Karakter Siswa Kelas 

V MI Mamba’ul Huda Al Islamiyah Ngabar Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016” (Skripsi, 

IAIN Ponorogo,2016), 83. 
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Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dengan variabel dependen 

karakter siswa. Terdapat dua perbedaan yang membedakan telaah ini 

dengan penelitian sekarang, yang pertama adalah variabel independen, di 

mana peneliti sekarang mengambil kompetensi kepribaidan guru dan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka, sedangkan penelitian yang dilakukan 

Nanang Agus Wahyudi mengambil variabel independen kecerdasan 

spiritual. 

2. Korelasi Pola Asuh Orang Tua Dengan Karakter Siswa Kelas VB Di MIN 

Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. Oleh Rizkika Nur Azizi 

(NIM.210613011). Dengan hasil penelitian sebagai berikut:
18

 

a. Pola asuh orang tua siswa kelas VB MIN Paju Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017 mayoritas adalah berkategori permisif sebanyak 

12 responden (66,66%). Kategori demokratis sebanyak 1 responden 

(5,55%). Sedangkan kategori otoriter sebanyak 1 responden (5,55%), 

dan yang berkategori otoriter-permisif sebanyak 4 responden 

(22,22%). 

b. Karakter siswa kelas VB MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016/2017 mayoritas berkategori cukup baik sebanyak 13 responden 

(72,22%), sedangkan yang berkategori tidak baik sebanyak 1 

responden (55,55%). 

                                                           
18

 Rizkika Nur Azizi, “Korelasi Pola Asuh Orang Tua dengan Karakter Siswa Kelas VB 

MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017” (Skripsi IAIN Ponorogo, 2017), 93. 
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c. Pada taraf signifikansi 5%, Øo =0,676 dan Øo = 0,468. Maka Ø0 > Øt = 

0,676 > 0,468, sehingga ada korelasi antara pola asuh orang tua dengan 

karakter siswa kelas VB MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dengan variabel dependen 

karakter siswa. Terdapat dua perbedaan yang membedakan telaah ini 

dengan penelitian sekarang, yang pertama adalah variabel independen, di 

mana peneliti sekarang mengambil kompetensi kepribadian guru dan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka, sedangkan penelitian yang dilakukan 

Rizkika Nur Azizi mengambil variabel independen kecerdasan pola asuh 

orang tua. 

3. Pengaruh Kedisiplinan dan Kecerdasan Spiritual terhadap Karakter Siswa 

Kelas X SMAN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. Oleh Cahya 

Wulan Setiawati (NIM.210313212). dengan hasil penelitian sebagai 

berikut:
19

 

a. Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan terhadap karakter 

siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2016/017. Besar 

pengaruhnya adalah 33,3%, sedangkan 7% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang sedang tidak diteliti. 

                                                           
19

 Cahya Wulan Setiawati, “Pengaruh Kedisiplinan dan Kecerdasan Emosional terhadap 

karakter Siswa Kelas X SMAN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017” (Skripsi IAIN Ponorogo, 

2017), 127. 
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b. Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan spiritual terhadap 

karakter siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2016/2017. 

Besar pengaruhnya adalah 38,1%, sedangkan 61,9%  dipengaruhi oleh 

faktor lain yang sedang tidak diteliti. 

c. Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan dan kecerdasan 

spiritual terhadap karakter siswa kelas X di SMAN 2 Ponorogo tahun 

ajaran 2016/2017. Besar pengaruhnya adalah 48,2%, sedangkan 51,8% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak sedang diteliti. 

Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yaitu 

sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dengan variabel karakter 

siswa. Terdapat perbeaan yang membedakan telaah ini dengan penelitian 

sekarang, yaitu penelitian yang dilakukan Cahya wulan Setiawati 

menggunakan variabel independen kedisiplinan dan kecerdasan spiritual, 

sedangkan peneliti sekarang mengambil kompetensi kepribadian guru dan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka. 

 

 

 

 

 

B. Landasan Teori 

1. Kompetensi Guru 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), kompetensi 

berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan 

sesuatu hal. Menurut asal katanya, competency berarti kemampuan atau 

kecakapan. Sementara arti kompetensi guru adalah the ability of a teacher 

to responsibly perform his or her duties appropriately, artinya kompetensi 

guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanaan 

kewajibannya secara bertanggungjawab dan layak (Syah, 2004).
20

  

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

mendefinisikan kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan, 

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

guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Depdiknas, 

2005).
21

 Kompetensi merupakan kemampuan tersembunyi yang dimiliki 

seseorang untuk melakukan suatu tugas tertentu atau situasi masalah 

secara efektif dengan jelas dan terukur.
22

 

Kompetensi guru diperlukan dalam rangka mengembangkan dan 

mendemonstrasikan perilaku pendidikan, bukan sekedar mempelajari 

keterampilan-keterampilan mengajar tertentu, tetapi pengetahuan yang 

saling bertautan dalam bentuk perilaku nyata. Perilaku pendidikan tersebut 

harus ditunjang oleh aspek-aspek lain seperti teori kependidikan, serta 

                                                           
20

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, Dan 

Kompetensi Guru (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 97. 
21

 Ibid., 98. 
22

 Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran: Di Sesuaikan Dengan 

Kurikulum 2013 (Jakarta: Kencana, 2013), 81-82. 



15 
 

 

kemampuan dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai, sikap, dan 

kepribadian.
23

 

2. Kompetensi Kepribadian Guru 

Kepribadian adalah suatu masalah yang abstrak, hanya dapat 

dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan dalam 

menghadapi setiap persoalan.
24

 Kepribadian adalah ciri atau karakteristik 

atau sifat khas atau gaya dari diri seseorang yang bersumber dari 

bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan dan juga bawaan 

sesorang sejak lahir.
25

 Kepribadian mencakup semua unsur, baik fisik 

maupun psikis. Sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan 

tingkah laku seseorang merupakan cerminan dari kepribadian seseorang. 

Apabila nilai kepribadian sesorang naik, maka akan naik pula kewibawaan 

orang tersebut.
26

 

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) 

butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 

mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik, sehingga 

memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk 

                                                           
23

 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Kepribadian Guru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), 31. 
24

 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi edukatif (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2010), 39. 
25

 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 11. 
26

 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 33. 
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kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan SDM, kemajuan 

negara, dan bangsa pada umumnya.
27

 

Guru sebagai teladan bagi murid-muridnya harus memiliki sikap 

dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan idola dalam 

seluruh segi kehidupannya. Karenanya guru harus selalu berusaha memilih 

dan melakukan perbuatan yang positif agar dapat mengangkat citra baik 

dan kewibawaannya.
28

 Oleh karena itu, kepribadian adalah masalah yang 

sangat sensitif sekali. Penyatuan kata dan perbuatan dituntut dari guru, 

bukan lain perkataan dengan perbuatan, ibarat kata pepatah, pepat di luar 

runcing di dalam.
29

 

Dari paparan di atas, penjelasan dari poin-poin kompetensi 

kepribadian guru yang mantab, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi siswa, dan berakhlak mulia adalah sebagai berikut.
30

 

a. Memiliki kepribadian mantab dan stabil 

Dalam hal ini, guru dituntut untuk bertindak sesuai dengan norma 

hukum dan norma sosial. Jangan samapai seorang guru melakukan 

tindakan-tindakan yang kurang terpuji. 

b. Memiliki kepribadian yang dewasa 

                                                           
27

 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), 117 
28

 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 34. 
29

 Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2010), 41. 
30

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Dan Kompetensi Guru 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 106-108. 
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Kedewasaan guru tercermin dari kestabilan emosinya. Untuk itu 

diperlukan latihan mental agar guru tidak mudah terbawa emosi. 

c. Memiliki kepribadian yang arif 

Kepribadian yang arif ditunjukkan melalui tindakan yang bermanfaat 

bagi siswa, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan 

dalam berfikir dan bertindak. 

d. Memiliki kepribadian yang berwibawa 

Kepribadian yang berwibawa ditunjukkan oleh perilaku yang 

berpengaruh positif terhadap siswa dan disegani. 

e. Menjadi teladan bagi siswa  

Dalam istilah bahasa Jawa, guru artinya “digugu lan ditiru”. Kata 

ditiru berarti dicontoh atai diteladani. Sebagai teladan, guru menjadi 

sorotan siswa dalam gerak-geriknya. 

f. Memiliki akhlak mulia 

Guru harus berakhlak mulia karena perannya sebagai penasihat. Niat 

pertama dan utama seorang guru bukanlah berorientasi pada dunia, 

tetapi akhirat, yaitu niat untuk beribadah kepada Allah. 

 

 

 

 

3. Ekstrakurikuler 

a. Pengertian Ektrakurikuler 
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Menurut Arikunto. S yang dikutip Eka Prihatin, yang dimaksud 

kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan, diluar struktur 

progam yang pada umumnya merupakan kegiatan pilihan.
31

 Pendapat 

lain menyatakan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan 

diluar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu 

mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, 

bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berwenang disekolah.
32

 

Menurut Husni Rahim, ekstrakurikuler adalah kegiatan yang 

diselenggarakan diluar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan 

program sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
33

 Sedangkan 

menurut direktorat pendidikan menegah kejuruan, kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran 

tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau diluar sekolah agar lebih 

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan 

yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran kurikulum.
34

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan diluar struktur program 

                                                           
31

 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung: Alfabeta, 2011), 159. 
32

 Jamal, Buku Panduan Internasional Pendidikan Karakter (Jogjakarta: Diva Press, 

2011), 62-63. 
33

 Husni Rahim, Kendali Mutu Agama Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 42. 
34

 B.Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Disekolah (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 

271. 
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dilaksanakan diluar jam pelajaran biasa untuk memperkaya dan 

memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa.
35

 

b. Prinsip-prinsip Program Ekstrakurikuler 

Dengan berpedoman pada tujuan dan maksud kegiatan 

kestrakurikuler di sekolah dapat ditetapkan prinsip-prinsip program 

ekstrakurikuler. Menurut Oteng Sutisna yang dikutip Eka Prihatin, 

Prinsip program ekstrakurikuler adalah:
36

 

1) Semua murid, guru, dan personil administrasi hendaknya ikut serta 

dalam usaha meningkatkan program. 

