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ABSTRAK 

Munaya,Sofia. 2018, “Pengaruh Pembiasaan Shalat Dhuha dan Lingkungan Sekolah 

Terhadap Karakter Siswa Kelas V di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun 

Ajaran 2017/2018”. Skripsi, JurusanPendidikanGuru Madrasah Ibtidaiyah 

FakultasTarbiyahdanIlmuKeguruanInstitut Agama Islam NegeriPonorogo. 

Pembimbing: Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I.  

Kata Kunci: Pembiasaan Shalat Dhuha, Lingkungan Sekolah, Karakter Siswa. 

Pada umumnya pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, penciptaan 

lingkungan dan pembiasaan melalui tugas keilmuan dan kegiatan kondusif. Dengan 

demikian apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dikerjakan oleh peserta didik 

dapat membentuk karakter mereka. Selain itu penciptaan lingkungan sekolah yang 

kondusif juga sangat penting dan turut membentuk karakter peserta didik. 

Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk mengetahui pengaruh pembiasaan 

shalat Dhuha dan lingkungan sekolah terhadap karakter siswa kelas V di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. Adapun yang menarik di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo adalah metode pembiasaan shalat Dhuha yang dilakukan 

sebelum jam pelajaran dimulai selain itu lingkungan MI Ma’arif Kadipaten yang 

kondusif.  

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pengaruh pembiasaan shalat 

Dhuha terhadap karakter siswa, (2) untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah 

terhadap karakter siswa, (3) untuk mengetahui pengaruh pembiasaan shalat Dhuha 

dan lingkungan sekolah terhadap Karakter siswa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data 

berupa angket dan dokumentasi. Untuk uji validitas menggunakan product moment 

dan uji reliabilitas yaitu Sperman Brown. Teknik analisis data dengan perhitungan 

statistik menggunakan Regresi Linier sederhana dan Regresi Linier Berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dari perhitungan koefesien determinasi 

R² diperoleh sebesar 0,0174 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh 

pembiasaan shalat Dhuha terhadap karakter siswa sebesar 1,74 % (2) koefesien 

determinasi R² diperoleh sebesar 0,0293 yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh lingkungan sekolah terhadap karakter siswa sebesar 2,93 (3) koefesien 

determinasi R² diperoleh sebesar 2,144 yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh pembiasaan shalat Dhuha dan lingkungan sekolah terhadap karakter siswa 

sebesar 21,44 % untuk itu H0 ditolak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah adalah tempat anak didik menimba ilmu, tidak hanya ilmu 

pengetahuan saja yang dapat mereka dapat dari sekolah akan tetapi sekolah juga 

diharuskan membentuk karakter anak atau membentuk sikap kepribadian anak, 

serta aspek sosial dan emosional. 

Membentuk karakter anak tidaklah mudah perlu persiapan yang matang 

dan pembentukan karakter perlu diawali sejak dini baik melalui pendidikan 

formal maupun non formal. Membentuk karakter anak yang berprestasi apabila 

tidak dimulai sejak anak usia dini maka akan sulit nantinya membentuk karakter 

yang berprestasi jika sudah besar dan sudah terpengaruh hal-hal negatif dari 

lingkungan sekitar terutama lingkungan masyarakat dan pergaulan sang anak, 

sebab anak sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal baru baik positif maupun 

negatif.
1
  

Pendidikan formal tidak hanya mengajari anak didik mata pelajaran saja 

akan tetapi juga mengajarkan anak berkelakuan baik dan berprestasi. Maka 

sekolah wajib membentuk karakter anak yang berprestasi dan berguna bagi anak 

dan sekolah. 

                                                             
1
 Samsudin, Pembelajaran jasmani Olahraga & Kesehatan SD/MI (Jakarta: Litera Prenada 

Media Group), 1. 
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Pendidikan karakter sendiri bisa didapat di sekolah atau madrasah 

diantaranya pembentukan karakter bisa dibentuk melalui budaya sekolah 

misalnya karakter religius bisa dibentuk dengan kebiasaan berdoa sebelum 

memulai pelajaran dan seusai pelajaran, karakter disiplin, tanggung jawab, jujur 

dan lain sebagainya bisa dibentuk melalui aturan-aturan yang ada dalam sekolah 

tersebut. 

Dengan adanya kerjasama antara guru dan orang tua dapat menciptakan 

sistem belajar yang efektif dan dapat mencegah siswa melakukan kegiatan-

kegiatan yang kurang baik. Oleh karena itu melalui guru dan sekolah dapat 

mencanangkan kegiatan keagamaan, yang salah satunya kegiatan sholat Dhuha 

untuk menanamkan pendidikan karakter, dan dapat meminimalisir etika dan 

moral yang kurang baik terhadap siswa. 

Shalat Dhuha dilaksanakan pada waktu pagi digunakan sebagai salah satu 

bentuk usaha guru terhadap siswa dalam melakukan penyegaran fikiran, 

ketenangan dalam beribadah, menfokuskan dalam kegiatan pelajaran dengan 

memberikan ceramah setelah melakukan kegiatan shalat Dhuha. Dengan adanya 

kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap 

siswa. 

Untuk menjadikan siswa memiliki akhlak yang mulia, tentu tidaklah cukup 

dengan memberikan pengetahuan saja, akan tetapi yang sangat perlu adalah 

melalui pembinaan yang dilakukan secara berangsur-angsur melalui latihan 

sehingga tertanam jiwa siswa dan menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan 
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sehari-hari. Di lingkungan pendidikan atau di sekolah guru menjadi figur yang 

baik, untuk dijadikaan suri tauladan bagi anak didik. Guru selain mengajarkan 

dan mengembangkan pola pendidikan agama diharapkan juga mampu 

memberikan ketrampilan bagi anak didiknya dalam hal perilaku sekaligus 

mencapai hasil belajar yang maksimal. Begitupun di lingkungan keluarga orang 

tua juga harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anaknya. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada tanggal 8 Desember 2017 di 

MI Ma’arif  Kadipaten Ponorogo peneliti menemukan beberapa fenomena, yaitu 

kurangnya karakter religius siswa yang dibuktikan dengan perilaku siswa yang 

tidak menghormati guru. Kurangnya karakter disiplin siswa yang dibuktikan 

dengan masih banyaknya siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Dan 

kurangnya karakter peduli lingkungan siswa yang dibuktikan dengan masih 

banyaknya siswa yang membuang sampah sembarangan. Disinilah pendidikan 

karakter penting ditanamkan kepada siswa agar siswa memiliki karakter-karakter 

yang baik.
2
 

Pada umumnya pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, 

penciptaan lingkungan dan pembiasaan melalui tugas keilmuan dan kegiatan 

kondusif. Dengan demikian apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dikerjakan 

oleh peserta didik dapat membentuk karakter mereka. Selain itu penciptaan 

lingkungan sekolah yang kondusif juga sangat penting dan turut membentuk 

                                                             
2
 Observasi di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tanggal 08 Desember 2017, Pukul 09.00 

WIB. 
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karakter peserta didik. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk 

mengetahui pengaruh pembiasaan shalat Dhuha dan lingkungan sekolah terhadap 

karakter siswa kelas V di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 

2017/2018. Adapun yang menarik di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo adalah 

metode pembiasaan shalat Dhuha yang dilakukan sebelum jam pelajaran dimulai 

selain itu lingkungan MI Ma’arif Kadipaten yang kondusif.  

Nilai- nilai pendidikan karakter di MI Ma’arif Ponorogo sudah mulai 

diterapkan melalui budaya sekolah, siswa siswi diharapkan dapat menerapkan 

nilai-nilai pendidikan karakter baik di sekolah maupun di rumah, dan para guru 

juga diharuskan memberi contoh karakter yang baik kepada siswa. 

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik mengkaji nilai-nilai karakter 

melalui pembiasaan shalat Dhuha dan lingkungan sekolah, oleh karena itu 

penulis mengambil judul: 

PENGARUH PEMBIASAAN SHALAT DHUHA DAN LINGKUNGAN 

SEKOLAH TERHADAP KARAKTER SISWA KELAS V DI MI MA’ARIF 

KADIPATEN PONOROGO TAHUN AJARAN 2017/2018. 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat dikaji untuk ditindak lanjuti dalam 

penelitian ini. Namun karena banyaknya bidang cakupan serta adanya berbagai 

keterbatasan teori yang ada, maka tidak semua dapat ditindak lanjuti. Untuk itu 

dalam penelitian ini dibatasi masalah yaitu pembiasaan Shalat Dhuha dan 
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lingkungan sekolah dengan karakter siswa di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

tahun ajaran 2017/2018. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan berbagai 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh pembiasaan Shalat Dhuha terhadap karakter siswa kelas V 

di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018? 

2. Adakaha pengaruh lingkungan sekolah terhadap karakter siswa kelas V di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018? 

3. Adakah pengaruh pembiasaan Shalat Dhuha dan lingkungan sekolah terhadap 

karakter siswa kelas V di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Ajaran 

2017/2018?  

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiasaan shalat Dhuha terhadap karakter 

siswa kelas V di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sekolah terhadap karakter siswa 

kelas V di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pembiasaan shalat Dhuha dan lingkungan 

sekolah terhadap karakter siswa kelas V di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Ajaran 2017/2018. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penulis dan pembaca 

yaitu: 

1. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguji ada tidaknya pengaruh 

Pembiasaan Shalat Dhuha dan Lingkungan Sekolah Terhadap Karakter 

Siswa. Dan diharapkan dapat memberi kontribusi bagi khasanah pendidikan.   

2. Manfaat praktis 

a. Bagi lembaga 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi lembaga tersebut dalam mengambil langkah, baik itu 

sikap atau tindakan untuk meningkatkan hasil belajar dan tujuan 

pembelajaran. 

b. Bagi pendidik  

Dapat dijadikan bahan informasi tentang pembelajaran efektif, 

sehingga diharapkan mereka dapat memberikan bimbingan serta arahan 

kepada siswa-siswinya agar keberhasilan bisa dicapai. 

c. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wahana dalam 

memperoleh informasi dan pengetahuan serta pengalaman, bagaimana 

agar pembelajaran di sekolah berjalan dengan efektif. 
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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, manfaat penelitian, sistematika 

pembahsan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

memamparkan data. 

Bab kedua, membahas mengenai telaah hasil penelitian terdahulu, 

landasan teori tentang metode pembiasaan Shalat Dhuha, lingkungan sekolah 

serta karakter, dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga adalah metode penelitian, yang meliputi rancangan penelitian, 

populasi, sampel dan responden, instrument pengumpulan data, teknik analisis 

data. 

Bab keempat adalah hasil penelitian, yang berisi gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), pembahasan dan 

interpretasi. 

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah  dalam melihat inti penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada 

kaitannya dengan variabel yang diteliti antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Halimatus Sa’diyyah dengan judul “Upaya 

peningkatan kualitas jiwa keagamaan siswa melalui Shalat Dhuha berjamaah 

(studi kasus) di MI Ma’arif Serang Pulung Ponorogo tahun pelajaran 2011-

2012” dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

a. Upaya yang dilakukan madrasah dalam meningkatkan kualitas jiwa 

keagamaan siswa adalah dengan memasukkan program-program 

keagamaan di luar jam pelajaran. Program-program keagamaan tersebut 

adalah: Kegiatan Shalat Dhuha berjam’ah, Mengaji Al-Qur’an/ Iqro’, 

Kegiatan Shalat Dhuhur berjamaah;  

b. Program ini dilaksanakan sebelum jam pelajaran dimulai, yaitu pukul 

07.00 WIB sampai dengan pukul 07.15 WIB. Kegiatan keagamaan ini 

diperuntukkan bagi seluruh siswa-siswi di MI Ma’arif Serang Pulung 

Ponorogo. Dalam pelaksanaan pembiasaan Shalat Dhuha berjama’ah 

secara umum siswa-siswi sudah dapat melaksanakan dengan tertib dan 

rajin. Mereka melaksanakan shalat dengan gerakan yang benar, akan 
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tetapi masih ada sebagian siswa yang masih semaunya sendiri mereka 

bersenda gurau. Sehingga masih memerlukan bimbingan dan 

pengawasan dari guru; 

c. Efektifitas kegiatan pembiasaan Shalat Dhuha berjama’ah terhadap 

peningkatan kualitas jiwa keagamaan siswa yaitu mereka lebih aktif 

dalam menjalankan shalat dan ritual keagamaan lainnya, memberikan 

efek yang positif bagi siswa misalnya saja siswa lebih siap dalam 

mengikuti pelajaran karena sebelumnya mereka dibekali dengan nuansa 

keagamaan dan tingkah lakunyapun lebih tertata ketika mereka berada 

di dalam kelas, dapat menambah pengalaman keagamaan, meningkatkan 

iman dan taqwa serta dapat menentramkan jiwa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Uswaton Khasanah dengan judul  

“Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Kedisiplinan Siswa Kelas III MIN 

Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017” dengan hasil penelitian sebagai 

berikut: Hasil penelitian ini adalah Lingkungan sekolah mempunyai 

pengaruh terhadap kedisiplinan siswa kelas III MIN Paju Ponorogo tahun 

pelajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan dengan hasil Lingkugan sekolah 

berpengaruh signifikan terhadap kedisiplinan siswa di lihat dari tingkatan 

pada tabel kategori, dapat diketahui bahwa lingkungan sekolah kelas III MI 

Negeri Paju Ponorogo dalam kategori baik sebanyak O siswa dan kategori 

cukup sebanyak 10 siswa dan dalam kategori kurang sebanyak I7 siswa. 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa lingkungan sekolah 
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siswa adalah kurang. Dan dari tingkatan pada tabel kategori kedisiplinan 

dapat diketahui bahwa kedisiplinan siswa kelas III MIN Paju Ponorogo 

dalam kategori baik sebanyak 0 siswa dan kategori cukup sebanyak 1 siswa 

dan dalam kategori kurang sebanyak 26 siswa. Dengan demikian, secara 

umum dapat dikatakan bahwa kedisiplinan siswa adalah kurang. Dan hasil 

besarnya nilai korelasi/hubungan R yaitu sebesar 0,674 dan dijelaskan besar 

persentasi variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang 

merupakan hasil penguadratan R. Dari koefisien    diperoleh sebesar 0,455 

yang mengandung pengertian bahwa pengaruh lingkungan sekolah terhadap 

kedisiplinan kelas III  MIN Paju Ponorogo sebesar 45,5% sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh antara lingkungan sekolah dengan 

kedisiplinan siswa kelas III MIN Paju Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Melihat dari sekian judul di atas mempunyai persamaan dengan variabel-

variabel yang dibahas dalam penelitian ini yakni terkait dengan pembiasaan 

shalat Dhuha, lingkungan sekolah dan karakter siswa, akan tetapi pada penelitian 

yang pertama  membahas tentang  upaya peningkatan kualitas jiwa keagamaan 

siswa melalui shalat Dhuha berjamaah.  Pada penelitian ke dua membahas 

tentang pengaruh lingkungan sekolah terhadap kedisiplinan Sedangkan pada 

penelitian ini akan membahas pengaruh pembiasaan shalat Dhuha dan 

lingkungan sekolah terhadap karakter siswa. Sehingga penelitian ini akan 

berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 
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B. Landasan Teori 

1. Kajian Tentang Pembiasaan 

a. Pengertian Pembiasaan 

Kata pembiasaan secraa etimologis berasal dari kata “biasa” yang 

mendapatkan prefik “pen” dan sufiks “-an” yang bermakna proses. Kata 

pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat sesuatu atau seseorang 

menjadi terbiasa
1
. Pembiasaan merupakan salah satu metode pendidikan 

Islam yang sangat penting bagi anak yang berusia kecil karena dengan 

itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi milik anak dikemudian hari.
2
 

Pembiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga 

menjadi kebiasaan, seperti berpakaian, makan, tidur, dan olahraga.
3
 

Metode pembiasaan merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan 

untuk membiasakan peserta didik berfikir, bersikap dan bertindak sesuai 

dengan tuntunan ajaran agama Islam. 
4
Pembiasaan pada intinya adalah 

pengalaman karena apa yang dibiasakan itulah yang diamalkan. Seseorang 

terbiasa dengan suatu perilaku karena ia sering mengamalkan perilaku itu.
5
 

                                                             
11

 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat 

Press,2002), 110. 
2
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Rieneka 

Cipta, 2014), 62-63. 
3 Zubaedi,  Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan( Jakarta: Kharisma Putra Pertama, 2011), 179 
4
 Arief, Pengantar Ilmu dan…, 110 

5
 Ibid, 124. 
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Pembiasaan yang baik akan membentuk sosok manusia yang 

berkepribadian baik, begitu pula sebaliknya pembiasaan yang buruk akan 

membentuk sosok manusia yang berkepribadian buruk. Menanamkan 

kebiasaan yang baik memang tidak mudah, dan kadang-kadang makan 

waktu yang lama. Tetapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sukar pula 

untuk menghapusnya.
6
 

Pada umumnya pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, 

penciptaan lingkungan, dan pembiasaan, melalui berbagai tugas keilmuan 

dan kegiatan kondusif. Dengan demikian, apa yang dilihat, didengar, 

dirasakan dan dikerjakan oleh peserta didik dapat membentuk karakter 

mereka. Selain menjadikan keteladanan dan pembiasaan sebagai metode 

pendidikan utama, penciptaan iklim dan budaya serta lingkungan yang 

kondusif juga sangat penting, dan turut membentuk karakter peserta didik.
7
 

b. Indikator Pembiasaan yang Baik 

Kegiatan pembiasaan dapat dilaksanakan sebagai berikut : 

1) Rutin, yaitu pembiasaan yang dilakukan terjadwal, seperti; upacara 

bendera, senam, shalat berjamaah, keberaturan, pemeliharaan 

kebersihan dan kesehatan diri. 