2) Kerjasama dalam tim adalah fundamental. 

3) Pembatasan-pembatasan untuk partisipasi hendaknya dihindarkan. 

4) Proses adalah lebih penting dari pada hasil. 

5) Program hendaknya cukup komprehensif dan seimbang dapat 

memenuhi kebutuhan dan minat semua siswa. 

6) Program hendaknya memperhitungkan kebutuhan khusus sekolah. 

7) Program harus di nilai berdasarkan sumbangannya kepada nilai-

nilai pendidikan di sekolah. 

8) Kegiatan ini hendaknya menyediakan sumber-sumber motivasi 

yang kaya bagi pengajaran kelas, sebaliknya pengajaran kelas 

hendaknya juga menyediakan sumber motivasi yang kaya bagi 

kegiatan murid. 

                                                           
35

 Abdurrahman, Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat (Jakarta: Gema 

Insani, 2004), 187. 
36

 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik (Bandung: Alfabeta, 2011), 161. 
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c. Tujuan Ekstrakurikuler 

Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi 

disebutkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler termasuk bagian dari 

kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri bertujuan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan 

dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, 

minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik. Dari penjelasan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ekstrakurikuler 

adalah sebagai berikut:
37

 

1) Meningkatkan kompetensi peserta didik dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. 

2) Mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya 

pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang 

positif. 

3) Memacu kemampuan mandiri, percaya diri, dan kreativitas peserta 

didik. 

4) Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan peserta didik. 

5) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan 

YME. 

6) Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. 

7) Membina budi pekerti yang luhur. 

 

                                                           
37

 Novan Ardy Wiyani, Konsep, Praktik, dan Strategi Membumikan Pendidikan Karakter 

di SD (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 108-111. 
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4. Pramuka 

a. Pengertian kepramukaan 

Kepramukaan merupakan kegiatan yang dilakukan di alam terbuka 

(outdoor activity). Kegiatan ini merupakan pelengkap pendidikan di 

lingkungan sekolah dan pendidikan di lingkungan keluarga. Untuk 

mengisi kebutuhan peserta didik yang tidak terpenuhi oleh kedua 

lingkungan pendidikan tersebut. Kepramukaan sebagai proses 

pendidikan sepanjang hayat menggunakan tata cara kreatif, rekreatif, 

dan edukatif dalam mencapai sasaran dan tujuannya.
38

 

Gerakan pramuka Indonesia memiliki lambang tunas kelapa, 

merupakan wadah pemberdayaan generasi muda yang memiliki 

keanggotaan terbesar di dunia dan tersebar dalam berbagai tingkatan, 

yakni siaga (SD/MI), penggalang (SMP/MTS), penegak (SMA/MA 

dan perguruan tinggi). Gerakan ini dikembangkan untuk 

memberdayakan generasi muda dengan memberi dukungan moril dan 

materiil yang memadai agar menjadi generasi berkualitas, yang 

berwatak, berkepribadian religius, berkemampuan, dan mandiri.
39

 

b. Tujuan Pramuka 
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 Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi pendidikan (Jogjakarta: PT Ar-

Ruzz Media, 2008), 185. 
39
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Sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka 

(ed. Hasil Munaslub 2012 Kwartir Nasional, Jakarta.2012). Gerakan 

Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka yang :
40

 

1) Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, 

berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai 

luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani. 

2) Menjadi warga Negara yang berjiwa pancasila, serta dan patuh 

kepada NKRI, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan 

sama bertanggungjawab, yang dapat membangun dirinya sendiri 

secara mandiri. 

3) Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak pemuda 

Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan 

yang pelaksanannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan dan 

perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia dengan tujuan 

agar: 

a. Anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan 

berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti dan kuat 

keyakinan beragamanya. 

b. Anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan 

keterampilannya. 

c. Anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. 

                                                           
40

 Mudafir, Syarat Kecakapan Umum Penegak (Ponorogo: Pangkalan MA Daruh Huda 
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d. Anggotanya menjadi warga Negara Indonesia yang berjiwa 

pancasila, serta patuh kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan 

berguna, mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan 

Negara 

c. Sifat Kepramukaan 

Gerakan pramuka memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
41

 

1) Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan yang 

keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan 

suku, ras, golongan, dan agama. 

2) Gerakan Pramuka bukan organisasi sosial-politik, bukan bagian 

dari salah satu organisasi sosial-politik dan tidak menjalankan 

kegiatan politik praktis. 

3) Gerakan Pramuka menjamin kemerdakaan tiap-tiap anggotanya 

untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta 

beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. 

d. Fungsi Kepramukaan 

Gerakan pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan 

nonformal diluar sekolah dan di luar keluarga dan sebagai wadah 

pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan menerapkan 

Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan serta 

berlandaskan Sistem Among. Menurut Pasal 3 UU No.12 Tahun 2010 
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 Andri Bob Sunardi 2013, Boyman Ragam Latihan Pramuka (Bandung: Nuansa Muda, 
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Tentang Gerakan Pramuka yang berfungsi sebagai wadah untuk 

mencapai tujuan Pramuka melalui :
42

 

1) Pendidikan dan pelatihan pramuka. 

2) Pengembangan pramuka. 

3) Pengabdian masyarakat dan orang tua. 

4) Permainan yang berorientasi pada pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

5. Karakter  

a. Pengertian Karakter 

Karakter adalah keseluruhan nilai-nilai, pemikiran, perkataan dan 

perilaku atau perbuatan yang telah membentuk diri seseorang.
43

 

Menurut Muclas Samani karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan 

berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik 

dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.
44

 

Menurut kamus psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari 

titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya 
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berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap.
45

 Sedangkan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) karakter merupakan sifat 

kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan yang lain.
46

 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa karakter 

adalah kualitas atau kekuatan mental, moral, akhlak, atau budi pekerti 

individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong 

dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain.
47

 

Karakter tersusun dari tiga bagian yang saling berhubungan yakni: 

moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling (perasaan moral), 

dan moral behavior (perilaku moral). Karakter yang baik terdiri dari 

pengetahuan tentang kebaikan (knowing the good), dan berbuat 

kebaikan (doing the good). Dalam hal ini, diperlukan pembiasaan 

dalam pemikiran (habits of the mind), pembiasaan dalam hati (habits of 

the heart), dan pembiasaan dalam tindakan (habits of the action).
48

 

Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap 

nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan 

sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. Demikian juga, seorang 

pendidik dikatakan berkarakter jika ia memiliki nilai dan keyakinan 
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yang dilandasi hakikat dan tujuan pendidikan serta digunakan sebagai 

kekuatan moral dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. 

Dengan demikian pendidik yang berkarakter, berarti ia memiliki 

kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, seperti sifat 

kejujuran, amanah keteladanan, ataupun sifat-sifat yang harus melekat 

pada diri pendidik.
49

 

 

 

 

 

b. Faktor Yang Mempengaruhi Karakter 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi karakter, akhlak, 

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

tersebut, para ahli menggolongkannya ke dalam dua bagian, yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern.
50

 

1) Faktor Intern 

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi faktor internal, 

diantaranya adalah :
51

 

a) Insting atau Naluri 

Insting adalah sifat yang dapat menumbuhkan perbuatan 

yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir terlebih 
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dahulu ke arah tujuan itu. Setiap perbuatan manusia lahir dari 

suatu kehendak yang digerakkan oleh naluri (insting). Para 

psikologi membagi insting manusia sebagai pendorong tingkah 

laku ke dalam beberapa bagian diantaranya naluri makan, 

naluri berjodoh, naluri keibu-ibuan, naluri berjuang dan naluri 

bertuhan. 

b) Adat atau kebiasaan 

Kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang 

sehingga mudah untuk dikerjakan. Faktor kebiasaan ini 

memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan 

membina akhlak (karakter). Sehubungan kebiasaan merupakan 

perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah dikerjakan 

maka hendaknya manusia memaksakan diri untuk mengulang-

ulang perbuatan yang baik sehingga menjadi kebiasaan dan 

terbentuklah akhlak (karakter) yang baik padanya. 

c) Kehendak atau kemauan 

Kemauan ialah kemauan untuk melangsungkan segala ide 

dan segala yang dimaksud, walau disertai dengan berbagai 

rintangan dan kesukaran-kesukaran, namun sekali-sekali tidak 

mau tunduk kepada rintangan-rintangan tersebut. 

d) Suara batin atau suara hati 

Di dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang 

sewaktu-waktu membiarkan peringatan (Isyarat) jika tingkah 
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laku manusia diambang bahaya dan keburukan, kekuatan 

tersebut adalah suara batin atau suara hati (Dlamir). Suara batin 

berfungsi memperingatkan bahaya-bahaya perbuatan buruk dan 

berusaha untuk mencegahnya, di samping dorongan untuk 

melakukan perbuatan baik. Suara hati dapat terus dituntun akan 

menaiki jenjang kekuatan rohani. 

e) Keturunan 

Keturunan merupakan suatu faktor yang dapat 

mempengaruhi perbuatan manusia. Dalam kehidupan kita dapat 

melihat anak-anak yang berperilaku menyerupai orang tuanya 

bahkan nenek moyangnya, sekalipun sudah jauh. 

2) Faktor Ekstern 

Selain faktor intern yang dapat mempengaruhu karakter, 

akhlak, moral, budi pekerti, dan etika manusia, juga terdapat faktor 

ekstern, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Pendidikan  

Ahmad Tafsir menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

meningkatkan diri dalam segala aspeknya. Pendidikan 

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan 

karakter, akhlak, dan etika seseorang sehingga baik dan 

buruknya akhlak seseorang sangat tergantung pada pendidikan. 

b) Lingkungan  
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Lingkungan adalah suatu yang melingkungi suatu tubuh 

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

dan pergaulan. Manusia hidup selalu berhubungan dengan 

manusia lainnya atau juga dengan alam sekitar. Itulah sebabnya 

manusia harus bergaul dalam pergaulan itu saling 

mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. 

 

 

 

c. Unsur-unsur karakter 

Ada beberapa unsur dimensi manusia secara psikologis dan 

sosiologis yang menurut penulis layak untuk kita bahas dalam 

kaitannya dengan terbentuknya karakter pada manusia. Unsur-unsur ini 

kadang juga menunjukkan bagaimana karakter sesorang. Unsur-unsur 

tersebut antara lain sebagai berikut:
52

 

1) Sikap 

Sikap sesorang biasanya adalah bagian karakternya, bahkan 

dianggap sebagai cerminan karakter seseorang tersebut. Tentu saja 

tidak sepenuhnya benar, tetapi dalam hal ini tertentu sikap 

seseorang terhadap sesuatu yang ada hadapannya, biasanya 

menunjukkan bagaimana karakternya. 

2) Emosi  

                                                           
52

 Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 167. 
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Kata emosi diadopsi dari bahasa latin emovere (e berarti luar 

dan movere artinya bergerak). Sedangkan, dalam bahsa perancis 

adalah emouvoire yang artinya kegembiraan. Emosi adalah bumbu 

kehidupan. Sebab, tanpa emosi, kehidupan manusia akan terasa 

hambar. Manusia selalu hidup dengan berpikir dan merasa. 

 

 

3) Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari 

faktor sosiopsikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu “benar” 

atau “salah” atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, dan 

intuisi sangatlah penting untuk membangun watak dan karakter 

manusia. Jadi, kepercayaan itu memperkukuh eksistensi diri dan 

memperkukuh hubungan dengan orang lain. 

4) Kebiasaan dan Kemauan 

Kebiasaan adalah komponen kognitif dari faktor 

sosiopsikologis. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia yang 

menetap, berlangsung secara otomatis, tidak direncanakan. Ia 

merupakan hasil pelaziman yang berlangsung pada waktu yang 

lama atau sebagai reaksi khas yang diulangi berkali-kali. 

5) Konsepsi Diri 

Hal penting lainnya yang berkaitan dengan (pembangunan) 

karakter adalah konsepsi diri. Konsepsi diri penting karena 
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biasanya tidak semua orang cuek pada dirinya. Orang yang sukses 

biasanya adalah orang yang sadar bagaimana dia membentuk 

wataknya. 

 

 

 

 

d. Nilai-nilai Karakter 

Berdasarkan kajian berbagai nilai agama, norma sosial, peraturan 

atau hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah 

teridentifikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan menjadi lima nilai 

utama, yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan. Berikut adalah daftar dan deskripsi ringkas nilai-nilai 

utama yang dimaksud.
53

 

1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan 

Nilai ini bersifat religius. Dengan kata lain, pikiran, perkataan, 

dan tindakan seseorang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-

nilai keutuhan dan/atau ajaran agama. 

2. Nilai-nilai karakter hubungannya dengan diri sendiri 

Ada beberapa nilai karakter yang berhubungan dengan diri 

sendiri. Berikut beberapa nilai tersebut. 
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(Jogjakarta: Diva Press, 2013), 36-41. 
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a. Jujur 

b. Bertanggungjawab 

c. Bergaya hidup sehat 

d. Disiplin 

e. Kerja keras 

f. Percaya diri 

g. Berjiwa wirausaha 

h. Berpikir logis, kreatif, dan inovatif 

i. Mandiri 

j. Ingin tahu 

k. Cinta ilmu 

3. Nilai karakter hubungannya dengan sesama 

a. Sadar hak dan kewajiban diri dan orang lain  

b. Patuh pada aturan-aturan social 

c. Menghargai karya dan prestasi orang lain 

d. Santun 

e. Demokratis  

4. Nilai karakter hubungannya dengan lingkungan 

Hal ini berkenaan dengan kepedulian terhadap sosial dan 

lingkungan. Nilai karakter tersebut berupa sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkunga alam 

sekitarnya. Selain itu, mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin 
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memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

 

 

 

 

5. Nilai kebangsaan 

Nilai kebangsaan artinya cara berpikir, bertindak, dan wawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompok. 

a. Nasionalis 

b. Menghargai keberagaman 

 

6. Hubungan antara Kompetensi Kepribadian Guru dan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pramuka dengan Karakter Siswa. 

Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman 

kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan 

pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur 

yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi Tuhannya, diri 

sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. Oleh karena itu, penanaman 

pendidikan karakter tidak bisa hanya sekedar menstransfer ilmu 

pengetahuan. Penanaman pendidikan karakter perlu proses dan 
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pembiasaan dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, maupun 

media massa.
54

 

Di lingkungan sekolah, pengalaman belajar dan proses 

pembelajaran bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta 

didik. Agar proses pembelajaran tersebut berhasil guna, peran guru sebagai 

sosok panutan sangat penting dalam menentukan proses pembudayaan dan 

pemberdayaan yang mencakup pemberian contoh, pembelajaran, 

pembiasaan, dan penguatan harus dikembangkan secara sistemik, holistik, 

dan dinamis.
55

 

Guru sebagai teladan bagi murid-muridnya harus memiliki sikap 

dan kepribadian utuh yang dapat dijadikan tokoh panutan idola dalam 

seluruh segi kehidupannya. Karenanya guru harus selalu berusaha memilih 

dan melakukan perbuatan yang positif.
56

 Sesuai  UU Sistem Pendidikan 

Nasional Tahun 2003 pasal 1 yang intinya pendidik diharapkan mampu 

mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral.
57

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, guru dapat diibaratkan 

sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya bertanggungjawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam 

hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga 
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perjalanan mental, emosional, kreatifitas, moral, dan spiritual yang lebih 

dalam dan kompleks.
58

 Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi 

personal atau kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam 

proses pembentukan pribadinya.
59

 

Guru yang menguasai kompetensi kepribadian akan sangat 

membantu upaya pengembangan karakter siswa. Dengan menampilkan 

sosok yang bisa digugu (didengar nasehatnya) dan ditiru (diikuti), secara 

psikologis anak cenderung merasa yakin dengan apa yang sedang 

diajarkan guru. Bukti kuantitatif kepribadian guru adalah motivasi 

berprestasi siswa. Sementara bukti kualitatif yang erat kaitannya dengan 

kepribadian guru adalah motivasi beprestasi siswa.
60

 

Pada dasarrnya, tujuan sekolah dan madrasah adalah menyiapkan 

manusia-manusia berkualitas, baik secara intelektual, integritas, maupun 

peranannya dalam bermasyarakat. Untuk itu, sekolah harus membekali diri 

dengan kurikulum yang memadai seperti melaksanakan kegiatan 

ekstrakurikuler, sehingga dapat mengembangkan potensi dan keterampilan 

peserta didik.
61

 

Disamping mengembangkan bakat dan keterampilan, ekskul juga 

dapat membentuk watak dan kepribadian peserta didik, karena dalam 

kegiatan ini biasanya ditanamkan disiplin, kebersihan lingkungan dan lain-
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lain.
62

 Sebagai contoh dari kegiatan ekskul yang dapat digunakan untuk 

pengembangan peserta didik ini salah satunya adalah Gerakan Praja Muda 

Karana (Pramuka). Gerakan Pramuka Indonesia memiliki lambang tunas 

kelapa, merupakan wadah pemberdayaan generasi muda yang memiliki 

keanggotaan terbesar di dunia dan tersebar dalam berbagai tingkatan. 

Gerakan ini dikembangkan untuk memberdayakan generasi muda dengan 

memberi dukuang moril dan materiil yang memadai agar menjadi generasi 

berkualitas, yang berwatak, berkepribadian religius, berkemampuan, dan 

mandiri.
63

 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka kerangka 

berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika kompetensi kepribadian guru dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

baik, maka karakter siswa juga akan baik.  

2. Jika kompetensi kepribadian guru dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

rendah, maka karakter siswa juga akan rendah.  

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 
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didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat 

dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

belum jawaban yang empirik.
64

 

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis teori yang telah penulis 

sampaikan di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis alternatif (Ha) dan 

hipotesisi nihil (Ho) sebagai berikut : 

1. Ha : Terdapat korelasi positif antara kompetensi kepribadian guru dan 

 kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa kelas V  

 MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Ho : Tidak terdapat korelasi antara kompetensi kepribadian guru dan  

 kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa kelas V 

 MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian Kuantitatif 

Rancangan penelitian ini terdiri dari 3 variabel, dimana variabel pada 

dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.
65

 Variabel pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kompetensi kepribadian guru (X1) dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

(X2) sebagai variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen karakter siswa (Y). 

2. Karakter siswa variabel dependen (Y) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen 

kompetensi kepribadian guru (X1) dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

(X2). 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetap subyek dan benda 

alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar obyek/subyek yang dipelajari, 

tetapi meliputi seluruh karakter/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek 

itu.
66

 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V di MIN Paju 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 28 siswa. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi itu.
67

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan 

sampel nonprobability sampling (sampel jenuh). Sampel jenuh adalah 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

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

dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang sangat kecil.
68
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C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
69

 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data tentang kompetensi kepribadian guru di MIN Paju Ponorogo. 

2. Data tentang kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIN Paju Ponorogo. 

3. Data tentang karakter siswa kelas V di MIN Paju Ponorogo. 

Untuk pengumpulan data tersebut digunakan angket yang jawabannya 

mengacu pada Skala Likert disebut pula dengan Summated Rating Scale. 