                                                             
6
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Rieneka 

Cipta,2002),74. 
7 E. Mulyasa,  Manajamen Pendidikan Karakter (Jakarta: Bumi Aksara,  2013), 9. 
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2) Spontan, adalah pembiasaan tidak terjadwal dalam kejadian khusus 

seperti: pembentukan perilaku memberi salam, membuang sampah 

pada tempatnya, antre, mengatasi silang pendapat (pertengkaran).  

3) Keteladanan, adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari 

seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji 

kebaikan dan atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu.
8
 

 

2. Shalat Dhuha 

a. Pengertian Sholat Dhuha 

Pengertian Shalat Dhuha secara lughot adalah “doa”, “ta’dzim”, 

“rahmat” dan “berkah”. Sedangkan secara syara’ pengertian shalat adalah 

perhubungan antara hamba dan Tuhannya.
9
 

Selain itu ada definisi lain mengenai pengertian shalat secara 

istilah ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan 

tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.
10

 

Sedangkan pengertian Shalat Dhuha adalah shalat sunnah yang 

dilakukan pada waktu matahari sedang naik. Sekurang-kurangnya shalat 

Dhuha ini dua raka’at, boleh empat roka’at, enam roka’at, atau delapan 

                                                             
8
 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 168 

9
 Hasbi Ash Shiddieqy, Kuliah Ibadah (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 84. 

10
 Rahman Ritonga dan Zainuddin,  Fikih Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 87. 
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roka’at. Waktu shalat Dhuha ini kira-kira matahari sedang naik setinggi 

kurang lebih 7 hasta (pukul tujuh sampai masuk waktu dzuhur).
11

 

Shalat Dhuha merupakan shalat pada siang hari yang dianjurkan. 

Pahalanya disisi Allah cukup besar. Nabi Muhammad saw biasa 

melakukannya, dan mendorong kaum muslimin untuk melakukannya. 

Beliau menjelaskan barang siapa yang shalat empat rakaat pada awal siang 

hari niscaya Allah mencukupi pada sore harinya. Sebagaimana beliau  

juga menjelaskan bahwa shalat Dhuha itu sama dengan tiga ratus enam 

puluh sedekah.
12

 

b. Keutamaan Shalat Dhuha 

Shalat Dhuha adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim 

ketika waktu Dhuha. Waktu Dhuha adalah waktu ketika matahari naik 

kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya (kira-kira pukul tujuh pagi) hingga 

waktu dzuhur. Jumlah rakaat shalat Dhuha bisa dengan 2,4,8 atau 12 

rakaat. Dan dilakukan dalam satuan 2 raka’at sekali salam.  

Rezeki mendapatkan surga tentu wajib kita kejar, disamping 

berbukit-bukit rezeki lainnya. Oleh karena itu, beliau SAW pernah 

menyebut keutamaan shalat Dhuha ini. Salah satunya dengan sabdanya, 

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah melalui Imam Thabrani; 

                                                             
11

 Moh. Rofi’I, Risalah Tuntunan Sholat Lengkap (Semarang: Karya Toha Putra, 2004), 84-85. 
12

 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Ibadah (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006), 442. 
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ادى منادى اين الذين  إن ىف اجلنة بابا يقال لو: الضحى فإذا كان يوم القيامةن
 كانوا يدمون على صالة الضحى؟ىذا بابكم فادخلوه برمحة اهلل 

“Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang disebut Dhuha. Kelak 

dihari kiamat, para penikmat dhuha akan diundang secara 

khusus. Dikatakan kepada mereka, inilah pintu masuk kalian. 

Masuklah dengan rahmat-Ku”
13

 

 

Imam Asy-Syaukani berkata bahwa, dua hadis di atas 

menunjukkan betapa besar keutamaan salat Dhuha, betapa tinggi 

kedudukannya serta betapa kuat syariat dalam menganjurkannya. Dua 

rakaat shalat Dhuha dapat menggantikan 360 kali sedekah. Oleh sebab itu, 

hendaknya dilangsungkan terus menerus. Selain itu, hadist tersebut 

memberikan petunjuk agar kita memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, 

takbir dan menyuruh kebaikan, melarang keburukan dan menyingkirkan 

setiap gangguan di jalan, dan lain-lain kebaikan.
14

 

 

3. Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian Lingkungan Sekolah 

Lingkungan Sekolah adalah segala hal yang mempengaruhi 

individu sehingga individu tersebut terpengaruh karenanya.
15

 Dalarn buku 

landasan bimbingan dan konseling Sartain mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan lingkungan meliputi semua kondisi dalam dunia ini 

                                                             
13

 Ibid,63. 
14

 Ibid. 
15

 Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), 175. 
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yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, 

petumbuhan, perkembangan kita kecuali gen-gen.
16

 

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki 

makna dan/atau pengaruh tertentu kepada individu. Berdasarkan 

pengertian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan lingkungan adalah “keseluruhan fenomena (peristiwa, situasi, atau 

kondisi) fisik atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi 

perkembangan individu.
17

 

Lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat 

dalam proses pendidikan (pakaian, alat permainan, buku-buku, alat peraga, 

dan lain-lain) dinamakan lingkungan pendidikan.
18

 

Lingkungan pendidikan merupakan proses yang berlangsung 

dalam suatu lingkungan pendidikan. Lingkungan ini mencakup lingkungan 

fisik, sosial, intelektual, yang merupakan tempat dan sekaligus 

memberikan dukungan dan kadang-kadang juga hambatan bagi 

berlangsungnya proses pendidikan. Proses pendidikan mendapatkan 

dukungan dari lingkungan fisik berupa sarana, prasarana, serta fasilitas 

yang digunakan. Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas fisik dalam 

jumlah, jenis, kualitas yang memadai, akan sangat mendukung 

berlangsungnya proses pendidikan yang efektif. Kekurangan sarana, 

                                                             
16

 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung: Alfabeta, 2014), 72. 
17

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 195. 
18

 Ibid  
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prasarana dan fasilitas fisik, akan menghambat proses pendidikan, dan 

menghambat pencapaian hasil yang maksimal.
19

 

Lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat terjadinya proses 

pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis, 

terprogram dan terencana mulai dari tingkat dasar sampai tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi, sehingga hasilnya nanti maksimal, baik bagi 

pendidik maupun bagi orang yang menjadi subyek pendidikan itu sendiri 

yaitu anak didik. Lingkungan sekolah adalah semua kondisi di sekolah, 

yang mempengaruhi tingkah laku warga sekolah, terutama guru dan 

peserta didik sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah.
20

 

Pada umumnya pendidikan karakter menekankan pada 

keteladanan, penciptaan lingkungan, dan pembiasaan, melalui berbagai 

tugas keilmuan dan kegiatan kondusif. Dengan demikian, apa yang dilihat, 

didengar, dirasakan dan dikerjakan oleh peserta didik dapat membentuk 

karakter mereka. Selain menjadikan keteladanan dan pembiasaan sebagai 

metode pendidikan utama, penciptaan iklim dan budaya serta lingkungan 

yang kondusif juga sangat penting, dan turut membentuk karakter peserta 

didik.
21

  

                                                             
19

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

Rosdakarya, 2011), 5.  
20

 Kompri, Manajemen Sekolah Teori dan Praktik (Bandung: Alfabeta, 2014), 321.  
21 E. Mulyasa,  Manajamen Pendidikan Karakter (Jakarta: Bumi Aksara,  2013), 9. 
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Sekolah merupakan salah satu faktor dominan dalam membentuk 

dan mempengaruhi perilaku siswa. Di sekolah seorang siswa berinteraksi 

dengan siswa lain, dengan para guru yang mendidik dan mengajarnya 

serta pegawai yang berada di dalam komponen-komponen sekolah. Sikap, 

teladan, perbuatan dan perkataan para guru yang dilihat dan didengar serta 

dianggap baik oleh siswa dapat meresap masuk begitu dalam ke dalam 

hati nuraninya. Dampaknya kadang-kadang melebihi pengaruh dari orang 

tuanya di rumah.
22

 

b. Macam -macam Lingkungan Sekolah  

1) Lingkungan Fisik  

Dalam buku yang sama Suprayekti juga menegaskan bahwa 

lingkungan fisik yaitu lingkungan yang ada di sekitar peserta didik 

baik itu di kelas, sekolah dan di luar sekolah yang perlu di optimalkan 

pengelolaanya agar interaksi belajar mengajar lebih efektif dan 

efisien.
23

 Lingkungan fisik meliputi:  

a) Sarana Sekolah  

Untuk mencapai keberhasilan kurikulum di sekolah perlu 

dukungan sarana dan prasarana yang memadai diperlukan untuk 

kelancaran pelaksanaan kurikulum. Moh Surya menyatakan 

bahwa ketersedian sarana belajar yang memadai akan dapat 

                                                             
22

 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa (Jakarta: PT Grafindo 2008), 

13. 
23

 Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran  (Jakarta: Referensi, 2013), 266. 
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mencapai hasil belajar yang lebih efisien dibandingkan dengan 

fasilitas belajar yang kurang memadai. Slameto menyatakan 

bahwa alat belajar erat hubunganya dengan cara belajar peserta 

didik, karena alat belajar yang dipakai oleh guru pada waktu 

mengajar dipakai pula oleh peserta didik untuk menerima bahan 

yang diajarkan itu. 

b) Prasarana Sekolah 

Berikut ini prasarana yang mendukung proses 

pembelajaran di kelas yaitu: 

(1) Perpustakaan  

Salah satu yang dibutuhkan pada proses belajar 

mengajar yaitu sumber belajar. Sumber belajar merupakan 

media pembelajaran yang dapat mendorong, memotivasi, 

mempermudah konsep yang abstrak dan mempertinggi daya 

serap atau referensi belajar peserta didik. Sumber belajar 

peserta didik dapat diperoleh dari perputakaan sekolah. 

Perpustakaan merupakan penyedia sumber informasi yang 

diperlukan peserta didik, keberadaan sekolah sedikitnya 

menentukan tinggi rendahnya mutu pendidikan karena 

perpustakaan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

mengelola dan menyediakan sumber belajar yang efektif dan 

efisien. 
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(2) Ruang Kelas 

Keadaan fasilitas fisik belajar di sekolah sangat 

mempengaruhi proses belajar mengajar. Slameto menyatakan 

bahwa untuk belajar dengan efektif, diperlukan lingkungan 

fisik yang baik dan teratur, misalnya: Ruangan belajar harus 

bersih, tidak ada bau dan tidak mengganggu konsentrasi 

pikiran, ruangan cukup terang, tidak gelap yang dapat 

mengganggu mata, dan cukup sarana yang diperlukan untuk 

belajar, misalnya alat pelajaran, buku-buku, dan sebagainya.  

(3) Keadaan Gedung 

Jumlah peserta didik yang banyak serta variasi 

karakteristik mereka masing-masing menuntut keadaan gedung 

harus memadai di dalam setiap kelas. Keadaan gedung tersebut 

mempengaruhi peserta didik dalam minat belajar, jika keadaan 

gedung memadai maka minat peserta didik untuk belajar akan 

meningkat begitupun sebaliknya, minat belajar peserta didik 

akan menurun apabila kondisi atau keadaan gedung tidak 

memadai. Oleh karena itu, ukuran ruangan, pengaturan cahaya, 

ventilasi, dan suasana tempat belajar harus diperhatikan.  

(4) Kelengkapan Sekolah 

Kelengkapan sarana belajar peserta didik secara umum 

adalah segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak 
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langsung dapat menunjang proses belajar mengajar. Lengkap 

tidaknya peralatan belajar, baik yang dimiliki peserta didik itu 

sendiri, maupun yang dimiliki oleh sekolah dapat 

menimbulkan hasil tertentu terhadap basil belajar peserta didik, 

kekurangan peralatan dapat membawa akibat yang negatif 

antara lain misalnya peserta didik tidak dapat belajar secara 

baik sehingga sulit diharapkan untuk mencapai prestasi tinggi. 

Dengan demikian, peralatan yang mendukung kelengkapan 

sarana belajar sangat dominan dalam mendukung keberhasilan 

proses belajar dan mendorong minat peserta didik dalam 

belajar.
24

 

2) Lingkungan Non Fisik/Sosial 

a) Interaksi antara guru dengan peserta didik 

Proses belajar mengajar (PBM) terjadi karena adanya 

interaksi antara guru dengan peserta didik. Interaksi terdiri dari 

kata inter (antar), dan aksi (kegiatan). Jadi interaksi adalah suatu 

hubungan atau kegiatan timbal balik antara individu yang satu 

dengan yang lain, yang di dalamnya ada proses saling 

mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki.  

 

                                                             
24
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b) Interaksi antara peserta didik dengan peserta didik 

Meskipun interaksi yang paling fungsional di dalam kelas 

adalah interaksi antara guru dengan peserta didik, namun interaksi 

antar peserta didik tidak kalah pentingnya. Peserta didik yang 

memiliki sifat atau tingkah laku yang kurang menyenangkan 

teman-temannya, mempunyai rasa rendah diri, atau sedang 

mengalami tekanan batin tertentu, akan diasingkan kelompok. 

Akibatnya, belajarnya akan terganggu. Dengan demikian minat 

untuk belajarpun berkurang dan malas untuk masuk sekolah 

dengan berbagai alasan. Jika hal itu terjadi, maka akan 

memberikan pengaruh yang negatif terhadap proses pembelajaran 

peserta didik.
25

 

c. Indikator Lingkungan Sekolah yang Nyaman 

Berikut adalah indikator lingkungan sekolah yang nyaman menurut 

Sofan Amri: 

1) Lapangan bermain 

Fasilitas lapangan bermain adalah suatu hal yang sangat 

penting bagi kegiatan belajar mengajar di sekolah, khususnya yang 

berhubungan dengan ketangkasan dan pendidikan jasmani. Selain itu, 

lapangan bermain juga dapat digunakan untuk kegiatan 

perayaan/pentas seni juga memerlukan tempat yang luas. 

                                                             
25
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2) Pepohonan yang hijau dan rindang 

Semakin pesatnya pertumbuhan sebuah daerah meyebabkan 

pepohonan rindang habis ditebangi dan dijadikan bangunan, terlebih 

jika harga tanah terus melonjak naik. Inilah yang menjadikan jumlah 

oksigen berkurang padahal oksigen adalah salah satu unsur pendukung 

kecerdasan manusia. Kekurangan kadar oksigen pada manusia akan 

menyebabkan suplai darah ke otak menjadi lambat, padahal nutrisi 

yang kita makan sehari-hari disampaikan oleh darah ke seluruh tubuh 

kita. Karena itulah dibutuhkan banyak pohon rindang di lingkungan 

pekarangan sekolah dan lingkungan sekitar sekolah, guna menyuplai 

oksigen. 

3) Sistem sanitasi dan sumur resapan air 

Sistem sanitasi yang baik adalah syarat terpenting sebuah 

lingkungan itu layak ditinggali. Dengan sistem sanitasi yang bersih, 

maka seluruh warga sekolah akan dapat lebih tenang dalam 

mengadakan proses belajar mengajar. Selain itu diperlukan juga sistem 

sumur resapan air untuk mengaliri air hujan agar tidak menjadi 

genangan air yang dapat menjadikan kotor lingkungan sekolah atau 

bahkan membahayakan apabila didiami oleh jentik-jentik nyamuk 

misalnya nyamuk demam berdarah dan sejenisnya. 
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4) Tempat pembuangan sampah 

Sampah adalah salah satu musuh utama manusia yang 

mempengaruhi kemajuan peradaban. Semakin bersih suatu tempat, 

maka semakin beradap orang-orang di tempat itu. Terbukti dari 

kesadaran penduduk-penduduk di negara maju yang sadar untuk tidak 

membuang sampah sembarangan. Dalam masalah sampah di sekolah 

perlu ditumbuhkan kesadaran pada seluruh warga sekolah untuk turut 

menjaga lingkungan. Caranya adalah dengan menyediakan tempat 

pembuangan sampah berupa tong-tong sampah dan tempat 

pengumpulan sampah akhir di sekolah dan memberikan contoh kepada 

siswa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. 

5) Lingkungan sekitar sekolah yang mendukung 

Adanya kasus di beberapa daerah, misalnya lingkungan 

sekolah yang dekat dengan pabrik yang bising dan berpolusi udara 

atau lingkungan sekolah yang berada di pinggir jalan raya yang selalu 

padat atau bahkan lingkungan sekolah yang letaknya berdekatan 

dengan tempat pembuangan sampah atau sungai yang tercemar 

sampah sehingga menimbulkan ketidaknyamanan akibat bau-bau tak 

sedap. Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang perlu penanganan 

langsung dan serius dari pemerintah. Lingkungan sekitar sekolah yang 

seperti itu akan dapat menyebabkan siswa cenderung tidak nyaman 

belajar atau bahkan penurunan kualitas kecerdasan akibat polusi 



25 
 

 

tersebut. Karena itulah sudah saatnya pemerintah memperhatikan 

generasi penerusnya ini, karena beberapa kasus terjadi malah 

diakibatkan pemerintah itu sendiri. Contohnya, sebuah sekolah yang 

sudah berada di lingkungan yang mendukung, tapi tiba-tiba harus 

merasakan imbas  dari pembangunan proyek di sekitar sekolah itu 

akibat pemerintah yang tidak mengindahkan sistem tata kota yang 

sudah ada. 

6) Bangunan sekolah yang kokoh dan sehat 

Banyak sekali kasus robohnya bangunan sekolah di Indonesia. 

Entah karena bangunannya sudah tua atau bangunan baru dibangun 

tetapi asal-asalan. Ini juga adalah kewajiban pemerintah untuk 

mengatasinya. Karena bangunan sekolah sudah semestinya dibangun 

dengan kokoh dan memiliki syarat-syarat bangunan yang sehat seperti 

ventilasi yang cukup dan ruang-ruang kelas yang ideal. 

Mungkin banyak sekali syarat lingkungan sekolah yang 

nyaman, tapi keenam poin ini sudah cukup untuk menjadikan suasana 

belajar dan mengajar bisa menyenangkan bagi siswa dan gurunya. 

Prestasi belajar di sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana 

anak-anak giat belajar dan dapat memahami pelajaran di sekolah, tapi 

kondisi lingkungan sekolahnya yang mendukung. Lingkungan sekolah 

yang nyaman dan bersih dapat mendukung tumbuh kembang anak 

secara optimal, anak-anak menjadi lebih sehat dan dapat berfikir 



26 
 

 

secara jernih sehingga dapat menjadi anak-anak yang cerdas dan kelak  

menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.
26

 

 

4. Karakter  

a. Pengertian Karakter 

Karakter (character) mengacu pada serangkaian sikap (attitude), 

perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan ketrampilan (skills). 

Karakter merupakan titian ilmu pengetahuan dan keterampilan. 

Pengetahuan tanpa landasan kepribadian yang benar akan menyesatkan, 

dan keterampilan tanpa kesadaran diri akan menghancurkan. Karakter itu 

akan membentuk motivasi, yang dibentuk dengan metode dan proses yang 

bermartabat. Karakter bukan sekedar penampilan lahiriah, melainkan 

mengungkapkan secara implisit hal-hal yang tersembunyi. Oleh 

karenanya, orang mendefinisikan karakter sebagai “siapa anda dalam 

kegelapan?” karakter yang baik mencakup pengertian, kepedulian dan 

tindakan berdasarkan nilai-nilai etika, serta meliputi aspek kognitif, 

emosional, dan perilaku dari kehidupan moral.
27

 

Hermawan Kartajaya mengemukakan bahwa karakter adalah ciri 

khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut 

adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut. 

                                                             
26 Sofan Amri, Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran (Jakarta: PT. Prestasi 

Pustakaraya. 2011), 107-109. 
27

 Jamal Ma’mur Asmani,  Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah ( 

Jogjakarta: Diva Press, 2013), 27. 



27 
 

 

Dan merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, 

bersikap, berujar dan merespon sesuatu.
28

 

Menurut Simon Philips, karakter adalah kumpulan tata nilai yang 

menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku 

yang ditampilkan. Sedangkan, Doni Koesoema A. memahami bahwa 

karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri, 

atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang 

bersumber dari bentukan- bentukan yang diterima dari lingkungan, 

misalnya keluarga pada masa kecil, juga bawaan sejak lahir.
29

 

Sedangkan nilai-nilai karakter itu dalam pendidikan karakter 

merupakan muatan kurikulum yang harus diajarkan kepada siswa, baik 

dalam kesempatan pelatihan pendidikan karakter ataupun disajikan 

terpadu dalam setiap bahan ajar.
30

 

b. Macam-macam Nilai Karakter 

Dalam kaitan itu telah diidentifikasi sejumlah nilai pembentukan 

karakter yang merupakan hasil kajian empiris pusat kurikulum. Nilai-nilai 

yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan 

nasional tersebut adalah:
31
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1) Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Religius adalah 

proses mengikat kembali atau bisa dikatakan dengan tradisi, sistem 

yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada 

Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan 

pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. 

2) Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan. 

3) Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. 

4) Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan 

tugas dengan sebaik-baiknya. 
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6) Kreatif 

Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8) Demokratis 

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak 

dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9) Rasa ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat 

dan didengar. 

10) Semangat kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11) Cinta tanah air 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian,dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 
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12) Menghargai prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan seseorang. 

13) Bersahabat/ komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, 

dan bekerja sama dengan orang lain. 

14) Cinta damai 

Sikap, perkataan, tindakan yang menyebabkan orang lain 

merasa dan aman atas kehadiran dirinya, diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara. 

15) Gemar membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16) . Peduli lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17) Peduli sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.  
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18) Tanggung jawab  

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap dirinya maupun 

orang lain dan lingkungan sekitar.
32

 

c. Indikator Karakter yang Baik 

Indikator keberhasilan program pendidikan karakter di sekolah 

dapat diketahui dari berbagai perilaku sehari-hari yang tampak dalam 

setiap aktivitas sebagai berikut: 

1) Kesadaran 

Kesadaran diri merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang 

untuk introspeksi. Introspeksi dalam menilai bagaimana kita 

dipandang oleh orang lain dan bagaimana pengaruh tingkah laku, 

reaksi, dan tabiat kita pada orang lain.  

2) Kejujuran 

Kejujuran adalah suatu pernyataan atau tindakan yang sesuai 

faktanya sehingga dapat dipercaya dan memberikan pengaruh bagi 

kesuksesan seseorang. 

3) Keikhlasan 

Keikhlasan adalah suatu niat baik disertai ketulusan memberi 

tanpa pamrih. 

                                                             
32

 Retno Listyarti, Pendidikan Karakter Dalam Metode Aktif Inovatif dan Kreatif, (Erlangga 

Group, 2012), 5-8. 
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4) Kesederhanaan 

Kesederhanaan merupakan pola fikir dan pola hidup yang 

proporsional, tidak berlebihan dan mampu memprioritaskan sesuatu 

yang lebih dibutuhkan. 

5) Kemandirian 

Kemandirian adalah perilaku seseorang untuk hidup dengan 

usaha mandiri tidak tergantung pada orang lain. 

6) Kepedulian 

Kepedulian adalah perasaan bertanggung jawab atas kesulitan 

yang dihadapi oleh orang lain di mana seseorang terdorong untuk 

melakukan sesuatu untuk mengatasinya. 

7) Kebebasan dalam bertindak 

Dimana siswa memiliki kemampuan untuk bertindak dengan 

tanpa paksaan. 

8) Komitmen 

Komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang 

lain yang tercermin dalam tindakan kita. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Karakter, Akhlak, 

Moral, Budi Pekerti, dan Etika Manusia  

1) Faktor Intern  

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi faktor internal ini, 

diantaranya adalah:  
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a) Insting atau Naluri  

lnsting adalah suatu sifat yang dapat menumbuhkan 

perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih 

dahulu ke arah tujuan itu dan tidak didahului latihan perbuatan itu. 

Setiap perbuatan manusia lahir dari suatu kehendak yang 

digerakkan oleh naluri (insting). Naluri merupakan tabiat yang 

dibawa sejak lahir yang merupakan suatu pembawaan yang asli. 

Para ahli psikologi membagi insting manusia sebagai pendorong 

tingkah laku ke dalam beberapa bagian diantaranya naluri makan, 

naluri berjodoh, naluri keibubapak-an, naluri berjuang dan naluri 

ber-Tuhan. 

Pengaruh naluri pada diri seseorang sangat tergantung pada 

penyalurannya. Naluri dapat menjerumuskan manusia kepada 

kehinaan (degradasi), tetapi dapat juga mengangkat kepada derajat 

yang tinggi (mulia), jika naluri disalurkan kepada hal yang baik 

dengan tuntunan kebenaran.  

b) Kebiasaan (Habit)  

Salah satu faktor penting dalam tingkah laku manusia 

adalah kebiasaan, karena sikap dan perilaku yang menjadi akhlak 

(karakter) sangat erat sekali dengan kebiasaan, yang dimaksud 

dengan keblasaan adalah perbuatan yang selalu di ulang-ulang 

sehingga mudah untuk dikerjakan. Faktor kebiasaan ini memegang 
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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/Kemauan (Iradah)  

Kemauan ialah kemauan untuk melangsungkan segala ide 

dan segala yang dimaksud, walau disertai dengan berbagai 

rintangan dan kesukaran-kesukaran, namun sekali-kali tidak mau 

tunduk kepada rintangan-rintangan tersebut. Salah satu kekuatan 

yang berlindung dibalik tingkah laku adalah kehendak atau 

kemauan keras (azam). Itulah yang menggerakkan dan merupakan 

kekuatan yang mendorong manusia dengan sungguh-sungguh 

untuk berperilaku (berakhlak), sebab dari kehendak itulah 

menjelma suatu niat yang baik dan buruk dan tanpa kemauan pula 

semua ide, keyakinan kepercayaan pengetahuan menjadi pasif tak 

akan ada artinya atau pengaruhnya bagi kehidupan artinya atau 

pengaruhnya bagi kehidupan.  

d) Suara Batin atau Suara Hati  

Di dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang 

sewaktu waktu memberikan peringatan (isyarat) jika tingkah laku 
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manusia berada di ambang bahaya dan keburukan, kekuatan 

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

berfungsi memperingatkan bahayanya perbuatan buruk dan 

berusaha untuk mencegahnya, di samping dorongan untuk 

melakukan perbuatan baik. Suara hati dapat terus dididik dan 

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 berprilaku menyerupai orang tuanya bahkan nenek 

moyangnya, sekalipun sudah jauh. Sifat yang diturunkan itu pada 

garis besamya ada dua macam yaitu:  

(1) Sifat jasmaniyah, yakni kekuatan dan kelemahan otot-otot dan 

urat sarap orang tua yang dapat diwariskan kepada anaknya. 

(2) Sifat ruhaniyah, yakni lemah dan kuatnya suatu naluri dapat 

diturunkan pula oleh orang tua yang kelak mempengaruhi 

perilaku anak cucunya.  

2) Faktor Ekstern  

Selain faktor intern (yang bersifat dari dalam) yang dapat 

mempengaruhi karakter, akhlak, moral, budi pekerti dan etika 

manusia, juga terdapat faktor ekstern (yang bersifat dari luar) 

diantaranya adalah sebagai berikut: 
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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. Pendidikan ikut mematangkan 

kepribadian manusia sehingga tingkah-lakunya sesuai dengan 

pendidikan yang telah diterima oleh seseorang baik pendidikan 

formal, informal maupun non formal.  

Betapa pentingnya faktor pendidikan itu, karena naluri 

yang terdapat pada seseorang dapat dibangun dengan baik dan 

terarah. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu dimanifestasikan 

melalui berbagai media baik pendidikan formal di sekolah, 

pendidikan informal di lingkungan keluarga, dan pendidikan non 

formal yang ada pada masyarakat.  

b) Lingkungan  

Lingkungan (milie) 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 dan dalam pergaulan itu saling mempengaruhi 
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pikiran, sifat dan tingkah laku. Adapun lingkungan dibagi ke 

dalam dua bagian.  

(1) Lingkungan yang bersifat kebendaan  

Alam yang melingkungi manusia merupakan faktor 

yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku manusia. 

Lingkungan alam ini dapat mematahkan atau mematangkan 

pertumbuhan bakat yang dibawa seseorang.  

(2) Lingkungan pergaulan yang bersifat kerohanian. Seorang yang 

hidup dalam lingkungan yang baik secara langsung atau tidak 

langsung dapat membentuk kepribadiannya menjadi baik, 

begitu pula sebaliknya seseorang yang hidup dalam lingkungan 

kurang mendukung dalam pembentukan akhlaknya maka 

setidaknya dia akan terpengaruh lingkungan tersebut.
33

 

 

5. Pengaruh Pembiasaan dan Lingkungan Sekolah Terhadap Karakter 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter adalah 

kebiasaan. Kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi 

kebiasaan, seperti berpakaian, makan, tidur, dan olahraga.
34
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 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung: ALFABETA, 

2014), 19-22. 
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 Zubaedi,  Desain Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 179. 
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Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya 

corak sikap dan tingkah laku seseorang adalah faktor lingkungan dimana 

seseorang berada.
35

  

Pada umumnya pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, 

penciptaan lingkungan, dan pembiasaan, melalui berbagai tugas keilmuan dan 

kegiatan kondusif. Dengan demikian, apa yang dilihat, didengar, dirasakan 

dan dikerjakan oleh peserta didik dapat membentuk karakter mereka. Selain 

menjadikan keteladanan dan pembiasaan sebagai metode pendidikan utama, 

penciptaan iklim dan budaya serta lingkungan yang kondusif juga sangat 

penting, dan turut membentuk karakter peserta didik.
36

  

 

C. Kerangka Berfikir 

Berangkat dari landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka kerangka 

berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika pembiasaan shalat Dhuha siswa baik maka karakter siswa juga baik, 

begitu juga sebaliknya, jika pembiasaan shalat Dhuha siswa kurang baik maka 

karakter siswa juga kurang baik. 

2. Jika lingkungan sekolah siswa baik maka karakter siswa juga baik, begitu juga 

sebaliknya, jika lingkungan sekolah siswa kurang baik maka karakter siswa 

juga kurang baik. 
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3. Jika pembiasaan shalat Dhuha dan lingkungan sekolah siswa baik maka 

karakter siswa juga baik, begitu juga sebaliknya, jika pembiasaan shalat 

Dhuha dan lingkungan sekolah siswa kurang baik maka karakter siswa juga 

kurang baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan semetara yang masih perlu dibuktikan 

kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis terbentuk sebagai hubungan 

antara dua variabel atau lebih.
37

 Untuk mengetahui gambaran jawaban yang 

bersifat sementara dari peneliti ini, maka diperlukan hipotesis. Adapun hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiasaan shalat 

Dhuha dan lingkungan sekolah terhadap karakter siswa di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Ha :  Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiasaan shalat 

Dhuha dan lingkungan sekolah terhadap karakter siswa di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah proses pemikiran dan penentuan matang 

tentang hal-hal yang akan dilakukan.
1
 Selain itu rancangan penelitian juga 

diartikan sebagai pengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang 

valid yang sesuai dengan karakteristik variabel dengan tujuan penelitian. 

Pemilihan rancangan penelitian mengacu pada hipotesis yang akan diuji. 

Dalam rancangan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif yang bersifat korelasional, karena menghubungkan antara tiga 

variabel. Adapun pengertian dari variabel yaitu segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja baik orang atau obyek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
2
 Variabel itu sendiri ada 

dua macam yaitu:
3
 

1. Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang memengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau 

terikat. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu 

pembiasaan shalat Dhuha dan lingkungan sekolah. 

                                                             
1
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan  (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 100.  

2
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), 38. 

3
Ibid, 39. 
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2. Variabel dependen atau terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel dependen adalah karakter siswa. 

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kuantitatif dan 

jenis penelitian expost facto, karena gejala yang diamati sudah ada secara 

wajar, dan tidak dilakukan melalui proses manipulasi. Secara sederhana 

penelitian expost facto peneliti menyelidiki permasalahan dengan mempelajari 

atau meninjau variabel-variabel. Pendekatan penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja, baik orang atau 

obyek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel itu sendiri ada dua macam, yaitu: 

1. Variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang memengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

atau terikat. Adapun variabel independen atau variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah pembiasaan shalat Dhuha dan lingkungan sekolah. 



42 
 

 

2. Variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
4
 Adapun variabel 

dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah karakter siswa. 

Penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian kuantitatif korelatif 

dimana peneliti ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara 

ketiga variabel yang diamati di madrasah. 

1. Variabel X1 adalah pembiasaan shalat Dhuha di MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo. 

2. Variabel X2 adalah lingkungan sekolah MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo. 

3. Variabel Y adalah karakter siswa MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo. 

Adapun definisi operasioanal dari masing-masing variabel adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembiasaan sebagai variabel bebas satu (X1) merupakan faktor yang 

memengaruhi karakter siswa. Dalam penelitian ini metode pembiasaan 

merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan peserta 

didik berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntunan ajaran agama 

Islam. Menurut E Mulyasa indikator pembiasaan yang baik yaitu: 

a) Rutin, yaitu pembiasaan yang dilakukan terjadwal. 

b) Spontan, adalah pembiasaan tidak terjadwal dalam kejadian khusus. 

c) Keteladanan, adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari.
5
 

                                                             
4
 Ibid, 38-39. 

5
E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 168. 
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2. Lingkungan sekolah sebagai variabel bebas dua (X2) ini memberi pengaruh 

pada karakter siswa. Dalam penelitian ini Lingkungan Sekolah adalah segala 

sesuatu yang ada di luar individu atau di luar siswa kelas VMI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 yang meliputi sarana 

prasarana serta fasilitas lain yang dapat menunjang proses pembelajaran di 

sekolah. Indikator lingkungan sekolah yang baik adalah sebagai berikut
6
: 

a) Lapangan. 

Ketersediaan fasilitas lapangan merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran peserta didik, dimana fasilitas 

tersebut secara khusus menunjang kegiatan pembelajaran. 

b) Pepohonan rindang 

Pepohonan rindang di sekolah memiliki peran untuk menyuplai 

kebutuhan oksigen bagi peserta didik. Semakin rindang pepohonan yang 

ada di sekolah, maka suplai oksigen yang dibutuhkan oleh peserta didik 

akan semakin memadai. 

c) Sistem sanitasi dan sumur resapan air 

Sistem sanitasi yang baik merupakan salah satu faktor penting 

bagi lingkungan sekolah. Dengan sistem sanitasi yang baik, maka seluruh 

warga sekolah akan dapat lebih tenang dalam mengadakan proses 

pembelajaran. 

 

                                                             
6
Ibid, 275. 
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d) Toilet yang bersih 

Pengelolaan toilet yang baik, akan menghindarkan peserta didik 

terkena bibit penyakit yang membahayakan. Selain itu, toilet yang bersih 

akan membuat sekolah tampak menjadi indah secara keseluruhan. 

e) Tempat pembuangan sampah 

Sampah merupakan satu musuh utama bagi sekolah. Semakin 

bersih sekolah, maka semakin beradab pula warga yang ada di sekolah. 