Skala ini merupakan skala yang paling sering dan yang paling luas digunakan 

dalam penelitian, karena skala ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap 

tingkat intensitas sikap/perilaku atau perasaan responden. Untuk mendapatkan 

skala seperti yang dimaksud Likert, instrumen harus didesain sedemikian rupa, 

umumnya menggunakan pernyataan tertutup dengan 4 alternatif jawaban 

secara berjenjang. Jenjang jawaban tersebut adalah “Selalu, Sering, Kadang-

kadang, Tidak Pernah”.
70

 

 

 

 

Tabel. 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Pengumpulan Data 
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Variabel 

Penelitian 
Sub variabel Indikator 

Nomor 

Item 

Kompetensi 

kepribadian 

guru (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Memiliki 

kepribadian 

yang berwibawa 

a. Bertindak sesuai norma 

religius 

b. Memiliki perilaku yang 

disegani siswa 

18,20,21 

 

5,9,24 

2. Berakhlak mulia 

dan menjadi 

teladan 

a. Memiliki perilaku yang 

diteladani siswa 

b. Memiliki perilaku yang 

berpengaruh positif 

terhadap peserta didik 

3,14,22 

 

6,16,25 

3. Kepribadian 

yang mantab 

dan stabil 

a. Bertindak sesuai norma 

hukum 

b. Bertindak sesuai norma 

sosial 

1,26,30 

 

2,4,7 

4. Kepribadian 

yang dewas 

a. Menampilkan 

kemandirian bertindak 

sebagai pendidik 

b. Memiliki etos kerja 

sebagai pendidik 

13,18,29 

 

 

12,23,27 

5. Kepribadian 

yang arif 

a. Menampilkan tindakan 

yang didasarkan pada 

kemanfaatan peserta 

didik, sekolah, dan 

masyarakat 

b. Menunjukkan 

keterbukaan dalam 

berfikir dan bertindak 

8,10,15 

 

 

 

 

11,17,19 
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Kegiatan 

ekstrakurikuler 

pramuka (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kepribadian 

 

 

 

 

 

a. Memiliki kepribadian 

yang beriman, bertakwa, 

dan berakhlak mulia 

b. Menjunjung tinggi nilai 

luhur bangsa 

c. Taat hukum dan disiplin 

2,7,14 

 

 

12,27,29 

 

1,3,4,8 

2. Kenegaraan  

 

 

a. Menjadi warga Negara 

yang berjiwa pancasila 

b. Setia dan patuh kepada 

NKRI 

c. Menjadi anggota 

masyarakat yang baik 

dan berguna 

18,22,23 

 

16,19,21 

 

5,6,10,11,

17 

3. Bermasyarakat 

 

 

 

 

 

 

a. menjadi manusia yang 

tinggi kecerdasan dan 

keterampilannya 

b. menjadi manusia yang 

kuat dan sehat fisiknya 

c. menjadi manusia yang 

memiliki budi pekerti 

dan moral yang baik 

15,24,28 

 

 

13,20,26 

 

 

9,25,30 

Karakter siswa 

(Y) 

1. Religius  a. cinta damai, toleransi, 

menghargai teman 

b. teguh akan pendiriannya 

c. tidak melakukan 

kekerasan  

d. tidak memaksakan 

kehendak 

1,26 

 

12,15 

18,28 

 

2,30 

 

2. Mandiri  

 

a. menumbuhkan daya 

berfikir dan bertindak 

13,20 
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kreatif 

b. menjadi kemandirian 

yang ulet 

c. berani dalam 

menghadapi segala hal 

d. terus menggali akan 

pengetahuan 

 

7,16 

 

11,27 

 

24,25 

 

3. Nasionalis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar 

b. memberikan 

penghargaan hasil 

prestasi warga di 

sekolah 

c. melalukan upacara rutin 

sekolah dan hari-hari 

besar nasional 

d. memiliki tata tertib 

sekolah 

3,29 

 

 

8,17 

 

 

 

4,14 

 

 

5,21 

4. Integritas a. Menyediakan tempat 

barang temuan 

b. Bertanggungjawab 

dengan pekerjaanya 

c. Berlaku adil pada 

semua 

6,23 

 

10,19 

 

9,22 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 
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Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila 

peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang 

bias diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok 

digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah 

yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertutup atau 

terbuka, dapa diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos, atau internet.
71

 Dalam penelitian ini, angket yang diberikan 

berupa pertanyaan digunakan untuk memperoleh data tentang kompetensi 

kepribadian guru dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, serta karakter 

siwa kelas V MIN Paju Ponorogo. Dalam pengumpulan data 

menggunakan angket yang mengacu pada skala likert dengan skor sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3.2 Skor Alternatif Jawaban 
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Selalu 4 

Sering 3 

Kadang-kadang 2 

Tidak Pernah 1 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis/gambar.72 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang profil sekolah, 

sejarah, letak geografis, struktur organisasi, data tentang guru, siswa, 

sarana dan prasarana yang ada di MIN Paju Ponorogo 

 

E. Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data 

dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan 

diinterpretasi. Kegunaan analisis ialah mereduksikan data menjadi perwujudan 

yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah 

penelitian dapat ditelaah serta diuji.
73

 

 

1. Analisis Data Pra Penelitian 

a. Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan 

atau kesahihan suatu alat ukur.
74

 

Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang akurat maka 

pengolahan dan analisis data ini menggunakan bantuan komputer 

program SPSS versi 16.0 for windows. 
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Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor item pertanyaan hasil uji coba dengan skor total 

menggunakan metode korelasi product moment. 

Kriteria dari validitas setiap item pertanyaan adalah apabila 

koefisien korelasi rhitung positif dan lebih besar atau sama dengan rtabel 

maka item tersebut dikatakan valid dan sebaliknya apabila rhitung negatif 

atau lebih kecil dari rtabel maka item tersebut dikatakan tidak valid 

(drop). Selanjutnya apabila terdapat item-item pertanyaan yang tidak 

memenuhi kiteria validitas (tidak valid), maka item tersebut akan 

dikeluarkan dari angket. Nilai rtabel yang digunakan untuk subyek (N) 

sebanyak 23 adalah mengikuti ketentuan df=N-2, berarti 23-2=21 

dengan menggunakan taraf signifikan 5% maka diperoleh rtabel = 

0,413.75 

 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Kompetensi Kepribadian Guru 

No Rhitung Rtabel Hasil 

1 0.382 0.413 Drop 

2 0.770 0.413 Valid 

3 0.616 0.413 Valid 

4 0.734 0.413 Valid 

5 0.770 0.413 Valid 

6 0.560 0.413 Valid 

7 0.420 0.413 Valid 

8 0.526 0.413 Valid 

9 0.609 0.413 Valid 
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Pustaka Felicha, 2016), 95. 
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10 0.737 0.413 Valid 

11 0.699 0.413 Valid 

12 0.355 0.413 Drop 

13 0.731 0.413 Valid 

14 0.160 0.413 Drop 

15 0.764 0.413 Valid 

16 0.922 0.413 Valid 

17 0.624 0.413 Valid 

18 0.709 0.413 Valid 

19 0.650 0.413 Valid 

20 0.699 0.413 Valid 

21 0.791 0.413 Valid 

22 0.732 0.413 Valid 

23 0.756 0.413 Valid 

24 0.774 0.413 Valid 

25 0.435 0.413 Valid 

26 0.652 0.413 Valid 

27 0.846 0.413 Valid 

28 0.625 0.413 Valid 

29 0.715 0.413 Valid 

30 0.790 0.413 Valid 

 

 Untuk variabel kompetensi kepribadian guru, dari jumlah 

30 soal ada 27 item soal yang valid yaitu nomor 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28

,29,30. Tercantum pada skor jawaban angket.
76

 Hasil perhitungan 

validitas butir soal instrumen penelitian variabel kompetensi 

kepribadian guru juga diketahui.
77

 

 

Tabel 3.4 Rekapitulasin Uji Validitas Item Instrumen 

Penelitian Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 
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77
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No Rhitung Rtabel Hasil 

1 0.700 0.413 Valid 

2 0.545 0.413 Valid 

3 0.638 0.413 Valid 

4 0.689 0.413 Valid 

5 0.592 0.413 Valid 

6 0.640 0.413 Valid 

7 0.287 0.413 Drop 

8 0.671 0.413 Valid 

9 0.792 0.413 Valid 

10 0.737 0.413 Valid 

11 0.784 0.413 Valid 

12 0.747 0.413 Valid 

13 0.679 0.413 Valid 

14 0.771 0.413 Valid 

15 0.703 0.413 Valid 

16 0.738 0.413 Valid 

17 0.729 0.413 Valid 

18 0.754 0.413 Valid 

19 0.695 0.413 Valid 

20 0.757 0.413 Valid 

21 0.864 0.413 Valid 

22 0.564 0.413 Valid 

23 0.663 0.413 Valid 

24 0.600 0.413 Valid 

25 0.784 0.413 Valid 

26 0.516 0.413 Valid 

27 0.772 0.413 Valid 

28 0.781 0.413 Valid 

29 0.728 0.413 Valid 

30 0.675 0.413 Valid 

 

Untuk variabel kegiatan ekstrakurikuler pramuka, dari 

jumlah 30 soal ada 29 item soal yang valid yaitu nomor 

1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
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,27,28,29,30. Tercantum pada skor jawaban angket.
78

 Hasil 

perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian variabel 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka juga diketahui.
79

 

 

 

 

 

Tabel 3.5 Rekapitulasi Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Karakter Siswa 

No Rhitung Rtabel Hasil 

1 0.555 0.413 Valid 

2 0.595 0.413 Valid 

3 0.645 0.413 Valid 

4 0.450 0.413 Valid 

5 0.491 0.413 Valid 

6 0.223 0.413 Drop 

7 0.676 0.413 Valid 

8 0.795 0.413 Valid 

9 0.649 0.413 Valid 

10 0.730 0.413 Valid 

11 0.041 0.413 Drop 

12 0.536 0.413 Valid 

13 0.567 0.413 Valid 

14 0.607 0.413 Valid 

15 0.295 0.413 Drop 

16 0.310 0.413 Drop 

17 0.707 0.413 Valid 

18 0.534 0.413 Valid 

19 0.466 0.413 Valid 

20 0.449 0.413 Valid 

21 0.737 0.413 Valid 
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22 0.620 0.413 Valid 

23 0.558 0.413 Valid 

24 0.736 0.413 Valid 

25 0.425 0.413 Valid 

26 0.643 0.413 Valid 

27 0.704 0.413 Valid 

28 0.684 0.413 Valid 

29 0.455 0.413 Valid 

30 0.561 0.413 Valid 

 

Untuk variabel karakter siswa, dari jumlah 30 soal ada 26 

item soal yang valid yaitu nomor 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

,30, tercantum pada skor jawaban angket.
80

 Hasil perhitungan butir 

soal instrumen penelitian variabel karakter siswa juga diketahui.
81

 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas mempunyai pengertian bahwa suatu instrument cukup 

kuat dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik.
82

 Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam 

penelitian ini dilakukan secara internal consistency, dengan cara 

mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh 

dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk 

memprediksi reliabilitas instrumen.
83
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Untuk menguji reliabilitas instrumen, dalam penelitian ini 

dilakukan dengan Internal Consistency dilakukan dengan cara 

menentukan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh di 

analisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis data dapat digunakan 

untuk memprediksi reliabilitas instrumen.
84

 Adapun untuk 

menganalisis reliabilitas instrumen menggunakan teknik Alpha 

Cronbach dengan bantuan program SPSS versi 16.0 for windows. 