Dalam hal ini, perlunya ditumbuhkan kesadaran bagi seluruh warga 

sekolah untuk turut menjaga lingkungan sekolah. 

f) Sarana ibadah 

Sarana ibadah yang memadai merupakan wahana peribadahan 

bagi warga sekolah. Selain itu, sarana ibadah akan membina mental 

religius peserta didik. Peserta didik yang religius akan berperilaku baik, 

karena ia paham bahwa agama mengajarkan kebaikan. 

g) Kantin sehat 

Kantin sehat yang menyediakan makanan yang sehat akan 

menghasilkan peserta didik yang sehat, dimana peserta didik yang sehat 

akan mampu belajar dengan optimal. 

h) Bangunan sekolah yang kokoh dan sehat 

Bangunan sekolah sudah semestinya dibangun dengan kokoh dan 

memiliki syarat-syarat bangunan yang sehat. 
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i) Lingkungan sekitar sekolah yang mendukung 

Lingkungan sekolah yang dekat dengan pabrik yang bising dan 

berpopulasi udara, atau lingkungan sekolah yang berada di pinggir jalan 

raya yang letaknya berdekatan dengan tempat pembuangan sampah atau 

sungai yang tercemar sampah sehingga menimbulkanketidaknyamanan 

akibat bau-bau tak sedap, akan sangat mengganggu proses pembelajaran 

peserta didik.
7
 

3. Karakter sebagai variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini Karakter siswa 

adalah sikap yang dimiliki siswa kelas V MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018.Indikator karakter siswa yang baik adalah sebagai 

berikut: 

a) Kesadaran 

Kesadaran diri merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang 

untuk intropeksi. Intropeksi dalam menilai bagaimana kita dipandang oleh 

orang lain dan bagaimana pengaruh tingkah laku, reaksi, dan tabiat kita 

pada orang lain.  

b) Kejujuran 

Kejujuran adalah suatu pernyataan atau tindakan yang sesuai 

faktanya sehingga dapat dipercaya dan memberikan pengaruh bagi 

kesuksesan seseorang. 
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c) Keikhlasan 

Keikhlasan adalah suatu niat baik disertai ketulusan member tanpa 

pamrih. 

d) Kesederhanaan 

Kesederhanaan merupakan pola fikir dan pola hidup yang 

proporsional, tidak berlebihan dan mampu memprioritaskan sesuatu yang 

lebih dibutuhkan. 

e) Kemandirian 

Kemandirian adalah perilaku seseorang untuk hidup dengan usaha 

mandiri tidak tergantung pada orang lain. 

f) Kepedulian 

Kepedulian adalah perasaan bertanggung jawab atas kesulitan 

yang dihadapi oleh orang lain di mana seseorang terdorong untuk 

melakukan sesuatu untuk mengatasinya. 

g) Kebebasan dalam bertindak 

Dimana siswa memiliki kemampuan untuk bertindak dengan tanpa 

paksaan. 

h) Komitmen 

Komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain 

yang tercermin dalam tindakan kita. 
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C. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini beralokasikan di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo. MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo ini, merupakan salah satu Madrasah swasta yang 

terletak di Jalan Pemanahan nomer 120 Kadipaten Babadan Ponorogo.  

Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di MI Ma’arif Kadipaten  

Ponorogo ini, karena MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo ini merupakan sekolah 

yang menerapkan dasar-dasar agama Islam dan mengikuti salah satu faham 

ahlussunah waljama’ah dalam kehidupan sehari-hari. MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo menerapkan pendidikan Akhlaqul Karimah pada murid dan yang 

pada akhirnya menjadikan siswa memiliki Akhlak soleh solihah, selalu 

menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, dan menjadikan siswa 

didik berprestasi akademik di atas rata-rata standart nasional.  

Di MI Ma’arif Kadipaten juga terdapat metode pembiasaan shalat 

Dhuha yang dilaksanakan sebelum jam pelajaran dimulai dan shalat Dhuhur 

berjamaah. MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo juga memiliki lingkungan 

sekolah yang kondusif seperti, memiliki lapangan bermain,pepohonan yang 

hijau dan rindang, adanya tempat pembuangan sampah,dan lingkungan 

sekolah yang mendukung. 

2. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 
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penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau populasi atau studi 

sensus.
8
 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda– benda 

alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Dalam penelitian kuantitatif ini dilakukan 

di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo dengan populasi siswa kelas V yang 

berjumlah 30. 

3. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteritik yang dimiliki 

oleh populasi. Karena populasi terlalu besar sehingga tidak mungkin untuk 

meneliti seluruh populasi maka diperlukan sampel. Sampel adalah sebagai 

bagian dari populasi, sebagai yang diambil dengan menggunakan cara-cara 

tertentu. 
9
 

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

                                                             
8
Suharsimi Arkunto,Prosedur Penelitoan: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), 130. 
9
 Margono,Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta,2009), 121. 
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karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat mengambil 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulanya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul– betul representatif (mewakili).
10

 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitian sampel.
11

 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan bahwa semua siswa kelas V 

MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 

30 siswa sebagai populasi. Mengenai pengambilan sampel apabila populasi 

kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupkan 

penelitian populasi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan semua populasi 

untuk diteliti sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. 

 

D. 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.
12

 

                                                             
10

  Ibid, 117 – 118. 
11

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu PendekatanPraktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), 131. 
12

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian ( Jakarta: RinekaCipta, 2013), 101. 
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Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati.  Adapun data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang pembiasaan shalat Dhuha MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2. Data tentang Lingkungan Sekolah MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

3. Data tentang karakter siswa kelas VMI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

Untuk pengumpulan data tentang pembiasaan shalat Dhuha dan 

lingkungan sekolah (variabel X ) dan karakter siswa (variabel Y) digunakan 

angket. Adapun kisi-kisi instrumen pengumpulan data dapat dihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

Item Pertanyaan 

Sebelum uji 

coba 
Setelah Uji Coba 

Pembiasaan 

Shalat 

Dhuha 

1. Rutin 1,2,3,4 1,2 

2. Spontan 5,6,7,8 3,4 

3. Keteladanan 9,10,11,12 5,6 

Lingkungan 

Sekolah 

1. Lapangan 1,2,3,4 1, 2 

2. Pepohonan yang rindang 5,6,7,8 3, 4 

3. Sistem sanitasi dan sumur 

resapan air. 
9,10,11,12, 5, 6 

4. Tempat pembuangan sampah. 13, 14, 15, 16 7, 8 

5. Lingkungan sekitar sekolah 

yang mendukung. 
17, 18, 19, 20 9, 10 
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Lanjutan Tabel 3.1 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

Item Pertanyaan 

Sebelum uji 

coba 
Setelah Uji Coba 

 

6. Bangunan sekolah yang kokoh 

dan sehat. 
21, 22, 23, 24 11, 12 

7. Toilet yang bersih. 25, 26, 27,28 13, 14 

8. Sarana ibadah 29, 30, 31, 32 15, 16 

9. Kantin sehat. 33, 34, 35, 36 17, 18 

Karakter 

Siswa 

1. Kesadaran 1,2,3,4 1,2 

2. Kejujuran 5,6,7,8 3,4 

3. Kesederhanaan 9,10,11,12 5,6 

4. Kemandirian 13,14,15,16 7,8 

5. Kepedulian 17,18,19,20 9,10 

6. Kebebasan dalam Bertindak 21,22,23,24 11,12 

7. Kecermatan/ ketelitian 25,26,27,28 13,14 

8. Komitmen 29,30,31,32 15,16 

  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data. 

1. Metode angket ( kuesioner ) 

Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain 

dengan maksud agar orang diberi tersebut bersedia memberikan respon sesuai 

dengan permintaan pengguna.
13

 

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik 

                                                             
13

 Ibid, 102-103. 
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pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang 

akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu 

kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan 

tersebar diwilayah yang luas.   

Penelitian ini menggunakan angket tertutup. Artinya angket yang 

berisi daftar pernyataan diberikan langsung kepada siswa sebagai responden, 

yaitu diberikan kepada siswa kelas V MI Ma’arif KadipatenPonorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018, sehingga responden tinggal memberikan tanda (√) pada 

kolom dan tempat yang sesuai. Angket tersebut diberikan kepada siswa kelas 

V. 

Angket ini digunakan untuk mengukur data pembiasaan shalat Dhuha 

(X1), lingkungan sekolah(X2) terhadap karakter siswa(Y). Sedangkan skala 

yang digunakan dalam angket ini ialah skala Likert, yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen 

yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Penilaiaan di dalam skala 

likert sebagai berikut: 

Jawaban 
Nilai 

Positif Negatif 

Selalu 4 1 

Sering 3 2 

Kadang-kadang 2 3 

Tidak pernah 1 4 
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2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
14

 

Dokumentasi, asal katanya dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis. Di dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

beberapa benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, notulen rapat, catatan 

harian, dan sebagainya.
15

 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang profil sekolah, 

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

dan sarana prasarana yang ada di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

                                                             
14

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013),  231. 
15

 Ibid,  274-275. 
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Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. 

Terdapat beberapa dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam 

penelitian, yaitu statistik deskriptif, dan statistik inferensial.Statistik inferensial 

meliputi statistik parametris dan statistik nonparametris.
16

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif, analisis regresi linier sederhana dan berganda. 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur instrument tes dalam 

penelitian menggunakan rumus korelasi product moment. 

Dengan rumus: 

    
              

√{          }{          }
 

Keterangan: 

     = Angka indeks korelasi product moment 

   = Jumlah seluruh nilai   

   = Jumlah seluruh nilai   

                                                             
16

 Sugiyono, Metode Peneletian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D ( 

Bandung: Alfabeta,2015 ), 207. 
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    = Jumlah perkalian antara nilai   dan nilai   

n = Number of cases 

Jika harga korelasi di atas 0,334 maka butir instrumen tersebut 

dapat dikatakan valid, sebaliknya jika harga korelasi di bawah 0,334 

maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid 

sehingga harus diperbaiki atau dibuang , dan sebaliknya.
17

 

Untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, peneliti 

mengambil responden sebanyak 30 orang. Adapun jumlah item soal untuk 

variabel pembiasaan shalat Dhuha terdapat12 item soal, dan untuk 

variabel lingkungan sekolah terdapat 36 item soal, dan untuk variabel 

karakter siswa terdapat 32 item soal. Adapun angket yang disebarkan 

kepada responden untuk diuji validitasnya dapat dilihat pada Lampiran 1 

halaman 127 sampai 130dan angket yang telah diuji validitasnya dan 

kemudian digunakan sebagai angket penelitian dapat dilihat pada 

lampiran 2 halaman 131 sampai 135 

Berikut adalah hasil pengujian validitas untuk semua item 

pernyataan: 

 

 

 

                                                             
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D( 

Bandung: Alfabeta, 2006), 188-189. 
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1) Uji validitas pembiasaan shalat Dhuha. 

Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Penelitian VariabelPembiasaan Shalat 

Dhuha 

 

Variabel 

No 

Item 

Soal 

R”tabel” R”hitung” Keterangan 

Pembiasaan 

Shalat Dhuha 

 

1 0,361 0,33123262 Tidak Valid 

2 0,361 0,59626445 Valid 

3 0,361 0,3766926 Valid 

4 0,361 0,16888867 Tidak Valid 

5 0,361 0,56597235 Valid 

6 0,361 0,56861272 Valid 

7 0,361 0,19301562 Tidak Valid 

8 0,361 0,41361287 Valid 

9 0,361 0,45614011 Valid 

10 0,361 0,58779803 Valid 

11 0,361 0,4800858 Valid 

12 0,361 0,29755523 Tidak Valid 

 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian 

dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Untuk uji 

validitas instrumen, peneliti mengambil responden sebanyak 30 orang 

dengan menggunakan 12 butir pernyataan untuk variabel pembiasaan 

shalat Dhuha. Dari hasil perhitungan validitas item instrumen variabel 

hukuman terdapat 8  butir soal yang dinyatakan valid yaitu nomer 

2,3,5,6,8,9,10 dan 11. Untuk data perhitungannya pada Lampiran 3 

halaman 1 
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2) Uji validitas lingkungan sekolah. 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Lingkungan Sekolah. 

Variabel 

No 

item 

soal 

R”tabel” R”hitung” Keterangan 

Lingkungan 

sekolah 

1 0,361 0,214265 Tidak Valid 

2 0,361 0,39946313 Valid 

3 0,361 0,399685 Valid 

4 0,361 -0,1564049 Tidak Valid 

5 0,361 0,3816263 Valid 

6 0,361 0,4925087 Valid 

7 0,361 0,1055572 Tidak valid 

8 0,361 0,369866 Valid 

9 0,361 0,46202826 Valid 

10 0,361 0,5129298 Valid 

11 0,361 0,4123503 Valid 

12 0,361 0,4068536 Valid 

13 0,361 0,4012262 Valid 

14 0,361 0,2844277 Tidak valid 

15 0,361 0,5738334 Valid 

16 0,361 0.19779796 Tidak Valid 

17 0,361 0.29023246 Tidak valid 

18 0,361 0.4796906 Valid 

19 0,361 0.39100668 Valid 

20 0,361 0.4269695 Valid 

21 0,361 0.42289151 Valid 

22 0,361 0.42980891 Valid 

23 0,361 0.4022003 Valid 

24 0,361 0.022913833 Tidak Valid 

25 0,361 0.47251345 Valid 

26 0,361 -0.1454593 Tidak Valid 

27 0,361 0.45428138 Valid 

28 0,361 -0.0175583 Tidak Valid 

29 0,361 0.4100855 Valid 

30 0,361 0.130827 Tidak valid 

31 0,361 0.1240171 Tidak Valid 

32 0,361 0.4207006 Valid 

33 0,361 0.8259826 Valid 

34 0,361 0.6344031 Valid 

35 0,361 0.3872714 Valid 

36 0,361 0.4822219 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian 

dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Untuk uji 
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validitas instrumen, peneliti mengambil responden sebanyak 30 orang 

dengan menggunakan 36 butir pernyataan untuk variabel lingkungan 

sekolah. Dari hasil perhitungan validitas item instrument variabel 

lingkungan sekolah terdapat 25 butir soal yang dinyatakan valid yaitu 

nomer 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 

29, 32, 33, 34, 35 dan 36.Untuk data perhitungannya pada Lampiran 4 

halaman 137. 

3) Uji validitas karakter siswa. 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Variabel  Karakter Siswa. 

Variabel 

No 

item 

soal 

R”tabel” R”hitung” Keterangan 

Karakter siswa 1 0,361 0,34469154 Tidak Valid 

2 0,361 0,36964314 Valid 

3 0,361 0,36464998 Valid 

4 0,361 0,3696117 Valid 

5 0,361 0,78260333 Valid 

6 0,361 0,55840626 Valid 

7 0,361 0,23497611 Tidak Valid 

8 0,361 0,68134864 Valid 

9 0,361 0,74113462 Valid 

10 0,361 0,65706466 Valid 

11 0,361 0,33003169 Tidak Valid 

12 0,361 0,46258112 Valid 

13 0,361 0,34538355 Tidak Valid 

14 0,361 0,60777521 Valid 

15 0,361 0,54559588 Valid 

16 0,361 0,7627616 Valid 

17 0,361 0,65786013 Valid 

18 0,361 0,6600005 Valid 

19 0,361 0,43395277 Valid 

20 0,361 -0,03438488 Tidak Valid 

21 0,361 -0,0433435 Tidak Valid 

22 0,361 0,6827261 Valid 

23 0,361 0,37552679 Valid 

24 0,361 0,203138 Tidak Valid 

25 0,361 0,51092164 Valid 
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Lanjutan Tabel 3.4 

Variabel 

No 

item 

soal 

R”tabel” R”hitung” Keterangan 

 26 0,361 0,73046076 Valid 

27 0,361 0,32782951 Tidak Valid 

28 0,361 0,763219 Valid 

29 0,361 0,6560168 Valid 

30 0,361 0,49264786 Valid 

31 0,361 0,40934763 Valid 

32 0,361 0,5131623 Valid 
 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut kemudian 

dipakai untuk pengambilan data dalam penelitian ini. Untuk uji 

validitas instrumen, peneliti mengambil responden sebanyak 30 orang 

dengan menggunakan 32 butir pertanyaan atau pernyataan untuk 

variabel karakter siswa. Dari hasil perhitungan validitas item 

instrumen variabel lingkungan sekolah terdapat 24 butir soal yang 

dinyatakan valid yaitu nomer 2, 3, 4, 6,  8, 9, 10, 12,14, 15, 16, 17, 18, 

19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 dan 32.Untuk data 

perhitungannya pada Lampiran 5 halaman 138. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang 

baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk 

memilih jawaban–jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya 



60 
 

 

juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka 

beberapa kali pun diambil, tetap akan sama. Reliabilitas menunjukkan 

pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi 

dapat diandalkan. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur instrumen tes dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Speraman Brown, dengan membelah 

atas item–item ganjil. 

Rumusnya :  

2
1

2
1

2
1

2
1

11
1

2

r

r
r


  

Keterangan: 

11r :  reliabilitas internal seluruh instrumen 

2
1

2
1r : korelasi anatara dua belahan insrumen.

18
 

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk keperluan 

itu, maka butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok, yaitu 

kelompok instrumen ganjil dan kelompok genap, selanjutnya skor data 

tiap kelompok itu disusun sendiri, dan skor butirnya ditambahkan 

sehingga menghasilkan skor total, selanjutnya skor total antara kelompok 

ganjl dan genap dicari korelasinya.
19

 

                                                             
18

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006 ), 178 – 180. 
19

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 135-

136. 
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Dari hasil penghitungan reliabilitas variabel pembiasaan shalat 

Dhuha (lihat Lampiran 9 halaman(145 sampai 146)sebesar 0,5138061849, 

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

adalah sebesar 0,361. Karena “r” hitung > dari “r” tabel,  

yaitu0,5138061849>0,361, maka instrumen tersebut dapat dikatakan 

reliabel. 