Kriteria dari reliabilitas instrument penelitian adalah apabila harga 

cronbach alfa lebih besar dari 0,6 maka instrumen tersebut dikatakan 

reliabel dan sebaliknya apabila harga cronbach alfa kurang dari 0,6 

maka instrumen tersebut dikatakan tidak reliabel.
85

 

Tabel 3.6 Rekapitulasi Uji Reliabilitas Item Instrumen 

Penelitian 

Variabel 
Jumlah Item 

Soal 

Croncbach 

Alfa 
Keterangan 

Kompetensi 

Kepribadian Guru 

30 0,950 Reliabel 

Kegiatan 

Ekstrakurikuler 

Pramuka 

30 0,962 Reliabel 

Karakter Siswa 30 0,918 Reliabel 

 

Dari keterangan tabel di atas, diketahui bahwa masing-masing 

variabel memiliki nilai croncbach alfa lebih dari 0,6. Dengan 
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demikian variabel kompetensi kepribadian guru, kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka, dan karakter siswa dikatakan reliabel. 

Adapun perhitungan croncbach alfa dapat diketahui.86 

 

2. Analisis Data Hasil Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.87 

Langkah-langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah: 

a. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistika kita perlu mengetahui 

asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Uji persyaratan ini 

berlaku untuk penggunaan rumus parametrik yang diasumsi normal 

yaitu uji normalitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji 

normalitas data tentang korelasi kompetensi kepribadian guru dan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa MIN Paju 

Ponorogo. 

Uji normalitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik Uji 

Kolmogorov Smirnov dan pengujiannya menggunakan SPSS versi 16.0 

for windows. Kriteria dari normalitas data penelitian adalah apabila 
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signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dikatakan 

berdistribusi normal.88 

 

 

b. Uji Hipotesis 

 Untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 penulis 

menggunakan teknik analisis statistik korelasi product moment yang 

digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan dan arah hubungan 

antara dua variabel. Penulis menggunakan teknik tersebut karena jenis 

data yang digunakan merupakan data yang berbentuk interval. Dengan 

rumus berikut ini. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 𝑥𝑦 − ( 𝑥)( 𝑦)

  𝑁 𝑥2 −  ( 𝑥2)  𝑁 𝑦2 −  ( 𝑦2) 
 

Di mana: 

𝑟𝑥𝑦 = Angka Indeks Korelasi Product Moment 

∑𝑥 = Jumlah seluruh nilai X 

∑𝑦 = Jumlah seluruh nilai Y 

∑𝑥𝑦 = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y 

𝑁 = Number of cases
89

 

Untuk menganalisis data tersebut peneliti menggunakan bantuan 

program SPSS. 
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Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah 3 penulis menggunakan metode statistik dengan 

teknik korelasi berganda, karena penulis ingin mencari kekuatan dan 

arah hubungan antara dua variabel X secara bersama-sama dengan 

variabel Y, dengan rumus berikut. 

𝑅𝑥1𝑥2𝑦 =  
𝑟2

𝑥1𝑦 + 𝑟2
𝑥2𝑦 − 2 𝑟𝑥1𝑦  𝑟𝑥2𝑦  𝑟𝑥1𝑥2 

1 − 𝑟2
𝑥1𝑥2

 

Di mana: 

𝑅𝑥1𝑥2𝑦 = Korelasi antara variabel x1 dan x2 secara bersama-sama 

dengan variabel y 

𝑟𝑥1𝑦 = Korelasi product moment antara x1 dengan y 

𝑟𝑥2𝑦 = Korelasi product moment antara x2 dengan y 

𝑟𝑥1𝑥2 = Korelasi product moment antara x1 dengan x2 

Dengan langkah-langkah berikut ini.
90

 

1) Membuat hipotesis 

Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X1 dan 

X2 dengan variabel Y. 

Ho : Ada hubungan yang signifikan antara variabel X1 dan X2 

dengan variabel Y. 
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2) Menentukan taraf signifikan 

3) Menghitung nilai Fhitung dan Ftabel, dengan rumus Fhitung sebagai 

berikut: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

𝑅2

𝑘

(1−𝑅2)

(𝑛−𝑘−1)

 

Di mana: 

R = Koefisien korelasi ganda 

k = Jumlah variabel Independen 

n = Jumlah data 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹(𝑘, 𝑛 − 𝑘 − 1) 

4) Membuat keputusan 

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ho ditolak 

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ho diterima 

Untuk menganalisis data tersebut peneliti menggunakan bantuan 

program SPSS. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.  Sejarah Berdirinya Madrasah 

Lembaga pendidikan MIN Paju terletak ± 3 km dari kota 

Ponorogo, tepatnya di Kelurahan Paju Kecamatan Kota Ponorogo. 

Berada diatas area seluas 396 m
2
 

MIN Paju berawal dari Madrasah Ibtidaiyah Fillial Bogem yang 

terletak di Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo, yang pada 

perkembangannya ternyata masyarakat lingkungan tidak ada perhatian 

terutama tidak adanya minat menyekolakan putra-putrinya ke 

Madrasah. Sehingga sebagai alternatif pemecahan adalah harus relokasi 

di daerah lain.  

Alhamdulillah masih dalam wilayah kota, di Kelurahan Paju 

Kecamatan Ponorogo, Madrasah mendapat tanah wakaf dari keluarga 

Ibu Rohmah untuk lokasi Pembangunan Madrasah. 

Pada tanggal 03 Februari 1997 Madrasah ini telah berubah status 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Paju yaitu MIN 6 yang sekaligus 

satu-satunya MIN pertama di wilayah Kecamatan Kota Ponorogo, 

namun masih bertempat di rumah Ibu Rohmah. 

Perkembangan gedung MIN 6 baru terealisir 1 tahun setelah 

penegerian yaitu tahun 1998 yang merupakan dana dari APBN 

Kabupaten Ponorogo dan pada tahun 1999 mendapatkan dana dari 
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Proyek Inpres TA 1998/1999 untuk pembangunan 2 lokasi (kelas) dan 1 

kantor. 

Sejak penegerian dan menempati gedung MIN 6, sampai sekarang 

madrasah tetap eksis dalam menunjang program pemerintah untuk 

mengembangkan anak didik yang memiliki integritas kepribadian yang 

utuh, cerdas, trampil, dan mampu menjadi uswatun hasanah di tengah-

tengah masyarakat. 

Adapun yang menjadi latar belakang berdirinya MIN di 

Kecamatan Ponorogo ini adalah adanya tuntutan dan harapan 

masyarakat tentang pentingnya pendidikan berciri khas Islam di tengah-

tengah lingkungan masyarakat yang agamis. 

Dengan mengacu pada gambaran singkat dan latar belakang inilah 

kini MIN 6 mulai berbenah diri untuk memenuhi segala harapan, 

tuntutan masyarakat agar nantinya MIN 6 menjadi Madrasah yang 

berkualitas yang mendapatkan dukungan pemerintah maupun 

masyarakat sekitar.  

2.  Profil Sekolah 

a.  Nama Sekolah   : MIN 6 Ponorogo 

b.  Alamat    : JL. KH. Al-Muhtarom Kel. Paju 

c.  Nomor Pokok Sekolah (NPSN) : 2051040120510438 

d.  Nomor Pokok Statistik (NSS) : 110010 

e.  Tahun Pendirian   : 1997 

f.  Jenjang Akreditasi  : B 
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g.  Luas tanah   :450,30 m
2
 

h.  Luas bangunan   : 427,40 m
2
 

i.  Status kepemilikan tanah : Tanah BMN dan tanah wakaf 

j.  Tanda bukti kepemilikan tanah : - 

k.  Jumlah murid TP 2016/2017 :172 

l.  Jumlah rombongan belajar : 8 

m.  Jumlah guru dan karyawan : 16 

n.  Jumlah ruang belajar  : 8 

o.  Kegiatan belajar mengajar : Pagi 

p.  Jarak ke pusat kecamatan : 3 km 

q.  Jarak ke pusat otoda    : 1,5 km 

r.  Terletak pada lintasan  : Desa 

s.  Jumlah keanggotaan rayon : 14 sekolah 

t.  Organisasi penyelenggara : Departemen Agama 

3.  Letak Geografis MIN Paju Ponorogo 

MIN Paju terletak di Jl. KH. Al-Muhtarom No. 8. Ds. Prayungan, 

Kel. Paju, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. 

Kode pos 63415.Secara geografis sekolah ini termasuk dalam 

lingkungan pedesaan dan memanfaatkan asset dari desa. 

Adapun batas-batas MIN 6 Ponorogo diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk 

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. H. Marzuki 
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c. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan masjid. 

4.  Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan 

a.  Visi  

“TERWUJUDNYA MADRASAH YANG BERWAWASAN 

QUR’ANI, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING” 

Indikatornya : 

1)  Tenaga Pendidik dan Kependidikan berkualitas berwawasan 

Islami 

2)  Output lulusan berkualitas mampu menerapkan nilai-nilai 

dalam lingkungan hidupnya 

3)  Output lulusan berkualitas ditandai dengan keunggulan prestasi 

dalam US dan UAMBD, Kemampuan bahasa Arab/Inggris, 

olah raga dan seni 

4)  Peserta didik mampu bersaing dalam perlombaan baik bidang 

akademik maupun non akademik 

5)  Tercipta lingkungan madrasah aman, nyaman, bersih, sehat, 

dan indah bernuansa islami 

6)  Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang 

lengkap 

7)  Terjadinya peningkatan kualitas setiap elemen terkait dari 

waktu ke waktu 

b.  Misi  
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1)  Meningkatkan kualitas pendidik 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 akhlaqul karimah semua 

subyek 

5)  Mengembangkan kemampuan berbahasa arab dan inggris 

untuk anak-anak 

6)  Membantu dan memfasilitasi setiap siswa untuk mengali dan 

mengembangkan potensi dirinya (khususnya bidang seni dan 

olah raga) sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal 

7)  Menumbuhkan semangat keunggulan kualitas secara intensif 

kepada seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik 

maupun non akademik 

8)  Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, nyaman, 

bersih, sehat dan indah bernuansa islami 

9)  Menerapkan manajemen partisipatif melibatkan seluruh warga 

madrasah dan komite madrasah  

 

c.  Tujuan Pendidikan 
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1)  Tujuan Pendidikan Dasar 

a)  Meningkatkan keimanan dan ketakwaanserta akhlak mulia  

b)  Meningkatkan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan 

tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik 

c)  Membekali peserta didik dengan pengetahuan yang 

memadai agar dapat melanjutkan kejenjang pendidikan 

yang lebih tinggi 

d)  Mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan nasional 

e)  Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

f)  Menunjang kelestarian dan keragaman budaya 

g)  Mendorong tumbuh kembangnya kesetaraan gender 

h)  Mengembangkan visi, misi, tujuan sekolah dan ciri khas 

sekolah    

2)  Tujuan Pendidikan Madrasah 

Tujuan madrasah yang ingin dicapai pada tahun pelajaran 

2017/2018 adalah sebagai berikut: 

a)  Terwujudnya peserta didik yang meningkatkan 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikapnya sesuai dengan 

kompetensi inti 

b)  Terlaksananya proses belajar mengajar dan bimbingan 

secara aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan dengan 

pendekatan saintifik untuk mencapai KI 1 (Sikap spiritual) 
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c)  KI 2 (Sikap Sosial), KI 3 (Pengetahuan), dan KI 4 

(Ketrampilan) pada kelas I dan IV 

d)  Terlaksananya kegiatan pengembangan diri dalam bidang 

seni sehingga memiliki tim kesenian yang siap pakai, baik 

tingkat Madrasah, Kecamatan, Kabupaten, maupun provinsi 

e)  Meningkatkan kegiatan keagamaan di lingkungan 

madrasah: sholat dhuha, jamaah sholat zhuhur, tadarus Al-

Qur’an, kaligrafi, dan tartil Al-Qur’an 

f)  Meningkatkan kegiatan kepedulian social di lingkungan 

madrasah bhakti social dan Jum’at peduli, 90% lulusan 

MIN 6 dapat diterima di SMP/MTs/Pondok pesantren 

favorit di wilayah Kabupaten Ponorogo dan sekitar 

g)  Berprestasi dalam even berbagai lomba akademis di tingkat 

Kabupaten/Provinsi 

h)  Meningkatkan manajemen parsitipatif warga madrasah, 

diterapkannya manajemen pengendalian mutu madrasah, 

terjadi peningkatan animo siswa baru, dan peningkatan 

kualitas dengan nilai A pada Akademik Madrasah 

i)  Madrasah mampu memberikan layanan penunjang 

pendidikan, Perpustakaan, Laboratorium, Koperasi, UKS, 

Bimbingan Konseling, Kantin, Mushola secara maksimal 
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j)  99% siswa memiliki kesadaran yang tinggi dalam 

melaksanakan kewajiban ibadah wajib dan bertindak sesuai 

ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari 

k)  Menjadikan Madrasah Adiwiyata yang bercita positif yang 

menjadi pilihan masyarakat.           

5.  Struktur Organisasi MIN Paju Ponorogo 

Adapun struktur organisasi madrasah ibtidaiyah negeri 6 

Ponorogo dapat diketahui.
91

 

6.  Keadaan Guru dan Siswa MIN Paju Ponorogo 

a)  Keadaan Guru 

Berdasarkan data dokumentasi yang telah diperoleh oleh 

peneliti secara keseluruhan guru MIN 6 Ponorogo berjumlah 15 

guru dan 1 karyawan.Guru MIN 6 Ponorogo mempunyai jenjang 

pendidikan S1dan ada yang S2. Adapun keadaan guru di MIN Paju 

dapat diketahui.
92

 

b)  Keadaan siswa 

Berdasarkan data dokumentasi yang telah diperoleh oleh 

peneliti jumlah siswa di MIN 6 Ponorogo tahun 2017-2018. 

Dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Siswa 
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No Kelas Jumlah 

1 I A 15 

2 I B 13 

3 II 26 

4 III A 16 

5 III B 16 

6 IV 26 

7 V 28 

8 VI A 16 

9 VI B 17 

   

7.  Sarana Prasarana 

Sarana meliputi semua peralatan dan perlengkapan yang 

digunakan selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Sedangkan prasarana adalah mencangkup semua komponen yang secara 

tidak langsung menunjang dalam kegitan PBM. 

 

 

 

 

 

B.  Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Kompetensi Kepribadian Guru di Kelas V 

MIN Paju Ponorogo 

Untuk mengetahui data kompetensi kepribadian guru, peneliti 

memberikan angket kepada siswa kelas V MIN Paju Ponorogo yang 
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berjumlah 28 siswa. Setelah diketahui skor jawaban angket, lalu 

mencari mean dan standar deviasi dari data yang sudah diperoleh. 

Adapun skor variabel kompetensi kepribadian guru dapat diketahui.
93

 

Berikut tabel perhitungan mean dan standar deviasi. 

 

Tabel 4.2 Deskripsi Data Kompetensi Kepribadian Guru 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 28 52 100 78.18 14.647 

Valid N (listwise) 28     

 

Data di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan angket kompetensi kepribadian guru yang diberikan 

kepada siswa kelas V MIN Paju Ponorogo. Dari perhitungan tersebut 

dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah sampel yaitu 28 siswa, 

nilai mean sebesar 78,18, pada nilai standar deviasi sebesar 14,647, 

nilai minimum atau nilai terendah adalah 52, sedangkan nilai 

maksimumnya adalah 100. 

Untuk menentukan tingkatan kompetensi kepribadian guru itu 

tinggi, sedang, atau rendah maka dilanjutkan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx = 78,18 + 1.14,647 

                                                           
93

 Lampiran 12 



66 
 

 

 = 78,18 + 14,647 

 =  92,827 (dibulatkan 93) 

Mx – 1.SDx = 78,18 – 1.14,647 

 = 78,18 – 14,647 

 = 63,533 (dibulatkan 64) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor di atas 93 

dikategorikan tinggi, skor di bawah 64 dikategorikan rendah, dan skor 

antara 64 sampai dengan 93 dikategorikan sedang. Untuk mengetahui 

lebih jelas tentang kompetensi kepribadian guru di kelas V MIN Paju 

Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

Tabel 4.3 Kategorisasi Kompetensi Kepribadian Guru di Kelas V 

MIN Paju Ponorogo 

No. Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 > 93 6 21,4% Tinggi 

2 64 - 93 16 57,2% Sedang 

3 < 54 6 21,4% Rendah 

Jumlah 28 100%  

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi 

kepribadian guru di kelas V MIN Paju Ponorogo siswa yang menjawab 
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dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 6 responden (21,4%), 

dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 16 responden 

(57,2%), dan dalam kategori rendah sebanyak 6 responden (21,4%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kompetensi 

kepribadian guru di kelas V MIN Paju Ponorogo adalah sedang 

 

 

 

 

 

2. Deskripsi Data tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di 

Kelas V MIN Paju Ponorogo 

Untuk mengetahui data kegiatan ekstrakurikuler pramuka, 

peneliti memberikan angket kepada siswa kelas V MIN Paju Ponorogo 

yang berjumlah 28 siswa. Setelah diketahui skor jawaban angket, lalu 

mencari mean dan standar deviasi dari data yang sudah diperoleh. 

Adapun skor variabel kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat 

diketahui.
94

 Berikut tabel perhitungan mean dan standar deviasi. 

Tabel 4.4 Deskripsi Data Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X2 28 35 112 79.07 18.627 

Valid N (listwise) 28     

 

Data di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan angket kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diberikan 

kepada siswa kelas V MIN Paju Ponorogo. Dari perhitungan tersebut 

dapat diketahui bahwa N merupakan jumlah sampel yaitu 28 siswa, 

nilai mean sebesar 79,07, pada nilai standar deviasi sebesar 18,627, 

nilai minimum atau nilai terendah adalah 35, sedangkan nilai 

maksimumnya adalah 112. 

Untuk menentukan tingkatan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

sedang, atau rendah maka dilanjutkan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Mx + 1.SDx = 79,07 + 1.18,627 

 = 79,07 + 18,627 

 =  97,697 (dibulatkan 98) 

Mx – 1.SDx = 79,07 – 1.18,627 

 = 79,07 – 18,627 

 = 60,443 (dibulatkan 60) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor di atas 98 

dikategorikan tinggi, skor di bawah 60 dikategorikan rendah, dan skor 

antara 60 sampai dengan 98 dikategorikan sedang. Untuk mengetahui 
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lebih jelas tentang kegitan ekstrakurikuler pramuka di kelas V MIN 

Paju Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5 Kategorisasi Kegiatan Ekstrakurikuler pramuka di 

Kelas V MIN Paju Ponorogo 

No. Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 > 98 5 17,9% Tinggi 

2 60 - 98 20 71,4% Sedang 

3 < 60 3 10,7% Rendah 

Jumlah 28 100%  

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di kelas V MIN Paju Ponorogo siswa yang 

menjawab dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 5 

responden (17,9%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 

20 responden (71,4%), dan dalam kategori rendah sebanyak 3 

responden (10,7%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka di kelas V MIN Paju 

Ponorogo adalah sedang 
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3. Deskripsi Data tentang Karakter Siswa di Kelas V MIN Paju 

Ponorogo 

Untuk mengetahui data karakter siswa, peneliti memberikan 

angket kepada siswa kelas V MIN Paju Ponorogo yang berjumlah 28 

siswa. Setelah diketahui skor jawaban angket, lalu mencari mean dan 

standar deviasi dari data yang sudah diperoleh. Adapun skor variabel 

karakter siswa dapat diketahui.
95

 Berikut tabel perhitungan mean dan 

standar deviasi. 