Dari hasil penghitungan reliabilitas variabel lingkungan 

sekolahlihat Lampiran 9 (halaman 147sampai 148) sebesar 

0,6857555146, kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf 

signifikansi 5% adalah sebesar 0,361. Karena “r” hitung > dari “r” tabel,  

yaitu 0,6857555146 >0,361, maka instrumen tersebut dapat dikatakan 

reliabel. 

Dari hasil penghitungan reliabilitas variabel karakter siswa lihat 

Lampiran 9 (halaman 149 dan 150) sebesar 2,kemudian dikonsultasikan 

dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,361. Karena 

“r” hitung > dari “r” tabel,  yaitu 2 >0,361, maka instrumen tersebut dapat 

dikatakan reliabel. 

2. Tahap Analisis Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

Langkah – langkah untuk menganalisis hasil penelitian adalah : 

a. Uji Asumsi Klasik 
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1) Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi (pola) data. 

Dengan demikian, uji normalitas ini mengasumsi bahwa, data di tiap 

variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian 

statistika parametrik dengan komparasi t test, ANOVA, korelasi 

product moment, korelasi ganda, analisis regresi linear sederhana dan 

regresi linier ganda termasuk jenis analisis statistik yang memerlukan 

prasyarat uji normalitas. Ada beberapa uji statistik yang dapat 

digunakan untuk menguji normalitas data. Metode yang populer 

digunakan adalah uji lilifors dan uji Kolmogorov smirnov.
20

 

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik 

distribusi frekuensi data. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka 

pengujian normalitas data sangat tergantung pada kemampuan data 

dalam mencermati plotting data. Jika jumlah data cukup banyak dan 

penyebarannya tidak 100 % normal (tidak normal sempurna),maka 

kesimpulan yang ditarik berkemungkinan salah. Untuk menghindari 

kesalahan tersebut lebih baik pakai beberapa rumus yang telah diuji 

keterandalannya, yaitu uji Kolmogorov – Smirnov, Lilieforsc dan Uji 

Square.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Uji Lillifor. 

                                                             
20

Andhita Dessy Wulansari, Statistik Parametrik Terapan untuk Penelitian Kuantitatif 

(Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 38. 
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Dalam analisis hasil penelitian ini menggunakan rumus uji 

Lillifor. Dengan rumus : 

Mx = 
∑  

 
 

SDx = √
∑   

 
   

∑  

 
   






x
Z

21 

Keterangan : 

Mx  :   Mean 

∑ fx : Jumlah hasil perkalian antara titik tengah dengan frekuensi 

dari masing–masing variabel 

n  :  Jumlah data 

SD  :   Standardeviasi. 

∑ fx2  : Dari perkalian antara frekuensi dengan deviasi yang sudah 

dikuadratkan.  

Langkah-langkah untuk uji normalitas: 

Langkah 1 :  merumuskan hipotesis. 

  H0: data tidak berdistribusi normal. 

  Ha: data berdistribusi normal. 

                                                             
21

Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2014), 204 – 206. 
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Langkah 2 :  menghitung rata-ratanya (mean) dengan membuat 

tabel lebih dahulu, untuk hal ini tabel dibuat 

berdistribusi tunggal. 

Langkah 3 :  menghitung nilai Fkb. 

Langkah 4 :   menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah 

data (f/n). 

Langkah 5  :  menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data 

(fkb/n). 

Langkah 6  :  menghitung nilai Z dengan rumus dengan X adalah 

data nilai asli dan adalah rata-rata populasi dapat 

ditaksir dengan menggunakan rata-rata sampel atau 

mean sedangkan simpangan baku populasi dapat 

ditaksir dengan nilai satandar deviasi dari sampel. 

Nilai Z akan dihitung setiap nilai setelah diurutkan 

dari terkecil keterbesar. 

Langkah 7  :  menghitung P ≤ Z 

  Probilitas dibawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z 

yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian 

taraf signifikan yang terletak pada leher tabel. Untuk 

nilai positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan 

Z+0,5. Misal Z= 2, 130 pada tabel Z nilainya 0,0166 
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maka nilai P ≤ Z adalah 1, 0,01166 – 0,9834, dan jika 

Z= -0,035 nilai P ≤ Z lihat ditabel Z pada 0,035 maka 

nilainya 0,4880.  

Langkah 8 :  Untuk nilai L didapat dari selisih kolom 5 dan 6. 

2) Uji Linieritas. 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. Digunakan 

pada analisis regresi linear sederhana dan analisis regeresi linear 

ganda. Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis regresi 

dari variabel independen x terhadap variabel dependen y. Berdasarkan 

modal garis  regresi tersebut, dapat diuji linearitas garis regresinya.22 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Langkah-langkah menghitung Fhitung 

1) Membuat tabel penolong 

2) Hitung jumlah kuadrat regresi (JKreg(a)) 

 [JKreg(a)]=
 ∑   

 
 

3) Membuat nilai konstanta b 

 b= 
  ∑   ∑  ∑ 

  ∑    ∑   
 

4) Hitung jumlah kuadrat regresi (JKrega(a/b))  

  [JKrega(a/b)] = b.(∑XY-
∑  ∑ 

∑ 
) 

                                                             
22

 Ibid, 55. 
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5) Menghitung jumlah kuadrat residu (JKres) 

 [JKres] = ∑Y²-(JKreg a(b/a)+ JKreg(a)) 

6) Membuat rata-rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg(a)) 

 [RJKreg(a)]= [JKreg(a)] 

7) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg(b/a)) 

 [RJKreg(b/a)]= [RJKreg(b/a)] 

8) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKres) 

 [RJKres]= 
     

   
 

9) Menghitung Fhitung 

 Fhitung= 
       

 

 

       
 

10) Menghitung nilai Ftabel 

 Dengan taraf signifikan   = 0,05. Kemudian dicari nilai Ftabel . 

11) Membandingkan Fhitung dan Ftabel 

 Fhitung < Ftabel maka Ho ditolak. 

12) Mengambil keputusan. 

3) Uji Multikoliniaritas. 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dalam 

model regresi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari 

multikolinearitas. Menggunakan analisis korelasi akan diperoleh harga 

interkorelasi antara variabel bebas. Jika harga interkorelasi antara 
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variabel bebas lebih kacil atau sama dengan 0,800 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Kesimpulannya jika terjadi multikolinieritas antar 

variabel bebas maka uji korelasi ganda tidak dapat dilanjutkan. Akan 

tetapi jika tidak terjadi multikolinieritas anatr variabel maka uji 

korelasi ganda dapat dapat dilanjutkan. 

4) Uji homogenitas 

 Uji homogenitas ini juga diperlukan sebelum kita 

membandingkan beberapa kelompok data. Uji ini sangat perlu terlebih 

untuk menguji homogenitas variansi dalam membandingkan dua 

kelompok atau lebih.23 

5) Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel 

independen.24 

Untuk teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah no. 1 dan 2 adalah dengan menggunakan regresi 

linear sederhana. Sedangkan untuk mendapatkan model Regresi Linear 

Sederhana, yaitu : 

Langkah-langkahnya menghitung persamaan regresi: 

a) Membuat tabel perhitungan. 

                                                             
23

 Retno Widyaningrum, Statistika ( Jogjakarta: Pustaka Felicha, 2015), 212. 
24

Andhita DessyWulansari, Statistik Parametrik Terapan Untuk Penelitian Kuantitatif 

(Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 122. 
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b) Menghitung  ̅ 

 ̅ = 
∑ 

 
 

c) Menghitung  ̅ 

 ̅ = 
∑ 

 
 

d) Menghitung nilai b1 

b1 = 
 ∑         ̅  ̅

 ∑       ̅  

e) Menghitung b0 

  bo =  ̅ – b1 ̅ 

f) Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

  y = bo + b1x  

Setelah menemukan model persamaan regresi linier sederhana 

kemudian melakukan Uji signifikansi model dengan langkah sebagai 

berikut: 

1) Menghitung nilai SSR 

  SSR = (bo∑y + b1∑xy) – 
 ∑   

 
 

2) Menghitung nilai SSE 

  SSE = ∑  - (bo∑y+b1∑xy)  

3) Menghitung nilai SST 

  SST  = SSR + SSE  
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4)  Menghitung nilai MSR 

 MSR = 
   

  
 

5)  Menghitung nilai MSE 

 MSE = 
   

  
 

6)  Membuat tabel anova  

Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

didapatkan hasil perhitungan tabel Anova. 

Tabel 3.5 

Anova (Analysis of Variance) Regresi Sederhana 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square 
Mean Square 

(MS) 

Regresi 1 SS Regresi (SSR) 

 
 

n

y
xybyb

2

10




 
db

SSR
MSR   

Error n-2 SS Error (SSE) 

 xybyby  10

2

 

MS Error MSE) 

db

SSE
MSE   

Total n-2 SS Total (SST) 

 
n

y
ySST

2

2 
  

 

 

7)  Mencari Fhitung 

Fhitung = 
   

   
 

8)  Mencari Ftabel 

Ftabel = Fα(n-2) 

9)  Membuat kesimpulan. 
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10) Menghitung koefisien determinasi 

R
2
 = 

   

   
 

6) Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu 

variabel independen. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawabrumusan 

masalah no. 3 adalah dengan menggunakan regresi linier berganda 2 

variabel bebas. Langkah-langkah regresi linier berganda: 

a) Membuat Tabel Perhitungan. 

b) Menghitung ∑   
  

   
 

∑  
 

 

   

 ∑  
  

[∑   
 
   ] 

 

 

   

 

c) Menghitung∑   
  

   
 

∑  
 

 

   

 ∑  
  

[∑   
 
   ] 

 

 

   

 

d) Menghitung ∑     
 
    

∑    

 

   

 ∑     
 ∑   

 
     ∑   

 
    

 

 

   

 

 

 



71 
 

 

e) Menghitung ∑    
 
    

∑   

 

   

 ∑    
 ∑   

 
     ∑   

    

 

 

   

 

f) Menghitung ∑    
 
    

∑   

 

   

 ∑    
 ∑   

 
     ∑   

    

 

 

   

 

g) Menghitung b2 

   
[∑   

  

   
][∑    

 
   ]  [∑    

 
   ][∑     

 
   ]

[∑   
  

   
][∑   

  

   
]  [∑     

 
   ]

  

h) Menghitung b1 

   
[∑   

  

   
][∑    

 
   ]  [∑    

 
   ][∑     

 
   ]

[∑   
  

   
][∑   

  

   
]  [∑     

 
   ]

  

i) Menghitung b0 

   
∑     ∑      

 
   ∑   

 
   

 

   

 
 

j) Mendapatkan model/persamaan regresi linier sederhana 

ˆy= b0 + b1x1 + b2x2 

 Uji signifikansi model 

a) Menghitung nilai SSR 

    

[
 
 
 
 

  ∑    ∑      ∑   

 

   

 

   

 

   ]
 
 
 
 

 
 ∑   
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b) Menghitung nilai SSE 

    ∑  

 

   

 

[
 
 
 
 

  ∑    ∑      ∑   

 

   

 

   

 

   ]
 
 
 
 

 

c) Menghitung nilai SST 

    ∑  

 

   

 
[∑   

   ] 

 
 

d) Menghitung nilai MSR 

MSR= 
   

  
 

e) Menghitung nilai MSE 

MSE= 
   

  
 

f) Membuat tabel Anova 

Tabel 3.6 

Anova (Analysis of Variance) Regresi Linier Berganda. 

 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Square (SS) Mean 

Square 

(MS) 

Regresi 2 

SS Regresi (SSR) 

 
 

n

y
yxbyb

2

210


  db

SSR
MSR 

 

Error n-3 
SS Error (SSE) 

 yxbyxbyby 22110

2

1 
 

MS Error 

(MSE) 

db

SSE
MSE 

 

Total n-1 

SS Total (SST) 

 
n

y
ySST

2

2

1
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g) Mencari Fhitung 

 Fhitung = 
   

   
 

h)  Mencari Ftabel 

 Ftabel = Fa(2;n-3) 

i)  Menghitung nilai R
2
 

  R
2
= 

   

   
 

Keterangan : 

Y :  Variabel terikat/dependen 

X :  Variabel bebas/independen 

b0 : Prediksi intercept (nilai jika x=0) 

b1, b2 : Prediksi slope (arah koefisien regresi) 

n :  Jumlah observasi/pengamatan 

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

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

x  : Den/rata-rata dari penjumlahan data variabel x 

(independen/bebas) 

y  : Mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel y 

(dependen/terikat) 

R
2 

:  Koefisien determinasi 

SSR :  Sum Of Square Regression 

SSE :  Sum of Square Error 

ŷ
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SST :  Sum of Square Total 

MSR :  Mean Square Regression 

MSE  :  Mean Square Error
25

 

                                                             
25

Andhita Dessy Wulansari, Statistik Parametrik Terapan untuk Penelitian Kuantitatif 

(Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 122-130. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

a. Latar Belakang 

Berdirinya MI Ma’arif Kadipaten dilatar belakangi oleh adanya 

pemikiran membuka pendidikan yang bersifat atau bercirikan Islam untuk 

jejang pendidikan tingkat dasar di desa Kadipaten. 

Pada tanggal 10 September 1950 madrasah tersebut didirikan oleh 

masyarakat setempat yang dipelopori oleh bapak Kusri. Beliau adalah 

seorang tokoh agama dari desa Kadipaten. Bapak Kusri dibantu oleh 

bapak Samsudin, bapak Gunawan dan pemuka-pemuka agama yang 

lainnya di desa itu. Pada waktu akan mendirikan madrasah tersebut tidak 

mempunyai modal apa-apa kecuali sebidang tanah, kira-kira 150 
2
. Tanah 

tersebut adalah wakaf dari bapak Kyai Mukhtar, yaitu seorang bapak Kyai 

pendiri masjid yang letaknya sekarang berhadapan dengan madrasah 

tersebut. Tanah tersebut di muka majid agak ke selatan sedikit yang 

sekarang dipakai untuk letak gedung tersebut. Atas usaha dan swadaya 

masyarakat, madrasah dapat di dirikan. Dengan jumlah murid 50 anak, 

dan jumlah guru pada saat awal berdiri hanya ada 2 orang yaitu: bapak 

Kusri, alumni Pondok Durisawo dan bapak Gunawan, keduanya adalah 
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guru danpengurus pada masa itu. Mata pelajaran yang diajarkan khusus 

ajaran Agama Islam ialah: Tauhid, Fiqih, Hadits, Bahasa Arab, Sejarah 

Islam, Al-Qur’an dan Terjemahannya. Demikian keadaan madrasah pada 

waktu itu yang kira-kira berjalan dua tahun. 

Pada tahun 1952 madrasah mata pelajaran yang diajarkan meliputi 

Pengetahuan Agama dan Pengetahuan Umum. Pengetahuan Agama sama 

dengan yang tersebut di atas. Sedangkan Pengetahuan Umum meliputi 

Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Berhitung, Ilmu Pengetahuan 

Sejarah, Ilmu Pengetahuan Bahasa (Indonesia,Jawa). 

Adapun kepemimpinan MI Ma’arif Kadipaten dari awal 

berdirisampai sekarang adalah sebagai berikut : 

1) Bpk. Amaruddin tahun 1952 – 1964 

2) Bpk. Shihabudin 1964 – 1972 3.  3.   Bpk. Wahab 1972 –1988 

3) Siti Asdjijah 1988 – 2001 

4) B. Sri Wahyuningsih 2001 –2015 

5) Bpk. Ketut Nooryantoro 2015 –2015 

6) Bpk. Hamdani 2015 -sekarang
1
 

b. Letak Geografis 

Letak geografis MI Ma’arif Kadipaten berada di Jalan Pemanahan 

No. 120. Tepatnya di desa Kadipaten, kecamatan Babadan, kabupaten 

Ponorogo. Adapun batas-batas wilayah dari MI Ma’arif Kadipaten adalah 

                                                             
1
 Lihat transkip lampiran observasi 01/O/21-03/2018. 
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sebagai berikut: 

- Sebelahbarat : berbatasan dengan rumah Bpk.Patkuroji 

- Sebelahtimur : berbatasan dengan rumah Bpk.Sadi 

- Sebelahutara : berbatasan dengan rumah Bpk.Suryadi, 

- Sebelahselatan : berbatasan dengan jalan desa, yaitu Jl. Pemanahan 

c. Visi, Misi dan Tujuan MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

1. Visi MI Ma’arif Kadipaten 

“Terbentuknya Peserta Didik yang berakhlakul karimah, 

berkualitas dalam IMTAQ (Iman dan Taqwa) dan IPTEK (Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi) deangan berwawasan ahlusunnah 

wal jama’ah”. 

Indikator visi : 

a) Unggul dalam Pengembangan Kurikulum 

b) Unggul dalam Proses Pembelajaran 

c) Unggul dalam Kelulusan 

d) Unggul dalam Sumber Daya Manusia 

e) Unggul dalam sarana dan prasarana 

f) Unggul dalam Kelembagaan dan Manajemen Madrasah 

g) Unggul dalam Penggalangan Pembiayaan Madrasah 

h) Unggul dalam Prestasi Akademik maupun Non Akademik 
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2. Misi MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

a) Mengembangkan SDM untuk meningkatkan kualitas guru dan 

karyawan. 

b) Mengefektifkan pembelajaran dan mengoptimalkan kegiatan 

ekstrakurikuler serta meningkatkan ketrampilan sejak dini. 

c) Menyediakan dan melengkapi sarana dna prasarana. 

d) Memperdayakan potensi dan peran serta masyarakat. 

e) Melaksanakan K-7 untuk menciptakan lingkungan yang kondusif 

dan berwawasan aswaja. 

3. Tujuan MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Selama satu tahun pembelajaran Madrasah dapat : 

a) Mengembangkan KTSP dengan dilengkapi Silabus tiap mata 

pelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan 

Siswa dan Sistem Penilaian. 

b) Mengembangkan Silabus muatan lokal dengan dilengkapi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa dan Sistem 

Penilaian. 

c) Mengembangkan program pengembangan diri beserta jadwal 

pelaksanaannya. 

d) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan pendekatan 

nonkonvensional diantaranya CTL, Direct Instruction, Cooperative 

Learning, dan problem Base Instruction. 
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e) Mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

pelatihan peningkatan profesionalitas melalui kegiatan KKG, 

MGMP, PTBK,PTK, lomba-lomba, Seminar, Workshop, Kursus 

Mandiri, Deman Driven dan kegiatan lain yang menunjang 

profesionalisme. 

f) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran 

(ruang, media, perpustakaan, media pembelajaran Matematika 

SAINS dan IPS dan laboratorium ketrampilan) serta sarana 

penunjang berupa tempat ibadah, kebun madrasah, tempat parkir, 

kantin madrasah, lapangan olah raga dan WC madrasah dengan 

mengedepankan skala prioritas. 

g) Melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah dan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah secara demokratis, 

akuntabel dan terbuka. 

h) Menggalang pembiayaan pendidikan secara adil dan demokratis 

dan memanfaatkan secara terencana serta dipertanggungjawabkan 

secara jujur, transparan dan memenuhi akuntabilitas publik. 

i) Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara 

berkelanjutan. 

j) Mengoptimalkan pelaksanaan program remedi dan pengayaan. 

k) Membekali komunitas madrasah agar dapat mengimplementasikan 

ajaran agama melalui kegiatan shalat berjamaah, baca tulis al- 
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Qur’an, hafalan surat - surat pendek/ al- Qur’an dan pengajian 

keagamaan. 

l) Membentuk kelompok kegiatan bidang ekstrakurikuler yang 

bertaraf lokal, regional maupun nasional. 

m) Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan Porseni tingkat kabupaten 

atau jenjang berikutnya. 

n) Memiliki tim olah raga yang dapat bersaing pada tingkat kabupaten 

atau jenjang berikutnya. 

o) Memiliki Gudep Pramuka yang dapat berperan serta secara aktif 

dalam Jambore Daerah, serta even kepramukaan lainnya. 

p) Menanamkan sikap santun, berbudi pekerti luhur dan berbudaya, 

budaya hidup sehat, cinta kebersihan, cinta kelestarian lingkungan 

dengan dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. 

d. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat penting 

keberadaannya. Hal ini karena dengan adanya struktur organisasi akan 

mempermudah pelaksanaan program yang telah direncanakan, juga untuk 

menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas antar personil 

sekolah, sehingga tugas yang dibebankan kepada masing-masing personil 

dapat berjalan dengan lancar serta mekanisme kerja dapat diketahui dengan 

mudah. Agar dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut berjalan 
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dengan baik dan lancar, dibentuklah suatu organisasi sekolah sebagai 

motor penggerak keseluruhan penyelenggara sekolah. 

Adapun struktur organisasi di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah : Hamdani, S.Pd 

2. Kepala Tata Usaha : M. Mukhlis F, S.Pd.I 

3. Guru Olahraga  : Agus Suprianto, S.Ag. 

4. Guru Kelas I  : Novi Isnawati, S.Pd.I 

5. Guru Kelas II  : Emi Muthi’ah, S.Ag. 

6. Guru Kelas III  : Aning, S.Pd.I 

7. Guru Kelas IV  : M. Mukhlis F, S.Pd.I 

8. Guru Kelas V  : Agus Suprianto, S.Ag. 

9. Guru Kelas VI  : Samsudin, S.Pd.I 

10. Administrasi  : Novi Isnawati, S.Pd.I 

e. Keadaan Guru MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Berdasarkan data dokumentasi yang telah diperoleh oleh peneliti 

secara keseluruhan, data tenaga pendidik MI Ma’arif kadipaten seluruhnya 

adalah 10 tenaga pendidik. Ada 2 guru yang PNS dan selebihnya belum 

PNS. 
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f. Keadaan Peserta Didik MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Dengan jumlah seluruh siswa di MI Ma’arif Kadipaten tahun pelajaran 

2017/2018 keseluruhan berjumlah 159 murid, yang terdiri dari 75 anak 

putri dan 84 anak putra. 

Tabel 4.1 

Keadaan siswa MI Ma’arif Kadipaten Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

Kelas Jumlah siswa 

I 26 

II 31 

III 19 

IV 26 

V 30 

VI 27 

Jumlah 159 

 

g. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Sarana pendidikan bagi guru adalah sebagai peralatan atau alat 

yang digunakan untuk memudahkan penyampaian materi pelajaran kepada 

murid atau siswa, sedangkan sarana pendidikan bagi siswa adalah sebagai 

peralatan atau alat untuk memudahkan mempelajari mata pelajaran yang 

disampaikan olehguru. 

Prasarana pendidikan adalah segala macam peralatan, 

kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan siswa untuk 

memudahkan penyelenggaraan pendidikan, adapun sarana dan prasarana 

MI Ma’arif Kadipaten, meliputi: ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang 

komputer, masjid, meja kursi, papan tulis dan sebagainya. 
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Tabel 4.2 

Sarana dan prasarana MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

 

NO FASILITAS JUMLAH KETERANGAN 

1. Kursi Pendidik 1 Baik 

2. Meja Pendidik 20 Baik 

3. Ruang Kelas 6 Baik 

4. Meja Murid 71 Baik 

5. Kursi Murid 136 Baik 

6. Kantor Kepala Sekolah 1 Kurang Baik 

7. Papan Tulis 6 Baik 

8. Ruang Computer 1 Kurang Baik 

9. Perpustakaan 1 Kurang Baik 

10. UKS 1 Kurang Baik 

11. Masjid 1 Baik 

12. Lapangan Olahraga 1 Baik 

13. LCD 1 Baik 

14. Gudang 1 Kurang Baik 

15. Tempat Parkir 1 Baik 

16. KM/WC 2 Baik 

17. Peralatan Drum Band 1set Baik 

18. Topi Mayoret 3 Baik 

19. Printer 1 Baik 

20. Computer 7 Kurang Baik 

21. Rak Perpustakaan 2 Kurang Baik 

 

h. Tata Tertib Peserta Didik 

1) Peserta didik harus datang 10 menit sebelum pelajaran dimulai 

(07.00). 

2) Setelah tanda masuk peserta didik masuk keruang kelas masing-

masing. 

3) Setelah masuk kelas, duduk ditempat masing-masing, kemudian 

berdo’a dengan khusyu’ dilanjutkan mengaji hafalan Al-

Qur’an/hafalan asmaul husna. 

4) Selama proses pembelajaran peserta didik dilarang: 

- Meninggalkan kelas, kecuali dapat izin dari bapak/ibu guru 
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- Membuat gaduh didalam kelas 

5) Pada waktu istirahat peserta didik dilarang berada didalam kelas. 

6) Setiap hari senin peserta didik harus mengikuti upacara bendera. 

7) Peserta didik dilarang meninggalkan madrasah sebelum jam pulang 

sekolah, kecuali mendapat izin dari bapak ibu guru/kepala madrasah. 

8) Peserta didik dilarang merokok, bermain bersifat judi dan 

mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. 

9) Peserta didik harus bersepatu dan berpakaian seragam: 

10) Senin-selasa : hijau putih (laki-laki berkopyah) 

11) Rabu-kamis : batik madrasah (laki-laki berkopyah) 

12) Jum’at  : seragam olahraga 

13) Sabtu  : pramuka lengkap+aksesories 

14) Pada waktu olahraga peserta didik harus mengenakan pakaian seragam 

olahraga. 

15) Peserta didik harus taat, patuh, hormat, dan sopn terhadap bapak/ibu 

guru. 

16) Peserta didik harus membuang sa,pah pada tempatnya. 

17) Peserta didik harus menjaga lingkungan sekolah dan lingkungan 

madrasah. 

18) Peserta didik yang bertugas piket harus datang lebih awal. 

19) Peserta didik harus menjaga nama baik madrasah baik didalam 

maupaun diluar madrasah. 
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i. Tata Tertib Guru 

1) Tepat Waktu 

a) Kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 07.00 wib. 

b) Guru harus datang 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar 

dimulai. 

c) Guru yang terlambat atau meninggalkan madrasah harus minta izin 

kepada kepala madrasah atau guru piket yang mengisi buku alibi. 

d) Kelebihan waktu dari guru digunakan mengerjakan administrasi 

madrasah. 

e) Guru piket yang bertugas memimpin piket madrasah, bertanggung 

jawab terhadap keamanan, ketertiban madrasah dan mengatur 

pelajaran.  

2) Tertib Administrasi 

a) Guru harus melengkapi perangkat pembelajaran, meliputi: 

- Program tahunan 

- Program semester 

- Silabus 

- RPP 

- Jurnal kelas 

b) Guru harus mengerjakan administrasi  kelas secara teratur, 

meliputi: 

1) Mengisi bank data kelas 
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2) Mengisi daftar hadir siswa 

3) Mengadakan evaluasi kelas 

4) Mengisi daftar nilai siswa. 

 

B. Deskripsi Data 

1. Data tentang Pembiasaan Shalat Dhuha di Kelas V MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. Berikut adalah data 

skor variabel Pembiasaan Shalat Dhuha di MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Tabel 4.3 

Skor Jawaban Angket Pembiasaan Shalat Dhuha di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

No. Nilai Angket Frekuensi (f) 

1 23 1 

2 22 3 

3 21 3 

4 20 2 

5 19 5 

6 18 6 

7 17 1 

8 16 2 

9 15 3 

10 14 1 

11 12 1 

12 11 2 

 

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara perolehan skor 

variabel pembiasaan shalat Dhuha tertinggi bernilai 23 dengan frekuensi 1 

orang dan terendah bernilai 11 dengan frekuensi 2 orang. 
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2. Data Tentang Lingkungan Sekolah di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018. Berikut adalah data skor Variabel 

Lingkungan Sekola di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

Tabel 4.4 

Skor dan Frekuensi Responden Pada Variabel Lingkungan Sekolah di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo. 

 

No. Nilai Angket Frekuensi (f) 

1 66 1 

2 65 2 

3 64 2 

4 63 4 

5 62 2 

6 61 1 

7 60 1 

8 59 4 

9 58 2 

10 57 2 

11 56 1 

12 55 2 

13 54 2 

14 53 3 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa skor tertinggi pada variabel 

lingkungan sekolah adalah 66 dimiliki 1 siswa dan skor terendah bernilai 53 

dimiliki 3 siswa. 

3. Data Tentang Karakter  Siswa di MI Ma’arif Kadipaten  Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018. Berikut adalah data skor variabel karakter 

siswa di MI Ma’arif Kadipaten  Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Tabel 4.5 

Skor dan Frekuensi Responden Pada Variabel Karakter Siswa di MI Ma’arif 

Kadipaten  Ponorogo. 

 

No. Nilai Angket Frekuensi (f) 

1 61 1 

2 60 1 

3 59 2 
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Lanjutan Tabel 4.5 

No. Nilai Angket Frekuensi (f) 

4 58 2 

5 57 3 

6 57 2 

7 56 3 

8 55 3 

9 54 2 

10 53 4 

11 52 2 

12 51 3 

13 49 2 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor tertinggi pada variabel 

karakter siswa adalah bernilai 61 dimiliki oleh 1 siswa dan skor terendah 

bernilai 49 dimiliki oleh 2 siswa. 

 

C. Analisis Deskriptif Data Tentang Pembiasaan Shalat Dhuha, Lingkungan 

Sekolah dan Karakter Siswa Kelas V Di MI Ma’arif Kadipaten  Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Setelah mengadakan penelitian dan memperoleh data yang peneliti 

butuhkan sesuai pembahasan pada skripsi ini, data tertsebut belum dapat 

dimengerti sebelum adanya analisis data yang dimaksud. Agar para pembaca 

dapat mengerti keadaan yang sebenarnya seperti dalam gambaran yang ada 

dalam skripsi ini, akan dijelaskan dalam analisis dibawah ini: 

1. Analisis Deskriptif Data tentang Pembiasaan Shalat Dhuha Siswa di MI 

Ma’arif Kadipaten  Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Data tentang pembiasaan shalat Dhuha diperoleh dari skor angket 

penelitian yang telah diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini 
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berjumlah 30 siswa. Setelah itu, mencari mean       dan standar deviasi 

       untuk menentukan kategori hukuman baik, cukup, dan kurang. 

Perhitungan mean dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah 

ini. 

Tabel 4.6 

Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Pembiasaan Shalat Dhuha di MI Ma’arif 

Kadipaten  Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

X1 F fx1 x1² fx1² 

23 1 23 529 529 

22 3 66 484 1452 

21 3 63 441 1323 

20 2 40 400 800 

19 5 95 361 1805 

18 6 108 324 1944 

17 1 17 289 289 

16 2 32 256 512 

15 3 45 225 675 

14 1 14 196 196 

12 1 12 144 144 

11 2 22 121 242 

Total 30 537 3770 9911 

 

Dari hasil datadi atas dicari Standar Deviasi dengan langkah sebagai 

berikut: 

a. Mencari rata-rata ( mean ) dari variabel X1 

    
∑   

 
 

    
∑    
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b. Mencari standar deviasi dari variabel X1 

     √
∑   

 
 (

∑  

 
)

 

 

     √
∑    

  
 (

∑   

  
)

 

 

     √                    

     √           

                  

Dari perhitungan di atas dapat diketahui Mx = 17,9 dan SDx= 

3,0588668931 untuk menentukan kategori pembiasaan shalat Dhuha di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 itu baik, sedang, dan 

kurang, dapat dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan patokan 

sebagai berikut: 

a. Mx +1 SDx = tingkat pembiasaan shalat Dhuha itu baik. 

b. Mx – 1 SDx = tingkat pembiasaan shalat Dhuha itu kurang 

c. Mx- 1 SDx sampai Mx + 1 SDx = tingkat pembiasaan shalat Dhuha itu 

sedang. 

Adapun perhitungannya sebagai berikut; 

Mx + 1 SDx = 17,9+ 1×3,0588668931= 20,958866893= 21 

Mx – 1 SDx = 17,9- 1×3,0588668931= 14,841133107= 15. 
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 21 

dikategorikan pembiasaan shalat Dhuha itu baik, sedangkan skor kurang dari 

15 di kategorikan pembiasaan shalat Dhuha itu kurang, dan skor antara 21-15 

dikategorikan pembiasaan shalat Dhuha itu sedang. 

Tabel 4.7 

Kategori Pembiasaan Shalat Dhuha di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018 

 

NO Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 Lebih dari 21 keatas 4 13% Baik 

2 Antara 21-15 22 74% Sedang 

3 15 ke bawah 4 13% Kurang 

 

Dari pengakategorian tersebut dapat diketahui bahwa pembiasaan 

shalat Dhuha di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun pelajaran 

201017/2018 dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 4 siswa (13%), 

dalam kategori sedang dengan frekuensi 22 (73,4%), dan kategori kurang 

dengan frekuensi 4 (13%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan 

bahwa pembiasaan shalat Dhuha di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018 adalah sedang dengan persentase (74%) yang 

dinyatakan oleh 22 siswa. 

2. Analisis Deskriptif data tentang lingkungan sekolah di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Data tentang lingkungan sekolah diperoleh dari skor angket penelitian 

yang telah diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 

siswa. Setelah itu, mencari mean       dan standar deviasi        untuk 

menentukan kategori lingkungan sekolah baik, cukup, dan kurang. 
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Perhitungan mean dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah 

ini. 

Tabel 4.8 

Perhitungan Mean dan Standar Deviasi lingkungan sekolah di MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

X2 F Fx2 x2² fx2² 

66 1 66 4356 4356 

65 2 130 4225 8450 

64 2 128 4096 8192 

63 4 252 3969 15876 

62 2 124 3844 7688 

61 1 61 3721 3721 

60 1 60 3600 3600 

59 4 236 3481 13924 

58 2 116 3364 6728 

57 2 114 3249 6498 

56 2 112 3136 6272 

55 2 110 3025 6050 

54 2 108 2916 5832 

53 3 159 2809 8427 

Jumlah 30 1776 49791 105614 

Dari hasil data di atas dicari Standar Deviasi dengan langkah sebagai 

berikut: 

a. Mencari rata-rata ( mean ) dari variabel X2 

    
∑   

 
 

    
∑     
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b. Mencari standar deviasi dari variabel X2 

     √
∑   

 
 (

∑  

 
)

 

 

     √
∑      

  
 (

∑    

  
)

 

 

     √                     

     √           

                  

Dari perhitungan di atas dapat diketahui Mx = 59,2 dan SDx= 

3,9782743369 untuk menentukan kategori lingkungan sekolah di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 itu baik, sedang, dan kurang, 

dapat dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan patokan sebagai 

berikut: 

a. Mx +1 SDx = tingkat lingkungan sekolah itu baik. 

b. Mx – 1 SDx = tingkat lingkungan sekolah itu kurang 

c. Mx- 1 SDx sampai Mx + 1 SDx = tingkat lingkungan sekolah itu sedang. 