Tabel 4.6 Deskripsi Data Karakter Siswa 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Y 28 41 95 69.93 13.567 

Valid N (listwise) 28     

 

Data di atas merupakan output SPSS yang diperoleh dari hasil 

perhitungan angket karakter siswa yang diberikan kepada siswa kelas 

V MIN Paju Ponorogo. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui 

bahwa N merupakan jumlah sampel yaitu 28 siswa, nilai mean sebesar 

69,93, pada nilai standar deviasi sebesar 13,567, nilai minimum atau 

nilai terendah adalah 41, sedangkan nilai maksimumnya adalah 95. 

Untuk menentukan tingkatan karakter siswa sedang, atau rendah 

maka dilanjutkan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Mx + 1.SDx = 69,93 + 1.13,567 
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 = 69,93 + 13,567 

 =  83,497 (dibulatkan 84) 

Mx – 1.SDx = 69,93 – 1.13,567 

 = 69,93 – 13,567 

 = 56,363 (dibulatkan 56) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor di atas 84 

dikategorikan tinggi, skor di bawah 56 dikategorikan rendah, dan skor 

antara 56 sampai dengan 84 dikategorikan sedang. Untuk mengetahui 

lebih jelas tentang karakter siswa di kelas V MIN Paju Ponorogo dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 Kategorisasi Karakter Siswa di Kelas V MIN Paju 

Ponorogo 

No. Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 > 84 3 10,7% Tinggi 

2 56 - 84 21 75% Sedang 

3 < 56 4 14,3% Rendah 

Jumlah 28 100%  

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa karakter siswa di 

kelas V MIN Paju Ponorogo siswa yang menjawab dalam kategori 

tinggi dengan frekuensi sebanyak 3 responden (10,7%), dalam kategori 

sedang dengan frekuensi sebanyak 21 responden (75%), dan dalam 

kategori rendah sebanyak 4 responden (14,3%). Dengan demikian, 

secara umum dapat dikatakan bahwa karakter siswa di kelas V MIN 

Paju Ponorogo adalah sedang. 
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C.  Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistika perlu mengetahui 

asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. Dengan mengetahui 

asumsi dasar dalam menggunakan rumus nantinya, maka peneliti bisa 

lebih bijak dalam penggunaannya dan perhitungannya. Uji prasyarat 

ini berlaku untuk penggunaan rumus parametik yang datanya 

diasumsikan normal. Dalam penelitian ini uji normalitas yang 

digunakan peneliti adalah rumus Kolmogorov-Smirnov. Data yang di 

uji adalah tentang korelasi antara kompetensi kepribadian guru dan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa kelas V di 

MIN Paju Ponorogo yang dihitung dengan menggunakan program 

SPSS. 

a. Uji Normalitas Kompetensi Kepribadian Guru 

Pengujian normalitas data dengan menggunakan analisis 

Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil output SPSS pada Asymp.Sig 

(2-tailed) sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Kompetensi 

Kepribadian Guru 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kepribadian_Guru 

N 28 

Normal Parameters
a
 Mean 78.18 

Std. Deviation 14.647 

Most Extreme Differences Absolute .132 

Positive .114 

Negative -.132 

Kolmogorov-Smirnov Z .698 

Asymp. Sig. (2-tailed) .715 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan ini adalah sebagai 

berikut. 

Ha : Data berdistribusi normal 

Ho : Data tidak berdistribusi normal 

Dari tabel 4.8, hasil output pada Asymp.Sig (2-tailed) 

variabel kompetensi kepribadian guru diperoleh 0,715. Jika nilai 

signifikansi < 𝛼, maka  Ha ditolak dan Ho diterima, jika nilai 

signifikansi > 𝛼, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dimana 𝛼 = 

0,05, karena nilai signifikansi 0,715 > 0,05, maka Ha diterima dan 
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Ho ditolak. Artinya, data kompetensi kepribadian guru 

berdistribusi normal. 

b. Uji Normalitas Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Pengujian normalitas data dengan menggunakan analisis 

Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil output SPSS pada 

Asymp.Sig (2-tailed) sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pramuka 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Ekstrakurikuler_Pramuka 

N 28 

Normal Parameters
a
 Mean 79.07 

Std. Deviation 18.627 

Most Extreme Differences Absolute .069 

Positive .065 

Negative -.069 

Kolmogorov-Smirnov Z .363 

Asymp. Sig. (2-tailed) .999 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan ini adalah 

sebagai berikut. 

Ha : Data berdistribusi normal 

Ho : Data tidak berdistribusi normal 
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Dari tabel 4.9, hasil output pada Asymp.Sig (2-tailed) 

variabel kegiatan ekstrakurikuler pramuka diperoleh 0,999. Jika 

nilai signifikansi < 𝛼, maka  Ha ditolak dan Ho diterima, jika nilai 

signifikansi > 𝛼, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dimana 𝛼 = 

0,05, karena nilai signifikansi 0,999 > 0,05, maka Ha diterima dan 

Ho ditolak. Artinya, data kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

berdistribusi normal. 

c. Uji Normalitas Karakter Siswa 

Pengujian normalitas data dengan menggunakan analisis 

Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil output SPSS pada Asymp.Sig 

(2-tailed) sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Karakter 

Siswa 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Karakter_Siswa 

N 28 

Normal Parameters
a
 Mean 69.93 

Std. Deviation 13.567 

Most Extreme Differences Absolute .110 

Positive .080 

Negative -.110 

Kolmogorov-Smirnov Z .582 

Asymp. Sig. (2-tailed) .887 

a. Test distribution is Normal.  
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Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan ini adalah 

sebagai berikut. 

Ha : Data berdistribusi normal 

Ho : Data tidak berdistribusi normal 

Dari tabel 4.10, hasil output pada Asymp.Sig (2-tailed) 

variabel karakter siswa diperoleh 0,887. Jika nilai signifikansi < 𝛼, 

maka  Ha ditolak dan Ho diterima, jika nilai signifikansi > 𝛼, maka 

Ha diterima dan Ho ditolak. Dimana 𝛼 = 0,05, karena nilai 

signifikansi 0,887 > 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya, 

data karakter siswa berdistribusi normal. 

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Product Moment 

 Pengujian analisis korelasi data pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode statistik dengan teknik korelasi 

product moment, dengan rumus berikut ini. 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 𝑥𝑦 − ( 𝑥)( 𝑦)

  𝑁 𝑥2 −  ( 𝑥2)  𝑁 𝑦2 −  ( 𝑦2) 
 

Di mana: 

𝑟𝑥𝑦 = Angka Indeks Korelasi Product Moment 

∑𝑥 = Jumlah seluruh nilai X 

∑𝑦 = Jumlah seluruh nilai Y 

∑𝑥𝑦 = Jumlah hasil perkalian antara nilai X dan nilai Y 



77 
 

 

𝑁 = Number of cases
96

  

1) Analisis Korelasi Kompetensi Kepribadian Guru dengan 

Karakter Siswa Kelas V MIN Paju Ponorogo 

Untuk menganalisis data tentang korelasi kompetensi 

kepribadian guru dengan karakter siswa kelas V MIN Paju 

Ponorogo, peneliti menggunakan rumus korelasi product 

moment dengan bantuan program SPSS. Adapun hasil 

perhitungannya dapat dilihat pada output berikut ini: 

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Analisis Korelasi Kompetensi 

Kepribadian Guru dengan Karakter Siswa 

Correlations 

  Kepribadian_

Guru 

Karakter_

Siswa 

Kepribadian_Guru Pearson Correlation 1 .636
**
 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 28 28 

Karakter_Siswa Pearson Correlation .636
**
 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 28 28 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).  

 

 

Dari tabel di atas, diperoleh koefisien antara 

kompetensi kepribadian guru dengan karakter siswa sebesar 
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 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 107. 
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0,636. Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan ini adalah 

sebagai berikut ini. 

Ha : Ada korelasi positif yang signifikan antara 

kompetensi kepribadian guru dengan karakter siswa 

kelas V MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018. 

Ho : Tidak ada korelasi positif yang signifikan antara 

kompetensi kepribadian guru dengan karakter siswa 

kelas V MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018. 

Jika nilai koefisien korelasi > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ha diterima. 

Jika nilai koefisien korelasi < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ho ditolak. Jika 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,374, maka nilai 

koefisien korelasi 0,636 > 0,374, sehingga Ha diterima dan Ho 

ditolak. Artinya, ada korelasi positif yang signifikan antara 

kompetensi kepribadian guru dengan karakter siswa kelas V 

MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

2) Analisis Korelasi Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dengan 

Karakter Siswa Kelas V MIN Paju Ponorogo 

Untuk menganalisis data tentang korelasi kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa kelas V MIN 

Paju Ponorogo, peneliti menggunakan rumus korelasi product 
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moment dengan bantuan program SPSS. Adapun hasil 

perhitungannya dapat dilihat pada output berikut ini: 

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Analisis Korelasi Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pramuka dengan Karakter Siswa 

Correlations 

  Ekstrakurikuler_

Pramuka 

Karakter_

Siswa 

Ekstrakurikuler_

Pramuka 

Pearson Correlation 1 .881
**
 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 28 28 

Karakter_Siswa Pearson Correlation .881
**
 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 28 28 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).  

 

Dari tabel di atas, diperoleh koefisien antara kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa sebesar 0,881. 

Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan ini adalah sebagai 

berikut ini. 

Ha : Ada korelasi positif yang signifikan antara kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa kelas 

V MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Ho : Tidak ada korelasi positif yang signifikan antara 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan karakter 
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siswa kelas V MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018. 

Jika nilai koefisien korelasi > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ha diterima. 

Jika nilai koefisien korelasi < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ho ditolak. Jika 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,374, maka nilai 

koefisien korelasi 0,881 > 0,374, sehingga Ha diterima  dan 

Ho ditolak. Artinya, ada korelasi positif yang signifikan antara 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa kelas 

V MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

b. Uji Korelasi Berganda 

Untuk menganalisis data tentang korelasi kompetensi 

kepribadian guru dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan 

karakter siswa kelas V MIN Paju Ponorogo, peneliti menggunakan 

teknik korelasi berganda dengan bantuan program SPSS. Adapun 

hasil perhitungannya dapat dilihat pada output berikut ini. 