Adapun perhitungannya sebagai berikut; 

Mx + 1 SDx = 59,2+ 1×3,9782743369= 63,178274337= 63 

Mx – 1 SDx = 59,2- 1×3,9782743369= 55,221725663= 55 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 63 

dikategorikan lingkungan sekolah itu baik, sedangkan skor kurang dari 55 di 
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kategorikan lingkungan sekolah itu kurang, dan skor antara 63-55 

dikategorikan lingkungan sekolah itu sedang. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategori lingkungan sekolah di 

MI Ma’arif Kadipaten  Ponorogo Tahun pelajaran 2017/2018 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Kategori Lingkungan Sekolah di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018 

 

NO Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 Lebih dari 63keatas 5 17% Baik 

2 Antara 55-63 25 83% Sedang 

3 55 ke bawah 0 0% Kurang 

 

Dari pengakategorian tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan 

sekolah di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun pelajaran 201017/2018 

dalam kategori baik dengan frekuensi sebanyak 5 siswa (17%), dalam 

kategori sedang dengan frekuensi 25 (83%), dan kategori kurang dengan 

frekuensi 0 (0%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa 

lingkungan sekolah di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018 adalah sedang dengan persentase (83%) yang dinyatakan oleh 25 

siswa. 

3. Analisis Deskriptif Data Tentang Karakter Siswa di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018. 

Data tentang karakter siswa diperoleh dari skor angket penelitian 

yang telah diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini berjumlah 30 
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siswa. Setelah itu, mencari mean       dan standar deviasi        untuk 

menentukan kategori karakter siswa baik, cukup, dan kurang. Perhitungan 

mean dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini. 

Tabel 4.10 

Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Karakter Siswa di MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

y F fy y² fy² 

61 1 61 3721 3721 

60 1 60 3600 3600 

59 2 118 3481 6962 

58 2 116 3364 6728 

57 3 171 3249 9747 

56 2 112 3136 6272 

55 3 165 3025 9075 

54 3 162 2916 8748 

53 2 106 2809 5618 

52 4 208 2704 10816 

51 2 102 2601 5202 

50 3 150 2500 7500 

49 2 98 2401 4802 

Jumlah 30 1629 39507 88791 
 

Dari hasil datadi atas dicari Standar Deviasi dengan langkah sebagai 

berikut: 

a) Mencari rata-rata ( mean ) dari variabel Y 

    
∑   

 
 

    
    

  
 

         

b) Mencari standar deviasi dari variabel Y 

     √
∑   

 
 (

∑  

 
)
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     √
∑     

  
 (

∑    

  
)

 

 

     √               

     √      

                  

Dari perhitungan diatas dapat diketahui Mx = 54,3 dan SDx= 

3,3481338086 untuk menentukan kategori karakter siswa di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018 itu baik, sedang, dan kurang, 

dapat dibuat pengelompokkan skor dengan menggunakan patokan sebagai 

berikut: 

a. Mx +1 SDx = tingkat karakter siswa itu baik. 

b. Mx – 1 SDx = tingkat karakter siswa itu kurang. 

c. Mx- 1 SDx sampai Mx + 1 SDx = tingkat karakter siswa itu sedang. 

Adapun perhitungannya sebagai berikut; 

Mx + 1 SDx = 54,3+ 1× 3,3481338086= 57,648133809= 58 

Mx – 1 SDx = 54,3- 1×3,3481338086= 50,951866191= 51 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 58 

dikategorikan karakter siswa itu baik, sedangkan skor kurang dari 51 

dikategorikan karakter siswa itu kurang, dan skor antara 29-22 dikategorikan 

karakter siswa itu sedang. 
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Untuk mengetahui lebih jelas tentang kategori karakter siswa di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun pelajaran 2017/2018 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Kategori Karakter Siswa di MI Ma’arif Kadipaten  Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

NO Skor Frekuensi Persentase Kategori 

1 Lebih dari 58 keatas 4 13% Baik 

2 Antara 51-58 21 70% Sedang 

3 51 ke bawah 5 17% Kurang 

 

Dari pengakategorian tersebut dapat diketahui bahwa karakter siswa 

di MI Ma’arif KadipatenPonorogo Tahun pelajaran 201017/2018 dalam 

kategori baik dengan frekuensi sebanyak 4 siswa (13%), dalam kategori 

sedang dengan frekuensi 21 (70%), dan kategori kurang dengan frekuensi 5 

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

siswa di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 adalah 

sedang dengan persentase (70%) yang dinyatakan oleh 21 siswa. 

 

D. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas 

Sebelum melakukan perhitungan untuk mengetahui pengaruh dari 

pembiasaan shalat Dhuha dan lingkungan sekolah terhadap karakter siswa 

di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018, maka 
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dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Tujuan uji normalitas adalah 

untuk mengetahui apakah data dari variabel yang diteliti itu normal atau 

tidak. Ada beberapa rumus yang dapat digunakan untuk menguji normalitas 

data, yakni dengan Uji Kolmogrof-Smirnow, Lilifors, dan Uji Chi Square. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Lilifors kemudian untuk 

hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas dengan Rumus lilifors 

 

Variabel N 
Kriteria pengujian Ho 

Keterangan 
                  

X1 30 0.0726 0,161 Berditribusi normal 

X2 30 0,130866667 0,161 Berdistribusi norma 

Y 30 0,118367 0,161 Berdistribusi normal 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui harga Lmaksimum untuk variabel X 

dan variabel Y. Selanjutnya, dikonsultasikan kepada Ltabel nilai kritis uji 

Lilifors dengan taraf signifikan 5%. Dari konsultasi dengan Ltabel diperoleh 

hasil bahwa masing-masing Lmaksimum lebih kecil dari pada Ltabel. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel X dan variabel 

Y berdistribusi normal. Oleh karena itu rumus yang digunakan adalah 

regeresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Adapun hasil 

perhitungan uji normalitas dapat dilihat secara terperinci pada Lampiran 10 

halaman 151 sampai 153. 
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b. Uji Linieritas 

Uji linearitas merupakan uji kelinieran garis regresi. Digunakan 

pada analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. 

Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari model garis regresi dan 

variabel independen x dan variabel dependen y. 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel 

bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan linier atau tidak. Apabila 

tidak linier maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Uji linieritas ini 

diketahui dengan menggunakan uji F. Kriteria dari uji linieritas adalah 

apabila         <       , maka dinyatakan regresi linier 

1. Uji linieritas pembiasaan shalat Dhuha terhadap karakter siswa di 

MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/208 

a. Langkah-langkah menghitung Fhitung 

1) Membuat tabel penolong(dapat dilihat pada Lampiran 11 

halaman154) 

2) Hitung jumlah kuadrat regresi (JKreg(a)) 

[JKreg(a)] =
 ∑   

 
 

= 
       

  
 

= 
       

  
 

= 88454,7 
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3) Membuat nilai konstanta b 

b= 
  ∑   ∑  ∑ 

  ∑    ∑   
 

b= 
                 

              
 

b= 
             

             
 

b= 
    

    
 = 0,1707398728 

4) Hitung jumlah kuadrat regresi (JKrega(a/b))  

[JKrega(a/b)]  = b.(∑XY-
∑  ∑ 

∑ 
) 

= 0,1707398728(29201-
        

  
) 

= 0,1707398728 (29201-
      

  
) 

= 0,1707398728 (29201-29159,1) 

= 0,1707398728(41,9) 

= 7,1540006703 

5) Menghitung jumlah kuadrat residu (JKres) 

[JKres] = ∑Y²-(JKreg a(b/a)+ JKreg(a)) 

=88791-(7,1540006703+88454,7) 

= 88791-88471,854001 

= 319,145999 
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6) Membuat rata-rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg(a)) 

[RJKreg(a)]= [JKreg(a)]= 88454,7 

7) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg(b/a)) 

[RJKreg(b/a)]= 7,1540006703 

8) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKres) 

[RJKres]= 
     

   
 = 

        

    
 

= 
          

  
 

= 11,398071393 

9) Menghitung Fhitung 

Fhitung= 
       

 

 

       
= 

            

            
= 0,6276501018 

10) Menghitung nilai Ftabel 

Dengan taraf signifikan   = 0,05. Kemudian dicari nilai 

Ftabel  yaitu 4,17. 

11) Membandingkan Fhitung dan Ftabel 

Fhitung = 0,6276501018 

Ftabel= 4,17 

Fhitung < Ftabel maka Ho ditolak. 

12) Mengambil keputusan. 

Hasil analisis uji linieritas untuk variabel pembiasaan 

shalat Dhuha(X1) pada variabel karakter siswa didapatkan nilai 
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                             sedangkan         4,17 maka           

<         Dengan demikian variabel pembiasaan shalat Dhuha 

mempunyai hubungan yang linier dengan karakter siswa. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel 

bebas dengan variabel terikat memiliki hubungan yang linier, maka 

analisis regresi linier dapat dilanjutkan. 

2. Uji Linieritas Lingkungan Sekolah Terhadap Karakter Siswa di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

a. Membuat tabel penolong(dapat dilihat pada Lampiran 11 halaman 

155) 

∑X2 = 1772 ∑X2
2
= 105182 

∑Y = 1629 ∑Y
2
= 88791 

∑X2Y=96291 

b. Hitung jumlah kuadrat regresi (JKreg(a)) 

[JKreg(a)] =
 ∑   

 
 

 = 
       

  
 

 = 
       

  
 

 = 88454,7 
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c. Membuat nilai konstanta b 

b= 
  ∑   ∑  ∑ 

  ∑    ∑   
 

b= 
                  

                 
 

b= 
               

               
 

b= 
    

     
 = 0,1384078573 

d. Hitung jumlah kuadrat regresi (JKrega(a/b)) 

[JKrega(a/b)] = b.(∑XY-
∑  ∑ 

∑ 
) 

= 0,1384078573(96291-
         

  
) 

= 0,1384078573 (96291-
       

  
) 

= 0,1384078573 (96291-96219,6) 

= 0,1384078573(71,4) 

= 0,1384078573 

e. Menghitung jumlah kuadrat residu (JKres) 

[JKres] = ∑Y²-(JKreg a(b/a)+ JKreg(a)) 

= 88791-(0,1384078573+88454,7) 

= 88791-88454,838408 

= 336,161592 
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f. Membuat rata-rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg(a)) 

[RJKreg(a)]= [JKreg(a)]= 88454,7 

g. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg(b/a)) 

[RJKreg(b/a)]= 0,1384078573 

h. Menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKres) 

[RJKres]= 
     

   
 = 

        

    
 

= 
        

  
 

= 8,18280357 

i. Menghitung Fhitung 

Fhitung= 
       

 

 

       
= 

            

          
= 0,0169144788 

j. Menghitung nilai Ftabel 

 Dengan taraf signifikan   = 0,05. Kemudian dicari nilai Ftabel  yaitu 

4,17. 

k. Membandingkan Fhitung dan Ftabel 

Fhitung = 0,0169144788 

Ftabel= 4,17 

Fhitung <Ftabel maka Ho ditolak. 

l. Mengambil keputusan. 

Hasil analisis uji linieritas untuk variabel lingkungan 

sekolah (X2)pada variabel karakter siswa didapatkan nilai         
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            sedangkan      4,17 maka         <         Dengan 

demikian variabel lingkungan sekolah mempunyai hubungan yang 

linier dengan karakter siswa. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel 

bebas dengan variabel terikat memiliki hubungan yang linier, maka 

analisis regresi linier dapat dilanjutkan. 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dalam 

model regresi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari 

multikolinearitas. Menggunakan analisis korelasi akan diperoleh 

harga interkorelasi anatar variabel bebas. Jika harga interkorelasi 

antara variabel bebas lebih kacil atau sama dengan 0,800 maka tidak 

terjadi multikolinieritas. Kesimpulannya jika terjadi multikolinieritas 

antar variabel bebas maka uji korelasi ganda tidak dapat dilanjutkan. 

Akan tetapi jika tidak terjadi multikolinieritas antar variabel maka uji 

korelasi ganda dapat dilanjutkan. 

    
              

√{          }{          }
 

Keterangan: 

     = Koefisien korelasi antara Xdan Y 

   = Jumlah seluruh nilai  1 
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   = Jumlah seluruh nilai   

    = Jumlah perkalian antara nilai  dan nilai   

n = Number of cases 

1) Membuat tabel perhitungan. 

 Tabel perhitungan multikolinieritas dalam pembiasaan 

shalat Dhuha dan lingkungan sekolah dapat dilihat  pada 

Lampiran 12 halaman 156.  Hasil dari tabel tersebut yaitu: 

∑x =537 

∑y =1772 

∑xy =31785 

∑x
2 
=9911 

∑y
2 
=105182 

2) Mencari rhitung  dengan cara masukkan angka statistik dari tabel 

penolong dengan rumus: 

    
              

√{          }{          }
 

    
                       

√{               }{                 }
 

    
             

√{             }{                 }
 

    
    

√{    }{     }
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√         
 

    
    

            
 

                 

Berdasarkan hasil analisis dengan rumus Pearson  nilai 

koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,800 

yaitu             .maka dinyatakan tidak terjadi 

multikolinieritas. 

b. Uji homogenitas 

Uji homogenitas ini juga diperlukan sebelum kita 

membandingkan beberapa kelompok data. Dalam uji homogenitas 

ini, peneliti menggunakan rumus uji Harley yaitu: 

F (max) = 
       

       
  

      

      
 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Membuat tabel penolong (Lampiran 13 halaman 157 sampai 

178) 

2) Menghitung masing-masing SD 

a) SDX1 = √
∑   

 
 (

∑  

 
)
 

 

SDX1 =√
∑    

  
 (

   

  
)
 

 

  SDX1 = √                    
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SDX1 = √           

SDX1 =              

b) SDX2 = √
∑   

 
 (

∑  

 
)
 

 

SDX2 = √
      

  
 (

    

  
)
 

 

SDX2 = √                     

SDX2 = √           

SDX2 =              

c) SDX3 = √
∑   

 
 (

∑  

 
)
 

 

SDX3 = √
     

  
 (

    

  
)
 

 

SDX3 = √               

SDX3 = √      

SDX3 =              

3) Menggunakan rumus Harly: 

F (max) = 
       

       
  

      

      
 

F (max) = 
            

            
 

F (max) = 1,2607754518 
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4) Membandingkan F (max) hasil hitungan dengan F (max) tabel, 

dengan db = (n-1; k) = (30-1;2) = (29;2) pada taraf signifikansi 

5% didapatkan 3,33. 

Hipitoses Ho : data homogen 

Ho : data tidak homogen.  

Kriteria pengujian 

Tolak Ho jika F (max) hit >F(max) tabel. 

Terima Ho jika F(max) hit < F(max) tabel. 

Dengan melihat hasil ternyata lebih kecil dari tabel maka data 

homogen. 

 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Pengaruh Pembiasaan Shalat Dhuha Terhadap Karakter Siswa Kelas 

V MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Untuk teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 1 dan 2 dengan menggunakan regresi linier 

sederhana. 

Untuk menganalisis data tentang pengaruh pembiasaan shalat 

Dhuha terhadap karakter siswa, peneliti menggunakan teknik perhitungan 

Analisis Regresi Sederhana dengan menggunakan beberapa langkah 

sebagai berikut: 
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1) Membuat tabel perhitungan. 

Tabel perhitungan regresi pembiasaan shalat Dhuha terhadap 

karakter siswa di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018 dapat dilihat pada Lampiran 14 halaman 159 Hasil dari 

tabel tersebut yaitu: 

∑x1  = 537 

∑y  = 1629 

∑x1y  = 29201 

∑x1²  = 9911 

∑y²  =88791 

2) Menghitung ̅ 

 ̅ = 
∑ 

 
 = 

   

  
 = 17,9 

3) Menghitung ̅ 

 ̅ = 
∑ 

 
  = 

    

  
  54,3 

4) Menghitung nilai b1 

b1 = 
 ∑         ̅  ̅

 ∑       ̅ =  
                         

                  
 

=  
       –        

           
 

= 
    

   
 

 = 0,1401337793 
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5) Menghitung b0 

 bo =  ̅ – b1 ̅ 

=     –0,1401337793.      

=     – 2,5083946495 

= 51,791605351 

6) Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

  y = bo + b1x  

= 51,791605351+ 0,1401337793x 

7) Interprestasi persamaan regresi: 

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa, semakin baik 

pembiasaan shalat Dhuha (x1) maka semakin baik karakter siswa (y), 

artinya apabila variabel pembiasaan shalat Dhuha (x1) naik satu 

point, maka variabel karakter siswa (y) naik sebesar 0,1401337793 

point ketika variabel x2 dikontrol. 

Setelah menemukan model persamaan regresi linier sederhana 

kemudian melakukan Uji signifikansi model dengan langkah sebagai 

berikut: 

a) Menghitung nilai SSR 

SSR  =  (bo∑y + b1∑xy) – 
 ∑   

 
 

 =  (51,791605351.1629)+ (0,1401337793.      ) - 
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 =  (84368,5251+ 4092,04649) – 88454,7 

 =  88460,5716– 88454,7 

 =  5,8716 

b) Menghitung nilai SSE 

SSE =  ∑  - (bo∑y+b1∑xy)  

 =  88791 – (51,791605351. 1629 +0,1401337793. 

29201) 

 =  88791– (84368,5251+4092,04649) 

 =  88791– 88460,571606 

 =  330,428394 

c) Menghitung nilai SST 

SST   = SSR + SSE  

 = 5,871606+330,428394 

 = 336,3 

d) Menghitung nilai MSR 

MSR  = 
   

  
 

 = 
        

 
          

e) Menghitung nilai MSE 

MSE  = 
   

  
 

 = 
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 = 
          

    
 

 =  
          

  
 

 = 11,0142798 

f) Membuat tabel anova  

Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

didapatkan hasil perhitungan tabel Anova. 

Tabel 4.13 

Tabel Anova (Analysis of Variance) 

Variation 

Source 

Degree 

Freedom (df) 
Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regression 1 SSR = 5,871606 MSR= 5,871606 

Error n-2 SSE= 330,428394 MSE=11,0142798 

Total n-1 SST= 336,3  

 

g) Mencari Fhitung 

Uji Overall 

Hipotesis : 

Ho :β1 = 0 

Hi :β1 ≠ 0 

Daerah penolakan : 

Fhitung = 
   

   
 = 

        

          
 =0,5330903252 

h) Mencari Ftabel 

Ftabel = Fα(n-2) = F0,05(30) = 4,17 
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i) Kesimpulan 

Dari persamaan regresi linier sederhana di atas, maka Fhitung 

<Ftabel, artinya variabel independen (X) yaitu pembiasaan shalat 

Dhuhatidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yaitu 

karakter siswa di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018. 

j) Menghitung koefisien determinasi. 

Menghitung nilai R
2 
 

R
2
 = 

   

   
 = 

        

     
 = 0,0174594291 

R
2 
= 0,0174594291.100%= 1,74694291% 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R
2
) di atas, 

didapatkan nilai sebesar 1,74694291% artinya pembiasaan shalat 

Dhuhahanya berpengaruh 1,74694291% terhadap karakter siswa 

di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

98,25305709% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

masuk dalam penelitian ini. 

k) Interprestasi 

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi di atas, 

didapatkan nilai sebesar 1,74694291% terhadap karakter siswa dan 

sisanya 98,25305709% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

masuk dalam model yang  sedang diteliti. Hal ini berarti bahwa Ho 
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yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan anatara 

pembiasaan shalat Dhuha terhadap karakter siswa kelas V MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Dari hasil di atas maka dapat dikemukakan bahwa 

pembiasaan shalat Dhuha  yang ada di MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 tidak berpengaruh secara 

signifikanterhadap karakter siswa. Mungkin karena ada faktor lain 

yang lebih mempengaruhi karakter siswa. Faktor- faktor lain yang 

dimaksud yaitu, insting/ naluri, kehendak/ kemauan, suara 

batin/suara hati, keturunan, pendidikan dan lingkungan. 

b. Pengaruh Lingkungan Sekolah Terhadap Karakter Siswa di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

1) Membuat tabel perhitungan. 

Tabel perhitungan regresilingkungan sekolah terhadap 

karakter siswa di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018 dapat dilihat pada Lampiran  14 halaman. 160. Hasil dari 

tabel tersebut yaitu: 

∑x2  = 1772 

∑y  = 1629 

∑x2y  = 96291 

∑x2²  = 105182 

∑y²  =88791 
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2) Menghitung ̅ 

 ̅ = 
∑ 

 
 = 

    

  
 = 59,06666667 

3) Menghitung ̅ 

 ̅ = 
∑ 

 
  = 

    

  
  54,3 

4) Menghitung nilai b1 

b1 = 
 ∑         ̅  ̅

 ∑       ̅ =  
                                 

                          
 

=  
                  

                   
 

= 
         

         
 

= 0,1384078572 

5) Menghitung b0 

 bo =  ̅ – b1 ̅ 

 =       –0,1384078572.59,06666667 

 =                   

= 46,124709235 

6) Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

  y = bo + b1x  

= 46,124709235+0,134078572x2 

a) Interpretasi persamaan regresi: 

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa, semakin 

baik lingkungan sekolah (x2) maka semakin baikkarakter siswa 
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(y), artinya apabila variabel lingkungan sekolah (x2) naik satu 

point, maka variabel karakter siswa (y) naik sebesar 0,47797187 

point ketika variabel x2 dikontrol. 

1) Setelah menemukan model persamaan regresi linier 

sederhana kemudian melakukan Uji signifikansi model 

dengan langkah sebagai berikut: 

Menghitung nilai SSR 

SSR = (bo∑y + b1∑xy) – 
 ∑   

 
 

= (46,124709235 . 1629)+( 0,1384078572.96291).- 
       

  
 

= (75137,151344+13327,430978)-88454,7 

= 88464,582322-88454,7 

= 9,882322 

2) Menghitung nilai SSE 

SSE = ∑  - (bo∑y+b1∑xy)  

= 88791– (46,124709235. 629+0,1384078572. 96291) 

= 88791– (75137,151344+ 13327,430978) 

= 88791- 88464,582322 

= 326,417678 

3) Menghitung nilai SST 

SST  = SSR + SSE  

= 9,882322+ 326,417678 
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= 336,3 

4) Menghitung nilai MSR 

MSR = 
   

  
 

= 
        

 
          

5) Menghitung nilai MSE 

MSE = 
   

  
 

    = 
   

   
 

    = 
          

    
 

    =  
          

  
 

    = 11,6577714 

6) Membuat tabel anova  

Dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan, 

maka didapatkan hasil perhitungan tabel Anova. 

Tabel 4.14 

Tabel Anova (Analysis of Variance) 

Variation 

Source 

Degree 

Freedom 

(df) 

Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regression 1 SSR =9,882322 MSR=9,882322 

Error n-2 SSE= 326,417678 MSE=11,6577714 

Total n-1 SST= 336,3  

 

7) Mencari Fhitung 

Uji Overall 

Hipotesis : 
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Ho :β1 = 0 

Hi :β1 ≠ 0 

 Daerah penolakan : 

Fhitung = 
   

   
 = 

        

          
 = 0,8477025034 

8) Mencari Ftabel 

Ftabel = Fα(n-2) = F0,05(30) = 4,17 

9) Kesimpulan  

Dari persamaan regresi linier sederhana di atas, 

maka: Fhitung <Ftabel, artinya variabel independen (X) yaitu 

lingkungan sekolah tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Y) yaitu karakter siswa di MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

10) Menghitung koefisien determinasi. 

Menghitung nilai R
2  

R
2
 = 

   

   
 = 

        

     
 = 0,0293854356 

R
2 
= 0,0293854356.100%= 2,93854356% 

11) Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan koefisiensi determinasidi atas, 

didapatkan nilai sebesar 2,93854356%terhadap karakter siswa 

dan sisanya 97,06145644% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak masuk dalam model-model yang tidak sedang diteliti. Hal 
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ini berarti Ho yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara 

lingkungan sekolah terhadap karakter siswa kelas V MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 diterima. 

Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa 

lingkungan sekolah di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2017/2018 menyumbangkan pengaruh terhadap 

karakter siswa sebesar2,93854356%yang 97,06145644% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak sedang diteliti oleh 

peneliti. Seperti insting atau naluri, kehendak, suara batin, 

keturunan, pendidikan, lingkungan keluarga dan lingkungan 

masyarakat. 

c. Pengaruh Pembiasaan Shalat Dhuha dan Lingkungan Sekolah 

TerhadapKarakter Siswa Kelas V MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Untuk teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah nomor 3 adalah dengan menggunakan regresi linier 

berganda. Untuk menganalisis data tentang pengaruh pembiasaan shaat 

Dhuha dan lingkungan sekolah terhadap karakter siswa, peneliti 

menggunakan teknik perhitungan analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan beberapa langkah sebagai berikut: 
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1) Membuat Tabel Perhitungan. 

Tabel perhitungan regresi pembiasaan shalat Dhuha, lingkungan 

sekolah, dan karakter siswa dapat dilihat pada Lampiran 14 halaman 

161.Hasil dari tabel tersebut yaitu: 

∑x1 = 537 ∑x2y =96291 ∑ x1, x2 = 31785 

∑x2= 1772 ∑x1² =9911 

∑y = 1629 ∑x2² = 105182 

∑x1y = 29201 ∑y² = 88791 

2) Menghitung∑   
  

   
 

∑  
 

 

   

 ∑  
  

[∑   
 
   ] 

 

 

   

 

      
      

  
 

  9911 
      

  
 

  9911 9612,3 

       

3) Menghitung∑   
  

   
 

∑  
 

 

   

 ∑  
  

[∑   
 
   ] 
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 105182–
       

  
 

        88454,7 

 16727,3 

4) Menghitung∑     
 
    

∑    

 

   

 ∑     
 ∑   

 
     ∑   

 
    

 

 

   

 

       
           

  
 

      –
      

  
 

        31718,8 66,2 

5) Menghitung∑    
 
    

∑   

 

   

 ∑    
 ∑   

 
     ∑   

    

 

 

   

 

       
           

  
 

       
       

  
 

         29159,1 

      

6) Menghitung∑    
 
    

∑   

 

   

 ∑    
 ∑   

 
     ∑   

    

 

 

   

 



123 
 

 

       
            

  
 

      –
       

  
 

        96219,6 

 71,4 

7) Menghitung b2 

   
[∑   

  

   
][∑    

 
   ]  [∑    

 
   ][∑     

 
   ]

[∑   
  

   
][∑   

  

   
]  [∑     

 
   ]

  

                       
                          

                        
 

 
                

                  
 

 
       

          
 0,00371658 

8) Menghitung b1 

   
[∑   

  

   
][∑    

 
   ]  [∑    

 
   ][∑     

 
   ]

[∑   
  

   
][∑   

  

   
]  [∑     

 
   ]

  

                        
                            

                        
 

 
                 

                  
 

 
         

          
 

=0,139450828 
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9) Menghitung b0 

   
∑     ∑      

 
   ∑   

 
   

 

   

 
 

 
                                          

  
 

 
                           

  
 

 
                

  
 

 
           

  
 

              

10) Mendapatkan model/persamaan regresi linier sederhana 

ˆy= b0 + b1x1 + b2x2 

ˆy= 52,02335617+             x1)+            x2 

 Interpretasi: 

Artinya, semakin baik pembiasaan shalat Dhuha dan 

lingkungan sekolah maka semakin baik karakter siswa. 

 Uji signifikansi model 

1) Menghitung nilai SSR 

    

[
 
 
 
 

  ∑    ∑      ∑   

 

   

 

   

 

   ]
 
 
 
 

 
 ∑   

     

 
 

  ∑   
                     84746,0472 
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  ∑    
 
                      4072,10363 

  ∑    
 
                     357,873205 

(∑   
   )

 

 
 

     

  
  

       

  
= 88454,7 

                                                

=  89176,02404−88454,7 

= 721,32404 

 

2) Menghitung nilai SSE 

    ∑  

 

   

 

[
 
 
 
 

  ∑    ∑      ∑   

 

   

 

   

 

   ]
 
 
 
 

 

  ∑   
                    84746,0472 

  ∑    
 
                      4072,103628 

  ∑    
 
                     357,873205 

                                               

=  8474,929633 

3) Menghitung nilai SST 

    ∑  

 

   

 
[∑   

   ] 

 
 

       
[    ] 
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=               

= 336,3 

4) Menghitung nilai MSR 

MSR= 
   

  
 

= 
         

 
 

 =360,66202 

5) Menghitung nilai MSE 

MSE= 
   

  
 

=
           

   
 

= 
           

    
 

 = 
           

  
 

 = 302,6760583 

a) Membuat tabel Anova 

Tabel 4. 15 

Tabel Anova 

 

Sumber variansi Df 
Sum of Squre 

(SS) 

Mean Square 

(MS) 

Regresi 2 SSR=721,32404 MSR= 360,66202 

Error 182 SSE= 8474,929633 MSE= 302,6760583 

Total 184 SST= 336,3  
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b) Hipotesis: 

Ho :  Variabel pembiasaan shalat Dhuha(x1) dan variabel 

lingkungan sekolah(x2) tidak berpengaruh terhadap 

karakter siswa (y) 

Ha :  Variabel pembiasaan shalat Dhuha (x1) dan variabel 

lingkungan sekolah (x2)  berpengaruh terhadap karakter 

siswa (y) 

 Statistik Uji 

Fhitung = 
   

   
 

= 
         

           
 

= 1,191577629 

Ftabel  = Fa(2;n-3) 

= F0,05(2;30-3) 

=F0,05(2;27) 

=3,35 

Dari hasil perhitungan di atas, jadi Fhitung  

(1,191577629)<Ftabel (3,35) maka Ho diterima artinya pembiasaan 

shalat Dhuha (x1) dan lingkungan sekolah (x2)  tidak berpengaruh  

secara signifikan terhadap karakter siswa (y). 
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6) Besarnya pengaruh variabel pembiasaan shalat Dhuha dan 

lingkungan sekolah terhadap karakter siswa 

R
2
= 

   

   
x 100% 

= 
         

     
x 100% 

= 2,144882664 x 100% 

= 2,144882664% . 

c) Interpretasi  

Berdasarkan perhitungan koefesien determinasi (R
2
) di 

atas, didapatkan nilai sebesar 2,144882664%, artinya 

pembiasaan shalat Dhuha dengan lingkungan sekolah 

hanyaberpengaruh sebesar 2,144882664% terhadap karakter 

siswa di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018 dan 97,8551173% sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.Seperti insting atau 

naluri, kehendak, suara batin, keturunan, pendidikan, lingkungan 

keluarga dan lingkungan masyarakat. 

 

E. Pembahasan dan Interpretasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiasaan shalat 

Dhuha dan lingkungan sekolah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
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karakter siswa di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus Ftabel = Fa(n-3). Diketahui bahwa 

responden yang diteliti yang berjumlah 30 siswa,sehingga 30-3= 27. Dengan 

taraf sifnifikan 5% maka diperoleh Ftabel = Fa(n-3) = F0,05(27). Dengan melihat 

tabel F dapat diketahui nilai Ftabel= 3,35, dan analisis hipotesis diperoleh Fhitung 

sebesar 1,191577628 sehingga Fhitung lebih kecil dari Ftabel. Sehingga Ha ditolak 

Ho diterima . Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

yakni Ho yang berbunyi, tidak terdapat pengaruh secarasignifikan pembiasaan 

shalat Dhuha dan lingkungan sekolah terhadap karakter siswa di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 di terima.  

Jadi ini menunjukkan bahwa pengaruh pembiasaan shalat Dhuha dan 

lingkungan sekolah terhadap karakter siswa di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

pengaruhnya rendah. Berdasarkan teori E. Mulyasa yang mempengaruhi karakter 

siswa ada tiga yaitu keteladanan, pembiasaan dan penciptaan lingkungan. 

Menurut hasil pengamatam penulis di MI Ma’arif Kadipaten menunjukkan 

bahwa variable keteladanan lebih berpengaruh terhadap pembentukan karakter 

siswa. Disana misalnya terdapat kegiatan senyum, sapa dan salam yang 

diterapkan dalam interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan siswa 

dengan element sekolah dan masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berangkat dari permasalahan yang diajukan dalam bab pendahuluan pada skripsi 

ini serta didukung oleh data hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis 

maka skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier sederhana diperoleh Fhitung  

sebesar 0,5330903252 dan Ftabel  sebesar 4,17, maka Fhitung <Ftabel.   Artinya 

variabel independen (X) yaitu pembiasaan shalat Dhuha tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y) yaitu karakter siswa di MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. Kemudian diperoleh koefisien 

determinasi sebesar 1,74694291%. Artinya pembiasaan shalat Dhuha 

berpengaruh sebesar 1,74694291% terhadap karakter siswa kelas V di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo dan sisanya 98,25305709% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak sedang diteliti oleh peneliti. Seperti insting atau 

naluri, kehendak, suara batin, keturunan, pendidikan, lingkungan keluarga dan 

lingkungan masyarakat. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier sederhana diperoleh Fhitung  

sebesar 0,8477025034% dan Ftabel  sebesar 4,17, maka Fhitung <Ftabel.   Artinya 

variabel independen (X) yaitu lingkungan sekolah tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen (Y) yaitu karakter siswa di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 
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Tahun Pelajaran 2017/2018. Kemudian diperoleh koefisien determinasi 

sebesar 2,93854356%. Artinya lingkungan sekolah berpengaruh sebesar 

2,93854356% terhadap karakter siswa kelas V di MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo dan sisanya 97,06145644% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak sedang diteliti oleh peneliti. Seperti insting atau naluri, kehendak, suara 

batin, keturunan, pendidikan, lingkungan keluarga dan lingkungan 

masyarakat. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan data pembiasaan shalat Dhuha dan lingkungan 

sekolah terhadap karakter siswa diperoleh F hitung sebesar 1,191577629 dan 

F tabel sebesar 3,35, maka Fhitung <Ftabel.   Artinya pembiasaan shalat Dhuha 

dan lingkungan sekolah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap karakter 

siswa kelas V di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Kemudian diperoleh koefisien determinasi sebesar 2,144882664%, artinya 

pembiasaan shalat Dhuha dan lingkungan sekolah berpengaruh sebesar 

2,144882664% terhadap karakter siswa kelas V di MI Ma’arif kadipaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018 dan 97,8551173% sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Faktor tersebut 

seperti insting atau naluri, kehendak, suara batin, keturunan, pendidikan, 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 
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B. Saran 

1. Bagi Guru 

Untuk guru di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai masukan agar karakter siswa lebih baik lagi, karena 

berdasarkan hasil penelitian tingkat karakter siswa mayoritas berkategori 

sedang. 

2. Bagi peserta didik. 

Untuk peserta didik agar senantiasa mentaati peraturan yang telah 

ditentukan di sekolah. Selain itu agar mendengarkan dan melaksanakan apa 

yang diperintahkan oleh guru, sehingga dengan demikian karakter siswa 

akan semakin baik. 

3. Bagi peneliti selanjutnya. 

Peneliti berharap kepada peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-

faktor lain yang memengaruhi karakter siwa selain pembiasaan shalat Dhuha 

dan lingkungan sekolah. Masih banyak faktor-faktor lain yang memengaruhi 

karakter siswa insting atau naluri, kehendak, suara batin, keturunan, 

pendidikan, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang bisa 

diteliti oleh peneliti berikutnya. 
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