 

 

 

 

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Analisis Korelasi Kompetensi 

Kepribadian Guru dan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

dengan Karakter Siswa 
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Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .884
a
 .782 .764 6.589 .782 44.728 2 25 .000 

a. Predictors: (Constant), Ekstrakurikuler_Pramuka, 

Kepribadian_Guru 

    

b. Dependent Variable: 

Karakter_Siswa 

      

 

Dari tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 

0,884. Kemudian hasil koefisien korelasi diuji signifikansinya 

untuk mengetahui apakah koefisien tersebut dapat 

digeneralisasikan atau tidak. Adapun untuk mencari 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dan 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 adalah sebagai berikut. 

𝐹ℎ =

𝑅2

𝑘
(1−𝑅2)

(𝑛−𝑘−1)

 

𝐹ℎ =

0,8842

2
(1−0,884 2)

(28−2−1)

 

𝐹ℎ =

0,781456

2
(1−0,781456 )

(27)

 

𝐹ℎ =
0,390728

0,218544

27

 

𝐹ℎ =
0,390728

0,0080942222
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𝐹ℎ = 48,272457853 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹 𝑘;𝑛−𝑘−1  

 = 𝐹 2;28−2−1   

 = 𝐹 2;25  

 = (3,37) 

Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan ini adalah 

sebagai berikut ini. 

Ha :Ada korelasi positif yang signifikan antara kompetensi 

kepribadian guru dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

dengan karakter siswa kelas V MIN Paju Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018. 

Ho :Tidak ada korelasi positif yang signifikan antara 

kompetensi kepribadian guru dan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dengan karakter siswa kelas V MIN Paju 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ha ditolak. Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≥

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ha diterima. Karena 48,272457853  ≥ 3,37, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. Artinya, ada korelasi positif yang 

signifikan antara kompetensi kepribadian guru dan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa kelas V MIN Paju 

Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 
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D.  Interpretasi dan Pembahasan 

 Dalam penelitian ini, penulis mengamati tiga hal yang menjadi 

pokok pembahasan yaitu korelasi antara kompetensi kepribadian guru 

dengan karakter siswa kelas V MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018, korelasi antara kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan 

karakter siswa kelas V MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018, 

korelasi antara kompetensi kepribadian guru dan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dengan karakter siswa kelas V MIN Paju Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018, 

 Adapun untuk memberi interpretasi terhadap kuatnya hubungan 

korelasi, digunakan pedoman berikut ini.
97

 

 

 

Tabel 4.14 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,400 – 0,599 Cukup Kuat 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,000 – 1,999 Sangat Rendah 

 

1. Korelasi antara Kompetensi Kepribadian Guru dengan Karakter 

Siswa Kelas V MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 
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Nilai koefisien korelasi kompetensi kepribadian guru dengan 

karakter siswa adalah 0,636. Berdasarkan tabel 4.14, maka tingkat 

hubungan antara keduanya adalah kuat. Sehingga dapat dibuktikan 

bahwa kompetensi kepribadian guru sangat erat hubungannya dengan 

karakter siswa. Konstribusi atau sumbangan secara simultan variabel 

kompetensi kepribadian guru dengan karakter siswa adalah 40,4%, 

adapun 59,6% ditentukan oleh variabel lain. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Chaerul Rochman dan 

Heri Gunawan bahwa kompetensi kepribadian sangat besar 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para 

siswa.
98

 Guru sebagai manajer kelas memiliki peran untuk 

mengarahkan apa yang baik, menjadi teladan, sabar, dan penuh 

pengertian.
99

 Menurut E. Mulyasa Guru merupakan teladan bagi 

peserta didik dan semua orang yang menganggap dia sebagai guru. 

Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru akan 

mendapat sorotan peserta didik serta orang di sekitar lingkungannya 

yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru
100

 

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan yang searah antara kompetensi kepribadian guru dengan 

karakter siswa. Artinya, jika kompetensi kepribadian guru tinggi, maka  
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karakter siswa akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika kompetensi 

kepribadian guru rendah, maka karakter siswa akan menurun. 

 

2. Korelasi antara Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dengan 

Karakter Siswa Kelas V MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018 

Nilai koefisien korelasi kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

dengan karakter siswa adalah 0,881. Berdasarkan tabel 4.14, maka 

tingkat hubungan antara keduanya adalah sangat kuat. Sehingga dapat 

dibuktikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka sangat erat 

hubungannya dengan karakter siswa. Konstribusi atau sumbangan 

secara simultan variabel kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan 

karakter siswa adalah 77,6%, adapun 22,4% ditentukan oleh variabel 

lain. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh E. Mulyasa bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler yang dapat digunakan untuk pengembangan 

peserta didik adalaha Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka). Gerakan 

Pramuka Indonesia memiliki lambang tunas kelapa, merupakan wadah 

pemberdayaan generasi muda yang memiliki keanggotaan terbesar di 

dunia dan tersebar dalam berbagai tingkatan, yakni siaga (tingkat 

SD/MI), penggalang (SMP/MTS), dan penegak (SMA/MA, dan 

perguruan tinggi). Gerakan ini dikembangkan untuk memberdayakan 

generasi muda dengan memberi dukuang moril dan materiil yang 
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memadai agar menjadi generasi berkualitas, yang berwatak, 

berkepribadian religius, berkemampuan, dan mandiri.
101

 

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan yang searah antara kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan 

karakter siswa. Artinya, jika kegiatan ekstrakurikuler pramuka tinggi, 

maka  karakter siswa akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka rendah, maka karakter siswa akan 

menurun. 

3. Korelasi antara Kompetensi Kepribadian Guru dan Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pramuka dengan Karakter Siswa Kelas V MIN 

Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 

Nilai koefisien korelasi hubungan kompetensi kepribadian guru 

dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa adalah 

0,884. Berdasarkan tabel 4.13, maka tingkat hubungan antara 

ketiganya adalah sangat kuat. Sehingga dapat dibuktikan bahwa 

kompetensi kepribadian guru dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

sangat erat hubungannya dengan karakter siswa. Konstribusi atau 

sumbangan secara simultan variabel kompetensi kepribadian guru dan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa adalah 78,1%, 

adapun 21,9% ditentukan oleh variabel lain. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imas Kurniasih dan 

Berlin Sani bahwa guru yang menguasai kompetensi kepribadian akan 
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sangat membantu upaya pengembangan karakter siswa. Dengan 

menampilkan sosok yang bisa digugu (didengar nasehatnya) dan ditiru 

(diikuti), secara psikologis anak cenderung merasa yakin dengan apa 

yang sedang diajarkan guru. Bukti kuantitatif kepribadian guru adalah 

motivasi berprestasi siswa. Sementara bukti kualitatif yang erat 

kaitannya dengan kepribadian guru adalah motivasi beprestasi 

siswa.
102

 Selain kompetensi kepribadian guru, sekolah harus 

membekali diri seperti melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, 

sehingga dapat membentuk karakter peserta didik. Menurut E. 

Mulyasa bahwa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat digunakan untuk 

pengembangan peserta didik adalaha Gerakan Praja Muda Karana 

(Pramuka).
103

 Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap 

Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, 

berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung 

tinggi nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader 

bangsa dalam menjaga dan membangun NKRI, mengamalkan 

pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.
104

 

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan yang searah antara kompetensi kepribadian guru dan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa. Artinya, jika 

kompetensi kepribadian guru dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

tinggi, maka  karakter siswa akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika 
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kompetensi kepribadian guru dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

rendah, maka karakter siswa akan menurun. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara kompetensi kepribadian 

guru dengan karakter siswa kelas V MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018. Hal ini terbukti dari hasil analisis pada taraf signifikansi 5% 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 0,374 dan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 0,636 sehingga  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 0,636 

> 0,374, dengan kategori tingkat korelasi kuat. Konstribusi atau 

sumbangan secara simultan variabel kompetensi kepribadian guru dengan 

karakter siswa adalah 40,4%, adapun 59,6% ditentukan oleh variabel 

lain. 

2. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dengan karakter siswa kelas V MIN Paju Ponorogo tahun 

pelajaran 2017/2018. Hal ini terbukti dari hasil analisis pada taraf 

signifikansi 5% 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 0,374 dan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 0,881 sehingga 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 0,881 > 0,374, dengan kategori tingkat korelasi sangat kuat. 

Konstribusi atau sumbangan secara simultan variabel kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa adalah 77,6%, adapun 

22,4% ditentukan oleh variabel lain. 
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3. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara kompetensi kepribadian 

guru dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan karakter siswa kelas 

V MIN Paju Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini terbukti dari 

hasil analisis pada taraf signifikansi 5% diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 3,37 dengan 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 48,272457853 sehingga 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 48,272457853 > 

3,37, dengan besar koefisien korelasi yaitu 0,884 yang berkategori 

tingkat korelasi sangat kuat. Konstribusi atau sumbangan secara simultan 

variabel kompetensi kepribadian guru dan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dengan karakter siswa adalah 78,1%, adapun 21,9% ditentukan 

oleh variabel lain. 

 

B. Saran 

Untuk lebih meningkatkan karakter siswa kelas V di MIN Paju 

Ponorogo, berikut ini penulis sampaikan beberapa saran antara lain: 

1. Sekolah hendaknya lebih mengembangkan dan meningkatkan karakter 

siswa di sekolah. 

2. Guru hendaknya dapat menganalisis masalah yang dihadapi tentang 

kompetensi kepribadian guru, agar guru memiliki kepribadian yang baik 

serta menjadi teladan bagi siswanya. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka juga perlu ditingkatkan, agar siswa yang mengikuti kegiatan 

tersebut memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan tujuan pramuka. 
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3. Siswa hendaknya memahami serta menyadari pentingnya pendidikan 

karakter sejak dini, sehingga saat beranjak dewasa sudah memiliki 

kebiasaan yang terus-menerus dan menjadi karakter yang baik. 

4. Bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama 

yakni mengenai karakter siswa diharapkan untuk memperhatikan variabel 

lain yang dapat karakter siswa, misalnya budaya sekolah. 
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